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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Ao norte do município de Belo Horizonte, na divisa com Santa Luzia, localiza-se a 
região da Izidora, que se configura como a última grande área de expansão urbana 
da cidade e importante área ambiental, com remanescentes de vegetação nativa e 
diversas nascentes e córregos1. Estas características tornam a região importante para 
todo o munícipio de Belo Horizonte e municípios vizinhos. 
 
No início dos anos 2010, parte da região começou a ser ocupada, formando quatro 
ocupações: Esperança, Vitória, Helena Greco e Rosa Leão. As ocupações totalizam, 
aproximadamente, 1,5 km² e abrigam cerca de 5 mil habitações com famílias em 
situações de extrema pobreza e sem infraestrutura pública disponível e serviços na 
maior parte do território. 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Localização das ocupações da Izidora no município de Belo Horizonte. 

 
Durante a Conferência Habitat III, em 2016, Izidora foi destacada como um dos mais 
graves conflitos fundiários urbanos da América Latina. Neste sentido, a região foi 
reconhecida como área de interesse social, em 2018, por meio do Decreto nº 16.888. 
Com a aprovação do novo Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 
11.181/19), em 2019, a ocupação Helena Greco foi reconhecida como zona especial 
de interesse social (ZEIS) e as demais ocupações como áreas de interesse social 
(AEIS). Esses esforços, indicaram a necessidade de ampliar, ainda mais, a 
compreensão e a melhoria da região através de estudos sobre as condições 
habitacionais, ambientais, urbanas e de infraestrutura, bem como a resolução dos 
conflitos fundiários. 

 
1 Segundo a base do BHMap, a região possui 22 nascentes catalogadas. No entanto, foi observado pela equipe 
técnica do ONU-Habitat a existência de cursos d'água que não possuem nascente catalogada. 

BELO HORIZONTE 

SANTA LUZIA 



 

 
 

 

 
 

6 

Com intuito de cumprir com o compromisso de implementação das 
diretrizes da Nova Agenda Urbana 2e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)3, conforme previsto no Plano Diretor, a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH), por intermédio da Secretaria 
Municipal de Política Urbana (SMPU), buscou agências da ONU 
qualificadas para abordar a mais desafiadora expansão urbana em curso 

na cidade: a Região de Izidora. 
 
Em janeiro de 2021, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), o Escritório das 
Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) assinaram o Projeto 
“Urbanização Sustentável da Região da Izidora em Belo Horizonte”, com o código: 
“Projeto UNOPS/22463”. Este projeto prevê a contratação do Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) como Agência 
Implementadora para a execução dos produtos e atividades referentes ao resultado 
1 – “Plano de Urbanização Sustentável da Izidora elaborado”, a partir de uma equipe 
técnica treinada e apta a replicar o conhecimento adquirido. 
 
O Plano de Urbanização Sustentável da Izidora faz parte do Programa de Proteção 
Ambiental e Melhorias Urbanas na Região da Izidora (PRO-IZIDORA), implementado 
pela PBH, que inclui outras atividades, como o cadastro socioeconômico das famílias, 
a existência de um Centro de Referência Urbana (CREURB) para escuta das 
demandas da comunidade, vistorias e obras locais de contenção para minimizar 
situações de risco, obras de manutenção e melhorias do sistema viário, implantação 
de hortas comunitárias, controle de novas construções, principalmente em áreas 
consideradas de risco. 
 
O Plano está sendo desenvolvido pelo ONU-Habitat, em parceria com o UNOPS, a 
SMPU, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e outros 
órgãos da PBH. Em paralelo também estão sendo desenvolvidas oficinas e reuniões 
com a comunidade para levantar informações, demandas de urbanização, potenciais, 
problemas e ideias para os projetos que serão desenvolvidos para a região. O objetivo 
é permitir que a população de Izidora tenha acesso seguro e sustentável à 
infraestrutura comunitária e à moradia acessível, desenvolvendo planos estratégicos 
e de ação em Izidora, com intuito de promover a prosperidade e o desenvolvimento 
sustentável da cidade, com respeito à qualidade ambiental e ao bem-estar humano. 
Busca, também, fortalecer as ações estratégicas das políticas públicas que visam 
melhorar as condições comunitárias através da governança, gestão e planejamento 
urbano. 
 
Este documento apresenta o “Plano de Recuperação Ambiental: Estratégias para a 
recuperação ambiental e proteção de áreas vazias nas ocupações da Izidora”.  

  

 
2 (A/RES/71/256*) adotada em outubro de 2016 na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. 
3 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (A/RES/70/1). 
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INTRODUÇÃO AO PRODUTO 
 
Este documento tem como objetivo detalhar as condições ambientais, avaliando 
danos socioambientais, indicando propostas de recuperação dos atributos naturais e 
áreas preferenciais para agricultura urbana e atualizando as informações das 
ocupações Esperança, Helena Greco, Rosa Leão e Vitória na região da Izidora - 
apresentadas no documento “Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora”.  
 
Para fins deste estudo, foram consideradas como Áreas de Interesse Ambiental: i) as 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) cujos limites são definidos pelo Código 
Florestal (Lei 12.651/2012); ii) e as Áreas Prioritárias para Conservação (APCs) cujos 
limites foram definidos pela equipe técnica do ONU-Habitat a partir de visitas a campo 
e análise de dados secundários.  
 
Na elaboração do estudo, foram considerados os seguintes aspectos: ocupação e 
uso do solo por microbacias hidrográficas; APPs de topo de morro e processos 
erosivos; nascentes, brejos, córregos e suas respectivas APPs; geração, transporte 
e acúmulo do escoamento superficial da água; saúde dos remanescentes de 
vegetação nativa; práticas de agricultura urbana agroecológica; e destinação de 
espaços de uso coletivo em Áreas de Interesse Ambiental. 
 
Para análise dos aspectos supracitados, foram realizadas visitas a campo, no período 
entre junho de 2021 e junho de 2022, além do uso e produção de dados secundários, 
que foram verificados e validados em campo. Ademais, foram feitas consultas às 
legislações urbanísticas e ambientais e à bibliográfica técnica e científica pertinente.  
 
As análises e propostas apresentadas neste documento têm como premissas: 
 

✓ manter a maior parte das famílias na ocupação de origem alterando o mínimo 
da estrutura do território e, consequentemente, as relações sociais que ali se 
estabelecem; 

✓ garantir uma circulação adequada em todas as ocupações e articulação com 
o entorno, priorizando a permanência das edificações em detrimento à 
passagem de veículos e garantindo acesso a serviços básico e equipamentos 
públicos; 

✓ garantir um modelo de urbanização que viabilize soluções baseadas na 
natureza e recuperação ambiental das áreas degradadas e que contribua para 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

✓ minimizar as situações de risco geológico-geotécnico, estabilizando encostas 
e realocando famílias que vivem em situações nas quais não é viável a 
estabilização; 

✓ criar possibilidades de geração de renda nas próprias ocupações e 
crescimento econômico, inclusive fomentando e criando oportunidades de 
implantação de práticas sustentáveis de produção de alimentos a partir de 
sistemas agroflorestais, que ajudem a manter os ecossistemas e que 
fortaleçam a segurança e a soberania alimentar; 
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✓ conter a expansão das ocupações, preservando áreas de relevância ambiental 
e encostas, mitigando situações de risco ou insalubridade, protegendo o meio 
ambiente, e garantindo áreas para realocação de famílias que venham a ser 
removidas. 

 
No que tange às premissas ambientais, sublinha-se o desafio de conjugar a 
conservação da natureza com a ocupação e o uso do solo, tendo em vista a 
necessidade de espaços adequados para produção habitacional, implantação de 
infraestruturas básicas, criação de espaços de uso coletivo e recuperação dos 
atributos naturais. Por recuperação dos atributos naturais, entende-se o controle da 
erosão do solo, a proteção de APPs, a recomposição da vegetação nativa, bem como 
a mitigação, a adaptação e a resiliência aos extremos climáticos. Nesse contexto, é 
importante também garantir um modelo de urbanização que viabilize, sempre que 
possível, medidas de drenagem sustentável, a exemplo das soluções baseadas na 
natureza, e que contribuam para a melhoria da ambiência urbana. 
 
Destaca-se que é parte integrante deste documento um caderno de mapas, que 
apresenta o detalhamento das informações apresentadas aqui. Para tanto, entendeu-
se que a melhor visualização das informações se daria agrupando as ocupações 
Rosa Leão e Helena Greco e apresentando as ocupações Esperança e Vitória de 
forma separada – cada uma em um mapa. Também compõe o documento três anexos 
com espécies vegetais recomendadas para plantio em zonas de transição entre a 
Mata Atlântica e Cerrado.  
 
Conforme salientado na apresentação do projeto, a PBH se comprometeu com as 
agendas globais, em especial a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável com seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), conforme previsto no Plano Diretor. Espera-se que, ao final da execução do 
“Plano de Urbanização Sustentável de Izidora”, Belo Horizonte esteja mais perto de 
alcançar os ODS e suas metas. As análises e propostas apresentadas neste 
documento têm potencial para afetar positivamente as metas relacionadas à 
proteção, recuperação e redução do impacto natural e ambiental (metas 6.6, 6.b, 11.4, 
11.6 ,12.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.8 e 15.a), ao desenvolvimento de relações 
econômicas, sociais e ambientais (meta 11.a), à segurança alimentar (metas 2.3 e 
2.4), além de metas relacionadas à resiliência e mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas (metas 1.5, 11.b, 13.1 e 13.3). 
 
Ressalta-se que somente de forma integrada e equilibrada entre sustentabilidade 
social, econômica e ambiental será possível alcançar o desenvolvimento e, 
consequentemente, “não deixar ninguém para trás”. Os ODS são interdependentes e 
integrados, e, apesar de cada objetivo possuir suas próprias metas a serem 
alcançadas, uma ação não afeta somente uma área temática ou um ODS 
especificamente, mas também outras(os). As metas acima mencionadas não são 
exaustivas, mas apenas uma amostra das que podem ser mais diretamente afetadas 
pelas propostas deste documento.  
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1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO POR MICROBACIA HIDROGRÁFICA 
 
As ocupações Helena Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória estão localizadas na 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Isidoro, que possui uma área de 55km² e abrange 
toda regional Venda Nova, a maior parte da regional Norte e uma pequena porção da 
regional Pampulha.  
 

Figura 2 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Isidoro 

   

 
 
As ocupações Helena Greco e Rosa Leão estão na Bacia Elementar do Córrego da 
Terra Vermelha, que possui área de 3,4 km² e abrange também os bairros Etelvina 
Carneiro, Frei Leopoldo, Jaqueline e Zilah Spósito, bem como fazenda a leste da 
ocupação Rosa Leão. Já as ocupações Esperança e Vitória estão na Bacia Elementar 
do Córrego dos Macacos, com área de 2,5 km² e abrangendo também glebas 
desocupadas a oeste e a leste das ocupações. Ambos os cursos d’água principais, 
Macacos e Terra Vermelha, são afluentes da margem norte do ribeirão do Isidoro.  
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Para delimitação das microbacias dos córregos Terra Vermelha e Macacos, foi 
utilizado modelo hidrográfico do software de geoprocessamento Quantum Gis, o qual 
gera, a partir de modelos digitais de terreno, uma hierarquia fluvial (STRAHLER, 
1952), com direções e acúmulo de fluxos associados aos limites de bacias 
hidrográficas. Para a análise das microbacias, foram confeccionadas bases 
cartográficas de cobertura e uso do solo a partir da classificação de imagens do 
satélite CBERS 4A - Sensor WPM, com data de 20/09/2021. As classes utilizadas 
foram: água; solo exposto; edificações; vias; vegetação rasteira; Cerrado ou floresta 
raleada; Cerrado; e floresta estacional semidecidual.  
 
Das trinta e cinco (35) microbacias identificadas, três (3) encontram-se fora dos limites 
da área de estudo do Plano de Urbanização Sustentável da Izidora. A microbacia 23, 
entre as ocupações Helena Greco e Rosa Leão, coincide com o Conjunto Ubirajara e 
com parte da Praça Ubirajara, no Bairro Zilah Spósito (Figura 3). Cabe destacar 
também a microbacia 30, cuja maior porção territorial está localizada em uma 
fazenda. As microbacias 20 e 21, ao sul da ocupação Vitória, estão em áreas 
predominantemente desocupadas e com parcelamento do solo irregular (Figura 4). 
 

Figura 3 - Microbacias hidrográficas: Helena Greco e Rosa Leão 

 

 
Na Bacia Elementar do Córrego da Terra Vermelha, em território coincidente com os 
limites das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, foram identificadas catorze (14) 
microbacias hidrográficas, totalizando 0,3km² (Figura 3 e Mapa 1)  
 
A ocupação Helena Greco está completamente inserida na microbacia 22 (Foto 1). 
Considerando a cobertura e uso do solo, esta ocupação tem 35% de área edificada, 
29% de área com vegetação nativa, 18% de área com vegetação rasteira, 9% de área 
com sistema viário e 8% de solos expostos. 
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A ocupação Rosa Leão (Foto 2), por sua vez, engloba treze (13) microbacias 
hidrográficas e, no que tange à cobertura e uso do solo, conta com 30% de área com 
vegetação rasteira, 22% de área edificada, 20% de vegetação nativa, 14% de sistema 
viário e 10% de solo exposto 
 

 

 

Foto 1 [A] – Vista geral da ocupação Helena Greco, 
inserida integralmente na microbacia 22 

Foto 2 [B] – Vista geral da microbacia 31 na 
ocupação Rosa Leão 

 
Figura 4 - Microbacias hidrográficas: Esperança e Vitória 
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Já na Bacia Elementar do Córrego dos Macacos, em território coincidente com os 
limites das ocupações Esperança e Vitória, foram identificadas dezenove (19) 
microbacias com uma área total de 1,5km² (Figura 4).  
 
A ocupação Esperança (Foto 3 e Mapa 2) tem sete (7) microbacias com 36% de área 
de vegetação nativa, 29% de área com vegetação rasteira, 14% de área edificada, 
11% de solo exposto e 10% de sistema viário. 
 
Já ocupação Vitória (Foto 4 e Mapa 3), tem doze (12) microbacias com 38% de 
vegetação rasteira, 22% de solo exposto, 18% de vegetação nativa, 12% de 
edificações e 10% de sistema viário.  

 
 

 

 
Foto 3 [C] – Vista geral das microbacias 3,4 e 5 na 

ocupação Esperança 
Foto 4 [D] – Vista geral da microbacia 12 na 

ocupação Vitória 

 
Figura 5 - Representação esquemática da localização das fotos das microbacias 
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No que tange a área edificada, sublinha-se que a taxa de ocupação do solo passa 
por alterações consideráveis, tendo em vista o dinamismo do processo de expansão 
urbana das ocupações, o que requer atualização constante dos dados. As edificações 
são, em sua maioria, residenciais, horizontais e unifamiliares, com alguns usos 
comerciais, em especial, nas ocupações Rosa Leão e Vitória. Destaca-se que na 
ocupação Helena Greco há maior ocorrência de domicílios multifamiliares e na Rosa 
Leão de edificações com mais de um pavimento.  
 
De forma geral, as edificações são marcadas pela precariedade habitacional 
expressa pelas técnicas e materiais construtivos, pela ausência de infraestruturas 
básicas como acesso às redes de saneamento e abastecimento de água, bem como 
pelas condições de risco geotécnico – conforme descrito nos documentos 
“Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora” (itens “Diagnóstico Técnico da 
Morfologia e Padrão de Ocupação” e “Diagnóstico Técnico de Risco”) e “Plano de 
controle de risco: propostas de intervenções imediatas para eliminar áreas de risco 
nas ocupações da Izidora”.   
 
No que tange às edificações, os principais problemas ambientais são a erosão do 
solo e o assoreamento de corpos hídricos em função da movimentação de terra para 
construção de residências. Além dos processos erosivos, os cortes de taludes criam 
situações de instabilidade e risco geotécnico, sobretudo, em áreas de maior 
suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa. Destaca-se, também, a 
ausência de rede de saneamento básico, o que implica no lançamento direto do 
esgoto no solo e nos corpos hídricos, bem como na deterioração das condições de 
salubridade da população. 
 
O sistema viário possui larguras variadas, em geral, adequadas ao trânsito veicular, 
no entanto, há restrições ao tráfego de veículos em trechos de alta declividade. 
Destaca-se que na Helena Greco as vias são predominantemente becos e os 
deslocamentos são a pé. Em todas as ocupações as vias não são pavimentadas ou 
possuem pavimentos em trechos curtos, o que deteriora a qualidade delas e dificulta 
sua manutenção. É comum a ocorrência de sulcos e ravinas no sistema viário em 
função da erosão do solo, sobretudo, nas médias e altas vertentes – conforme 
descrito no documento “Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora”. (item 
“Diagnóstico Técnico do Sistema Viário”). Tendo em vista que o sistema viário não é 
pavimentado, é necessário considerá-lo também como uma classe de solo exposto. 
 
Desta forma, o principal problema ambiental é a erosão do solo associada ao 
assoreamento dos corpos hídricos, visto que o sistema viário não é pavimentado. As 
condições das vias são agravadas pelas características naturais dos solos, com perfis 
profundos e alto teor de areia, e pelo padrão pluviométrico de chuvas intensas no 
verão, fatores que aumentam a erodibilidade dos solos.  
 
A área vegetada corresponde predominantemente a espécies rasteiras e invasoras 
(capins, gramas, entre outros), que crescem, sobretudo, no período chuvoso. No 
período seco, parte da vegetação rasteira dá lugar aos solos expostos, em função 
das capinas e supressão por pisoteio.  
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Nas microbacias do Córrego da Terra Vermelha, o bioma característico é a Mata 
Atlântica, com fitofisionomia de floresta estacional semidecidual e cujos maciços 
arbóreos estão concentrados nas margens do Córrego do Toucinheiro e em encostas 
de alta declividade.  
 
As microbacias do Córrego dos Macacos encontram-se em uma zona de transição 
entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Na ocupação Esperança, destaca-
se o maciço de floresta estacional semidecidual na Reserva Ambiental da Esperança. 
Já na Vitória, observa-se espécies de Cerrado associadas aos afloramentos 
gnáissicos em médias e altas vertentes, bem como espécies de floresta estacional 
semidecidual ao longo das linhas de drenagem, córregos e áreas úmidas – conforme 
descrito no documento “Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora” (item 
“Diagnóstico Técnico Ambiental”).  
 
Acerca da vegetação nativa, o principal impacto é a supressão da cobertura vegetal 
dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado em função do processo de expansão 
urbana. Dada à necessidade de espaço para produção de habitações de interesse 
social, implantação de equipamentos e infraestruturas de serviços públicos, bem 
como de áreas de lazer, é inviável a restauração da vegetação nativa às condições 
ambientais anteriores às ocupações.  
 
Para melhoria das condições ambientais das microbacias hidrográficas é necessária 
a adoção de medidas de curto, médio e longo prazo com foco nas edificações, no 
sistema viário e na vegetação nativa.  
 
No que tange às edificações, em curto prazo, é necessário o cercamento de Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) e de Áreas Prioritárias para Conservação 
(APCs), para fins de contenção da expansão urbana, e o monitoramento de riscos 
geotécnicos. Já as medidas de médio e longo prazo devem contemplar as edificações 
existentes e a produção de novas habitações. Para as edificações existentes, indica-
se a implantação de sistemas alternativos de esgotamento sanitário, em caráter 
provisório e até que seja concluída a rede de esgoto pelo órgão responsável, para 
evitar a poluição dos corpos hídricos. Também é sugerida a implantação de 
dispositivos de armazenamento d’água da chuva e de controle na fonte do 
escoamento superficial com objetivo de minimizar a erosão e as enxurradas. Nas 
novas habitações a serem produzidas é indicada a adoção de medidas de resiliência 
e sustentabilidade (eficiência energética e hídrica, permeabilidade do solo, controle 
na fonte do escoamento superficial, estímulo à mobilidade ativa, entre outros), 
conforme Decreto Municipal nº 17.273/2020. 
 
As principais medidas para mitigar os impactos ambientais das vias, em curto prazo, 
são a manutenção periódica do sistema viário, bem como o monitoramento e controle 
de processos erosivos por meio de técnicas de conservação do solo em vias não 
pavimentadas e de soluções baseadas na natureza. Em médio e longo prazo, é 
necessária a pavimentação, com uso de materiais permeáveis e dissipadores da 
velocidade da água, quando tecnicamente viável. É fundamental também a 
implantação de rede de microdrenagem com dispositivos convencionais conjugados 



 

 
 

 

 
 

15 

a soluções baseadas natureza. Tais medidas visam, simultaneamente, evitar a 
formação de processos erosivos, de enxurradas e de alagamentos. 
 
Para recomposição da vegetação, em curto prazo, indica-se o cercamento das APPs 
e APCs, a criação de banco de sementes crioulas e nativas, a construção de estufas, 
viveiros e composteiras comunitárias, bem como o plantio em sistemas agroflorestais.  
Em médio e longo prazo, sugere-se a recomposição da vegetação nativa em APPs e 
APCs, a arborização do sistema viário, a consolidação de projetos comunitários de 
agroecologia e a criação de parques com espaços livres de uso público e 
equipamentos de recreação e lazer. Cabe destacar que recomposição da vegetação 
nativa conjugada à inserção da água no tecido urbano são as principais medidas para 
obtenção de benefícios microclimáticos como a redução das temperaturas, o aumento 
da umidade e da qualidade do ar, bem como como a captura de carbono. 
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2. TOPOS DE MORRO E PROCESSOS EROSIVOS 
 
A avaliação de topos de morro é importante devido a suas funções ecológicas, dentre 
as quais destacam-se a recarga dos lençóis freáticos, que contribui para perenidade 
de nascentes e córregos; a geração de sedimentos, que formam solos coluviais; e a 
geração do escoamento superficial da água, que pode se configurar como rios 
efêmeros, intermitentes ou perenes. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) estabelece 
que serão demarcadas APPs: 
 

Art. 4º, Inciso IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da 
altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida 
pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente 
ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 
elevação; [...]” 

 
Nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 4), existe uma APP de topo de 
morro (Foto 5) que abrange também o Bairro Zilah Spósito e a gleba desocupada e 
vegetada a leste das ocupações. A área total da APP de topo de morro é de 330 mil  
m², enquanto a área de APP coincidente com ambas as ocupações é de 76 mil m². 
Esta última está predominantemente ocupada, com sistema viário consolidado não 
pavimentado e remanescentes de vegetação em encostas de alta declividade 
suscetíveis aos movimentos de massa. Cabe destacar que nas bordas do topo de 
morro com a ocupação Helena Greco está a nascente do Córrego do Toucinheiro. 
Dado o adensamento construtivo e populacional, não é indicada a recuperação 
integral da APP de topo de morro devido aos impactos sociais em relocações de 
famílias. Nesse sentido, recomenda-se a consolidação do tecido urbano, com 
intervenções pontuais para erradicação de riscos geotécnicos e recuperação dos 
atributos naturais.  
 
Na porção norte da APP de topo de morro, na ocupação Helena Greco, propõe-se 
relocações em função dos riscos geotécnicos e serão executadas obras de contenção 
e drenagem para estabilização das encostas, com posterior produção de novas 
edificações. Estas deverão adotar medidas de sustentabilidade e resiliência 
(eficiência energética e hídrica, permeabilidade do solo, controle na fonte do 
escoamento superficial, estímulo à mobilidade ativa, entre outros), conforme Decreto 
Municipal nº 17.273/2020.  
 
Na área da APP de topo de morro ao sul da Av. Rosa Leão, as edificações existentes 
podem ser mantidas e o sistema viário pavimentado e adequado para entrada de 
serviços públicos, como coleta de resíduos e transporte coletivo. Sugere-se a 
desativação da Rua José Branco e do Beco Alex Haley com relocação das edificações 
em região de recente expansão urbana, visto que não é possível garantir o acesso 
viário e o atendimento pela rede de saneamento básico. Após a desativação das vias 
e relocação das edificações, a região pode ser destinada a iniciativas comunitárias 
de agricultura urbana agroecológica, com a construção de edificações de apoio à 
produção, à pesquisa e à educação ambiental.  
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As edificações lindeiras Av. Rosa Leão e inseridas em APP de nascente devem ser 
removidas em função dos riscos geotécnicos com posterior execução de obras de 
drenagem e implantação de espaços livres de uso público e projetos de recomposição 
da vegetação nativa.  
 
Na ocupação Esperança (Mapa 5), há apenas uma APP de topo de morro (Foto 6), 
localizada entre a Av. Esperança e a Rua Líbia, a leste da ocupação. A área total da 
APP é de 47 mil  m², sendo 43 mil m² coincidentes com a ocupação Esperança. A 
região está parcialmente ocupada com edificações em situação de risco geotécnico 
e lotes vagos com solo exposto ou vegetação rasteira. Dada a suscetibilidade a 
movimentos de massa, deve haver relocação das edificações entre a Av. Esperança 
e Rua Bela Vista da Esperança. Em seguida, a execução de obras de drenagem e de 
terraceamento para estabilização das encostas, possibilitando a cessão de uso da 
área para iniciativas comunitárias de agricultura urbana, bem como para implantação 
de espaços livres de uso público.  
 

 
Foto 5 [A]: Vista geral da APP de topo morro na ocupação Rosa Leão e limites com Helena Grego 

  

 
Foto 6 [B]: APP de topo de morro da ocupação 

Esperança ao fundo. 

 
Foto 7 [C]: Vista geral da porção nordeste da APP de 

topo de morro da ocupação Vitória. 

 
Na ocupação Vitória (Mapa 6), existe uma APP de topo de morro (Foto 7) com área 
total de 724 mil  m², nos limites com uma gleba desocupada e vegetada a leste da 
ocupação. Da área total, apenas 193 mil m² estão localizados no território da 



 

 
 

 

 
 

18 

ocupação Vitória. O topo de morro acompanha o eixo das Av. dos Milagres, desde a 
Rua Universal, a nordeste, até o limite da ocupação, a sudoeste. A porção da APP 
coincidente com a ocupação está predominantemente ocupada, com sistema viário 
consolidado não pavimentado e remanescentes de vegetação nativa em vertentes de 
alta declividade na borda oeste. 
 
Considerando-se o adensamento construtivo e populacional, não é recomendável a 
recuperação integral da APP, em função dos impactos sociais em relocações de 
famílias. Nesse sentido, o tecido urbano deve ser consolidado com permanência das 
edificações existentes e adequação do sistema viário à entrada de serviços públicos 
(coleta de resíduos e transporte coletivo).  
 
Destaca-se que a borda oeste do topo de morro possui APCs, onde deve haver 
recomposição a vegetação nativa com objetivo de, por um lado, configurar zonas de 
amortecimento para as APPs de nascente a jusante; e, por outro, garantir a 
conectividade ecológica com os remanescentes do Cerrado a leste da Av. dos 
Milagres. Neste topo de morro, o sistema viário, sempre que tecnicamente viável, 
deve ser arborizado para auxiliar na configuração das conexões ecológicas.  
 
No que tange aos processos erosivos, os principais fatores a serem considerados são 
as características dos solos e o regime de chuvas. As ocupações da Izidora estão 
localizadas na Regional Norte do município de Belo Horizonte, nos domínios do 
complexo gnáissico, e os solos possuem variações regionais, no que tange à 
exposição e alteração da rocha sã e à espessura dos solos (SILVA et al, 1995).  
 
Nas ocupações Helena Greco, Rosa Leão e Esperança, os solos são 
predominantemente profundos nos topos de morro, vertentes e fundos de vale. Na 
ocupação Vitória, os solos são profundos nos topos de morro e fundos de vale, com 
solos rasos e afloramentos gnáissicos nas médias e altas vertentes. Cabe destacar a 
alta erodibilidade do solo nas ocupações Esperança e Vitória, onde existem duas 
ravinas de grandes dimensões, além de outros processos erosivos, principalmente, 
no sistema viário. 
 
Ressalta-se que a intensidade das chuvas de verão no município de Belo Horizonte, 
bem como o escoamento concentrado nas microbacias da Izidora acentuam a erosão 
dos solos, visto que a água é o principal agente erosivo em regiões de clima tropical.  
 
Para avaliação da erosão foi elaborado um modelo de transporte do escoamento 
superficial da água por meio do software de geoprocessamento Quantum Gis. As 
áreas críticas de transporte do escoamento superficial também o são em termos de 
processos erosivos e coincidem principalmente com o sistema viário não 
pavimentado e com solos expostos no entorno de edificações.  
 
As microbacias das ocupações Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 7) são homogêneas 
em termos do potencial erosivo do escoamento superficial da água. De forma geral, 
têm fluxo d’água concentrado e vias não pavimentadas, o que contribui para o 
transporte de sedimentos. Destacam-se as microbacias 25, 26 e 27 (Fotos 8, 9 e 10), 
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que estão em vertentes de alta declividades, com fluxos concentrados e que 
apresentam as maiores taxas de transporte do escoamento superficial da água e, por 
conseguinte, a maior tendência à erosão. 
 

 
Foto 8 [D] – Vista de Rua localizada na microbacia 25, em vertente de alta declividade 

 

 
Foto 9 [E] – Vista de Rua localizada na microbacia 

26, em vertente de alta declividade 

 
Foto 10 [F] – Vista de Rua localizada na microbacia 

27, em vertente de alta declividade 

 
Na ocupação Esperança (Mapa 8), destaca-se a microbacia 2 (Foto 11), com vias 
transversais às curvas de nível e com fundos de vale que contribuem para 
concentração do fluxo da água e para o aumento do seu potencial erosivo. Realça-se 
também as microbacias 4 e 5 (Foto 12), que têm menores taxa de transporte do 
escoamento superficial e, por conseguinte, de sedimentos tendo em vista a presença 
expressiva de remanescente da floresta estacional semidecidual. 
 
Na ocupação Vitória (Mapa 9), a microbacia 12 (Foto 13) apresenta maiores taxas de 
transporte do escoamento superficial devido à alta densidade de linhas de drenagem 
associadas às vertentes íngremes e aos solos arenosos. Nesse sentido, tanto pela 
concentração do escoamento superficial da água, quanto pelas características do 
solo, a referida microbacia apresenta, dentre as ocupações, os maiores problemas de 
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focos erosivos, com formação de sulcos e ravinas em altas e médias vertentes e 
intenso assoreamento nos fundos de vale.   
 

 
Foto 11 [G] – Remanescente de floresta estacional semidecidual, presente nas microbacias 4 e 5 

 

 
Foto 12 [H] – Vista de Rua localizada na microbacia 2 

 
Foto 13 [I] – Presença de processo erosivo intenso 

na microbacia 12 

 
Para controle dos processos erosivos deve-se adotar medidas de curto, médio e longo 
prazo. Em curto prazo, é importante o controle da expansão urbana, em especial das 
movimentações de terra e cortes de talude, bem como o monitoramento dos riscos 
geotécnicos. É fundamental também a manutenção do sistema viário, com técnicas 
de conservação do solo para vias não pavimentadas (abaulamento do leito, 
superelevação, drenos, bacias de detenção – “barraginhas”, entre outras) a fim de 
evitar o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos.  
 
A médio prazo, indica-se a implantação de sistemas alternativos de esgotamento 
sanitário, de armazenamento d’água da chuva e de controle na fonte do escoamento 
superficial nas edificações existentes para evitar lançamentos de águas residuais e 
pluviais em encostas e vias.  
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A longo prazo, é fundamental a pavimentação de todo o sistema viário com uso de 
materiais permeáveis e dissipadores da velocidade da água, sempre que 
tecnicamente viável. O sistema viário deve contar com rede de microdrenagem com 
dispositivos convencionais conjugados a soluções baseadas na natureza (jardins de 
chuva, biovaletas, poços de infiltração, entre outros) a fim de promover a infiltração, 
evapotranspiração, retenção e detenção de águas pluviais. Sublinha-se que a 
recomposição da vegetação nativa em APPs e APCs diminuiria a produção e 
aumentará a retenção de sedimentos contribuindo também com o controle dos 
processos erosivos.  
 
 

Figura 6 - Representação esquemática da localização das fotos das APPs de topo de morro e dos processos 
erosivos 
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3. CORPOS HÍDRICOS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs) 
 
A avaliação das condições ambientais dos corpos hídricos (linhas de drenagem, 
nascentes, brejos e córregos) foi realizada, por meio de visitas a campo, entre os 
meses de junho de 2021 e junho de 2022, e de consultas e processamento de dados 
secundários. O período de visitas a campo contempla um ciclo hidrológico anual e 
seus extremos pluviométricos, que ocorrem em dezembro (339,1mm) e julho 
(5,4mm), conforme as Normais Climatológicas de 1991-2020 (INMET, 2022), para o 
município de Belo Horizonte.  
 
Nesse sentido, foi possível observar a perenidade ou intermitência dos corpos 
hídricos, bem como variações sazonais dos remanescentes de matas ripárias. Além 
dos corpos hídricos, foram avaliadas suas respectivas APPs, no que tange à 
ocupação e uso do solo, aos processos erosivos e de assoreamento, às condições 
de saneamento, à presença de vegetação e à permeabilidade do solo.  
 
É importante explicitar que as dinâmicas hídricas em áreas de intensa expansão 
urbana são extremamente complexas. As constantes transformações do relevo, como 
aterros, cortes de talude e demais movimentações de terra, para construção de 
edificações e abertura de vias alteram a geomorfologia local, têm repercussões 
diretas nas dinâmicas das águas. Destacam-se as alterações nos divisores de água 
das microbacias, nas linhas de drenagem, nos pontos de afloramento do lençol 
freático, nos leitos regulares dos rios, bem como nos regimes de perenidade e 
intermitência. 
 
 
3.1 Geração, transporte e acúmulo do escoamento superficial da água  

 
Conforme descrito no documento “Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora” 
(item “Diagnóstico Técnico de Microbacias e Drenagem”), as ocupações da Izidora 
não contam com infraestrutura de drenagem, sendo um dos principais problemas da 
área relacionado à erosão hídrica, ocasionada pela concentração do escoamento e 
do fluxo superficial de águas das chuvas e agravada pelo esgoto que corre à céu 
aberto, bem como por focos de água provenientes de vazamentos das tubulações de 
água irregulares. Outro problema decorrente deste processo é o transporte e o 
carreamento de sedimentos relacionados à ação das águas pluviais e à 
geomorfologia e presença de locais com declividades elevadas ocupações.   
 
Dessa forma, torna-se importante a identificação das áreas mais críticas nas 
ocupações quanto a produção do escoamento superficial, processo hidrológico que 
ocasiona fenômenos como a erosão do solo, inundações, carreamento de detritos, 
podendo gerar grandes danos, como já é perceptível em alguns locais das 
ocupações, como por exemplo na área da chamada “voçoroca”, entre as ocupações 
Esperança e Vitória. 
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Para a identificação das áreas mais críticas quanto ao escoamento superficial nas 
ocupações, a metodologia utilizada foi baseada no método apresentado por 
Rodrigues (2020) adaptado de Lagadec et al. (2016), chamado de método IRIP 
(Indicador de Escoamento Superficial Intenso, ou Indicateur de Ruissellement Intense 
Pluviale, em francês).  
 
Este método permite a representação do escoamento superficial em três conjuntos 
de mapas de suscetibilidade: 1) geração de escoamento superficial (Mapas 10,11 e 
12); 2) transporte de escoamento superficial (Mapas 7, 8 e 9); 3) e acumulação de 
escoamento superficial (Mapas 13, 14 e 15).  
 
Os mapas foram gerados a partir da combinação de diferentes indicadores. Cada 
indicador varia de 0 a 1 e as áreas das ocupações foram categorizadas para cada 
indicador de acordo com a maior ou menor suscetibilidade do local em questão a 
gerar, transportar ou acumular escoamento superficial. Os indicadores utilizados para 
cada mapa e respectivos valores são apresentados na tabela 1.  
 
Os indicadores declividade, índice topográfico, concavidade e área de contribuição, 
foram obtidos por geoprocessamento a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) 
gerado por meio das curvas de nível de 1 (um) em 1 (um) metro de Belo Horizonte de 
2015 -, fornecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. O indicador de uso do solo foi 
obtido a partir da imagem do satélite CBERS-4A/Sensor WPM de setembro de 2021. 
A metodologia utilizada para elaboração dessa base foi a apresentada pela UFMG 
(2021), no âmbito da Nova Instrução Técnica para Elaboração de Estudos e Projetos 
de Drenagem no Município de Belo Horizonte.  
 
Em relação ao mapa de Geração de Escoamento Superficial, não foram utilizados os 
indicadores Permeabilidade e Profundidade, previstos na metodologia, devido à 
insuficiência ou ausência de dados de tipo de solo em escala adequada para a área 
em estudo. 
 
Após a obtenção de cada indicador para as áreas de estudo, eles foram sobrepostos 
e os valores de cada pixel somados. Para representação dos resultados, foram 
definidas três categorias, divididas por intervalos iguais, de suscetibilidade à geração, 
transporte e acumulação de escoamento superficial (alta, média e baixa). 
 
As áreas com maior suscetibilidade ao transporte de escoamento superficial estão 
mais propensas a sofrer processos de erosão hídrica, ao passo que as áreas com 
maior suscetibilidade à acumulação de escoamento superficial estão mais propensas 
à ocorrência de alagamentos. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Indicadores e pesos utilizados na determinação da suscetibilidade ao escoamento superficial 
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Mapa   Indicador  Peso  

Geração  

Declividade e capacidade de saturação 
do solo  

Declividade < t14 - 0  

Declividade > t1 - 1  

Uso do solo  

Vegetação arbórea, vegetação gramínea - 0  

Solo exposto – 0,5  

Construções, vias, água - 1  

Transporte  

Geração de escoamento superficial  
Baixa susceptibilidade (0-1) - 0  

Alta susceptibilidade (1-2) - 1  

Declividade  

Plano e suave ondulado (0-8%) - 0  

Ondulado (8-20%) - 0,5  

Forte-ondulado, montanhoso e forte montanhoso 
(>20%) - 1  

Concavidade  

Côncavo e divergente - 0  

Côncavo e convergente - 0,5  

Convexo e divergente - 0,5  

Convexo e convergente - 1  

Uso do solo  

Vegetação arbórea, vegetação gramínea - 0  

Solo exposto – 0,5  

Construções, vias, água - 1  

Ruas  
Fora das ruas - 0  

Ruas - 1  

Acúmulo  

Geração de escoamento superficial  
Baixa susceptibilidade (0-1) - 0  

Alta susceptibilidade (1-2) - 1  

Declividade  

Plano e suave ondulado (0-8%) - 1  

Ondulado (8-20%) - 0,5  

Forte-ondulado, montanhoso e forte montanhoso 
(>20%) - 0  

Concavidade  

Convexo e divergente - 0  

Convexo e convergente - 0,5  

Côncavo e divergente - 0,5  

Côncavo e convergente - 1  

Uso do solo  

Vegetação arbórea, vegetação gramínea - 0  

Solo exposto – 0,5  

Construções, vias - 1  

Área de contribuição  
Baixo (<0,005ha) - 0  

Alto (>=0,005 ha) - 1  

 
 
A Tabela 2 apresenta o percentual de grau de suscetibilidade ao escoamento 
superficial em relação à área de cada microbacia da ocupação Esperança. Em 
complementação, também são apresentados mapas com os resultados de 
suscetibilidade ao escoamento superficial na ocupação são eles: 

i) Suscetibilidade à Geração de Escoamento Superficial – Ocupação 
Esperança (Mapa 11); 

 
4 O índice topográfico (t1) representa a propensão de um elemento qualquer da bacia de desenvolver condições 

saturadas. Ele é obtido pela seguinte equação: 𝑡1 = 𝑙𝑛
𝛼

𝑡𝑔𝛽
, sendo α a área de drenagem dividida pelo seu 

perímetro (m) e β a declividade (rad) (Beven, 2012). 
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ii) Suscetibilidade ao Transporte de Escoamento Superficial – Ocupação 
Esperança (Mapa 8);  

iii) Suscetibilidade à Acumulação de Escoamento Superficial – Ocupação 
Esperança (Mapa 14).  

 
Tabela 2 – Percentual de grau de suscetibilidade à geração, transporte e acumulação de escoamento superficial 

em relação à área de cada microbacia da ocupação Esperança 

Microbacia  

Suscetibilidade  

Geração  Transporte  Acumulação  

Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  

1  12,12%  50,91%  36,97%  45,91%  26,95%  27,14%  47,38%  48,07%  4,55%  

2  6,15%  47,75%  46,10%  41,11%  23,62%  35,27%  50,17%  45,18%  4,65%  

3  6,98%  53,17%  39,86%  44,48%  28,55%  26,97%  51,50%  43,00%  5,49%  

4  18,04%  70,74%  11,22%  73,74%  18,28%  7,97%  77,01%  21,75%  1,24%  

5  6,05%  71,58%  22,37%  64,38%  21,41%  14,21%  71,92%  25,86%  2,22%  

6  6,83%  41,25%  51,92%  37,67%  27,63%  34,70%  40,31%  47,15%  12,54%  

7  11,42%  49,97%  38,61%  47,72%  30,23%  22,05%  54,77%  42,01%  3,22%  

 
Conforme os mapas e a Tabela 2, em se tratando de geração de escoamento 
superficial, a microbacia com maior criticidade é a 6, ao sul da ocupação Esperança, 
com 51,92% de área com alta suscetibilidade. Em seguida, tem-se a microbacia 2, 
com 46,10% de área com alta suscetibilidade, a microbacia 3 com 39,86% e a 
microbacia 7 com 38,61% de área com alta suscetibilidade. A microbacia 1 abrange 
área de vegetação conservada fora da ocupação Esperança, o que também contribui 
para diminuir a sua criticidade quanto à geração de escoamento superficial. As 
microbacias 4 e 5 são as que apresentam menores percentuais de alta suscetibilidade 
à geração de escoamento superficial, tendo em vista a presença da mata da 
Esperança e trechos da APP do Córrego dos Macacos.  
 
Apesar destas microbacias contemplarem uma extensa área de vegetação, elas 
apresentam altas declividades e capacidade de saturação do solo, o que contribui 
para o aumento da geração de escoamento superficial, de forma que mais de 70% 
das suas áreas estão classificadas como de média suscetibilidade à geração de 
escoamento superficial, corroborando com a necessidade de preservação da 
vegetação nestas localidades de forma a não atenuar esse quadro de criticidade. Na 
microbacia 5, por exemplo, é possível observar a presença de áreas ocupadas com 
edificações nas bordas da mata, sobretudo na Av. Esperança, e nas ruas Floresta da 
Esperança e Nova York. Todas a microbacias da ocupação apresentam mais de 80% 
de área de alta ou média suscetibilidade à geração de escoamento superficial. 
 
Em relação ao transporte de escoamento superficial, a microbacia que apresenta 
maior criticidade é a 2, com 35,27% de área com alta suscetibilidade. Nesta 
microbacia está localizada a Rua Arlindo Nunes Guimarães, implantada em parte em 
trecho de fundo de vale e com presença de processos erosivos acentuados, de 
acordo com o diagnóstico da área.  
 
Em seguida, tem-se a microbacia 6, com 34,70% de área com alta suscetibilidade, 
bastante próximo do percentual de alta suscetibilidade da microbacia 2. Esta 



 

 
 

 

 
 

26 

microbacia abrange ruas onde identificou-se a presença de processos de erosão 
hídrica intensos no diagnóstico técnico, como a Rua Jair Rodrigues, a Rua Afonso 
Penna e trechos da Av. Esperança. No Mapa 8, pode-se observar que as ruas Nova 
York e Portugal do Izidora também são classificadas como de alta suscetibilidade ao 
transporte de escoamento superficial. Com exceção das microbacias 4 e 5, todas as 
demais apresentam mais de 50% de área com alta ou média suscetibilidade à ao 
transporte de escoamento superficial. 
 
Já em relação à acumulação, as microbacias da ocupação Esperança apresentam 
menos de 10% de área com alta suscetibilidade, com exceção da microbacia 6, que 
apresenta 12,54% de área com alta suscetibilidade, valor também baixo. Nesta 
microbacia, observa-se que a região com maior suscetibilidade à acumulação de 
escoamento superficial está localizada entre a Av. Esperança e as ruas Portugal do 
Izidora e Nova York (Mapa 14). Cabe ressaltar que, atualmente, de acordo com o 
diagnóstico da área, o ponto mais crítico de drenagem na ocupação está localizado 
ao sul da Av. Esperança, recebendo a contribuição de escoamento superficial de 
trechos da Av. Esperança (leste e oeste) e das ruas Portugal do Izidora, Nova York e 
Guaranis. Isto acontece por conta da mudança de direcionamento do escoamento 
das águas na área com a instalação da ocupação, implantação de edificações e 
sistema viário.  
 
Somando-se os percentuais de média e alta suscetibilidade à acumulação de 
escoamento superficial, tem-se por ordem de criticidade as microbacias 6, 1, 2, 3 e 7 
com 59,69%, 52,62%, 49,83%, 48,50% e 45,23%, respectivamente. As microbacias 
4 e 5 têm apenas 22,99% e 28,08%, respectivamente, de áreas classificadas como 
de alta ou média suscetibilidades à acumulação de escoamento superficial. 
 
Em relação à microbacia 7, é importante evidenciar que se trata da área onde está 
localizada a chamada “voçoroca”, uma erosão de grandes dimensões entre as 
ocupações Esperança e Vitória. Ao contrário do esperado, os resultados não 
demonstraram ser esta uma microbacia com alta suscetibilidade à geração, 
transporte e/ou acumulação de escoamento superficial, com percentuais de 38,61%, 
22,05% e 3,22%, respectivamente para cada um dos aspectos. Isto corrobora com o 
aspecto do provável grande potencial de erodibilidade e erosividade do solo local, 
fator que não foi considerado neste estudo. 
 
A Tabela 3 apresenta o percentual de grau de suscetibilidade ao escoamento 
superficial em relação à área de cada microbacia da ocupação Vitória. Em 
complementação, também são apresentados mapas com os resultados de 
suscetibilidade ao escoamento superficial na ocupação, são eles: 
 

i) Suscetibilidade à Geração de Escoamento Superficial – Ocupação Vitória 
(Mapa 12); 

ii) Suscetibilidade ao Transporte de Escoamento Superficial – Ocupação 
Vitória (Mapa 9); 

iii) Suscetibilidade à Acumulação de Escoamento Superficial – Ocupação 
Vitória (Mapa 15).  
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Tabela 3 – Percentual de grau de suscetibilidade à geração, transporte e acumulação de escoamento superficial 

em relação à área de cada microbacia na ocupação Vitória  

Microbacia  

Suscetibilidade  

Geração  Transporte  Acumulação  

Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  

8  38,94%  32,66%  28,39%  59,32%  27,60%  13,08%  47,95%  46,09%  5,96%  

9  5,44%  55,90%  38,66%  46,92%  29,36%  23,72%  56,53%  39,42%  4,05%  

10  10,36%  45,79%  43,85%  38,55%  35,93%  25,52%  39,50%  50,93%  9,57%  

11  10,75%  39,68%  49,57%  29,00%  40,53%  30,47%  30,03%  59,26%  10,72%  

12  6,41%  42,90%  50,69%  37,48%  28,62%  33,90%  44,73%  49,57%  5,70%  

13  16,49%  44,02%  39,49%  48,04%  30,29%  21,67%  42,82%  49,79%  7,39%  

14  7,07%  51,77%  41,16%  44,75%  31,30%  23,95%  49,74%  45,56%  4,71%  

15  23,83%  38,84%  37,33%  45,98%  35,33%  18,70%  36,95%  54,66%  8,39%  

16  10,01%  46,47%  43,53%  42,27%  31,38%  26,35%  47,93%  46,07%  6,01%  

17  40,70%  39,61%  19,70%  62,92%  26,61%  10,46%  45,87%  49,02%  5,11%  

18  11,95%  58,30%  29,75%  54,35%  27,83%  17,83%  59,65%  37,60%  2,75%  

19  17,40%  49,61%  32,99%  50,13%  33,14%  16,73%  55,21%  41,35%  3,44%  

20  27,95%  52,05%  19,99%  64,91%  22,13%  12,97%  66,68%  31,02%  2,30%  

21  37,38%  51,59%  11,03%  72,58%  20,61%  6,81%  71,15%  27,05%  1,80%  

 
Na ocupação Vitória, conforme os mapas apresentados e a Tabela 3, em se tratando 
de geração de escoamento superficial, a microbacia com maior criticidade é a 12, na 
região nordeste da ocupação, com 50,69% de área com alta suscetibilidade. Apesar 
de esta não ser a microbacia com mais áreas impermeáveis, ela apresenta altas 
declividades e capacidade de saturação do solo. 
 
Em seguida, as microbacias 11, 10, 16 e 14, com 49,57%, 43,85%, 43,53% e 41,16%, 
respectivamente, de áreas com alta suscetibilidade à geração de escoamento 
superficial. As microbacias 10 e 11 estão mais próximas da Praça da Árvore e da 
entrada da ocupação pelo Campo da Baronesa, o que facilita o processo de ocupação 
nessas áreas e, consequentemente, a sua impermeabilização. 
 
As microbacias com maior percentual de áreas com baixa suscetibilidade à geração 
de escoamento superficial são 17, 8, 21 e 20. As microbacias 17 e 8 abrangem parte 
da APP do Córrego dos Macacos com remanescente de vegetação, e as bacias 21 e 
20 estão localizadas ao sul da ocupação Vitória, em áreas predominantemente 
desocupadas e com parcelamento do solo irregular, conforme explicado 
anteriormente.   
 
Em relação ao transporte de escoamento superficial, a microbacia da ocupação 
Vitória que apresenta maior criticidade também é a 12, com 33,90% de área com alta 
suscetibilidade, seguida pelas microbacias 11, 16 e 10, com 30,47%, 26,35%, e 
25,52%, respectivamente. De acordo com o diagnóstico, na microbacia 12 observa-
se a presença de vias com processos acentuados de erosão hídrica, como é o caso 
das ruas Ipê Amarelo, Acácias e Delicadeza.  
 
O diagnóstico também identificou ruas em estado crítico de erosão na microbacia 11, 
como a Rua Canto da Mata, Rua Petrolina e as ruas Cedro e das Bananas, estas 
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últimas com relatos de ocorrência de enxurradas por moradores locais. Na microbacia 
16 também é o caso das ruas Cristal, Sonho Meu e Itaporã e as ruas perpendiculares 
à Rua Santa Maria, como a Rua São Vitor.  
 
Na microbacia 10, a via em pior estado de erosão encontrada foi a Rua Dever, 
próximo à Rua Aroeira. Apesar de serem encontrados processos erosivos nas ruas 
dessa microbacia, com a formação de sulcos devido à falta de pavimentação e 
drenagem no local, em geral, as situações são melhores do que aa encontradaa nas 
demais microbacias citadas acima, o que pode ser explicado pela presença de solo 
menos erodível, o que deve ser confirmado por meio de ensaios de solo do local.  
 
As microbacias com maior percentual de áreas com baixa suscetibilidade à transporte 
de escoamento superficial são 21 e 20, com 72,58% e 64,91% de área, 
respectivamente, entretanto, estas bacias estão em sua maior parte fora do limite da 
ocupação Vitória. Em seguida, tem-se as microbacias 17 e 8, com 62,92% e 59,32% 
de área com baixa suscetibilidade a escoamento superficial, respectivamente.   
 
Quanto à acumulação de escoamento superficial, de forma semelhante à ocupação 
Esperança, os resultados demonstram baixa criticidade. Todas as microbacias, com 
exceção da 11, apresentam menos de 10% de área com alta suscetibilidade à 
acumulação de escoamento superficial. A microbacia 11 apresenta 10,72% de área 
com alta suscetibilidade, seguida da 10 com 9,57%, da 15 com 8,39% e da 16 com 
6,01%.  
 
O Mapa 15 não evidencia os pontos críticos de alagamentos e inundações apontados 
pelos moradores da ocupação, conforme foi mostrado no diagnóstico. Isto demonstra 
que esses problemas estão muito relacionados à forma de ocupação, com ocorrência 
de assoreamento e aterramento de trechos de cursos d’água e presença de 
edificações próximas ou mesmo no leito do rio. 
 
A Tabela 4 apresenta o percentual de grau de suscetibilidade ao escoamento 
superficial em relação à área de cada microbacia das ocupações Helena Greco e 
Rosa Leão. Em complementação, também são apresentados mapas com os 
resultados de suscetibilidade ao escoamento superficial nas ocupações, sendo eles: 
 

i) Suscetibilidade à Geração de Escoamento Superficial – Ocupações Helena 
Greco e Rosa Leão (Mapa 10); 

ii) Suscetibilidade ao Transporte de Escoamento Superficial – Ocupações 
Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 7); 

iii) Suscetibilidade à Acumulação de Escoamento Superficial – Ocupações 
Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 13). 
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Tabela 4 – Percentual de grau de suscetibilidade à geração, transporte e acumulação de escoamento superficial 
em relação à área de cada microbacia nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão  

Microbacia  

Suscetibilidade  

Geração  Transporte  Acumulação  

Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  Baixa  Média   Alta  

22  6,89%  47,23%  45,88%  34,82%  32,85%  32,33%  36,53%  56,43%  7,04%  

23  6,52%  49,84%  43,64%  30,19%  39,55%  30,27%  22,90%  66,90%  10,20%  

24  7,02%  37,63%  55,35%  27,81%  33,82%  38,37%  34,21%  59,39%  6,40%  

25  5,01%  35,19%  59,80%  26,16%  25,75%  48,09%  34,60%  57,91%  7,48%  

26  7,12%  29,42%  63,47%  21,06%  30,37%  48,56%  30,74%  63,82%  5,44%  

27  1,51%  18,55%  79,94%  13,72%  21,48%  64,80%  20,54%  60,32%  19,14%  

28  11,46%  35,40%  53,14%  23,28%  39,17%  37,55%  32,21%  61,10%  6,68%  

29  9,79%  30,05%  60,17%  22,23%  36,24%  41,54%  25,86%  65,89%  8,26%  

30  12,52%  72,35%  15,13%  70,89%  18,29%  10,82%  71,62%  26,24%  2,14%  

31  10,27%  43,88%  45,84%  39,06%  29,28%  31,66%  43,67%  48,99%  7,34%  

32  8,62%  33,69%  57,69%  30,08%  30,60%  39,32%  31,76%  57,10%  11,13%  

33  8,76%  37,48%  53,76%  30,62%  38,22%  31,16%  37,07%  56,33%  6,60%  

34  16,50%  26,47%  57,03%  29,50%  37,13%  33,36%  28,56%  60,16%  11,29%  

35  15,92%  47,22%  36,86%  49,82%  27,43%  22,74%  46,77%  47,95%  5,28%  

 
Em geral, as ocupações Rosa Leão e Helena Greco são mais urbanizadas do que as 
ocupações Esperança e Vitória e, portanto, apresentam maior criticidade em relação 
ao escoamento superficial. Em todos os aspectos, observa-se que a microbacia 27 é 
a mais crítica apresentando 79,94% de área de alta suscetibilidade à geração de 
escoamento superficial, 64,80% de área de alta suscetibilidade ao transporte de 
escoamento superficial e 19,14% de área de alta suscetibilidade a acumulação de 
escoamento superficial. 
 
Em relação à geração de escoamento superficial, a microbacia 27 é seguida pelas 32 
e 34, com 57,69% e 57,03% de áreas com alta suscetibilidade, respectivamente. 
Assim como na ocupação Esperança, todas a microbacias das ocupações Helena 
Greco e Rosa Leão apresentam mais de 80% de área de alta ou média suscetibilidade 
à geração de escoamento superficial.  
 
A microbacia 30 apresenta apenas 15,13% de área de alta suscetibilidade à geração 
de escoamento superficial, pois a maior parte desta microbacia está localizada em 
área fora da ocupação, em uma fazenda. Entretanto, 72,35% desta microbacia foi 
classificada como de média suscetibilidade à geração de escoamento superficial, o 
que pode ser explicado pelas altas declividades presentes na área e capacidade de 
saturação do solo. Recentemente, observa-se uma tendência de expansão da 
ocupação nesta microbacia, o que pode agravar esse quadro. 
 
Em relação ao transporte de escoamento superficial, após a microbacia 27, tem-se 
as microbacias 26 e 25 como mais críticas, apresentando 48,56% e 48,09% de área 
com alta suscetibilidade. As três microbacias estão localizadas na região oeste da 
ocupação Rosa Leão e apresentam ruas com altas declividades e ocorrência de 
processos erosivos intensos, como é o caso da Rua Quilombo dos Palmares. A 
microbacia 30 apresenta apenas 10,82% de área de alta suscetibilidade ao transporte 
de escoamento superficial, seguida da 35, com 22,74%. 
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Quanto à acumulação de escoamento superficial, seguindo a microbacia 27, tem-se 
as microbacias 34 e 32, com 11,29% e 11,13%, respectivamente, de área com alta 
suscetibilidade. A microbacia 30 apresenta apenas 2,14% de área de alta 
suscetibilidade e 71,62% de área de baixa suscetibilidade à acumulação de 
escoamento superficial. 
 
A ocupação Helena Greco está inteiramente localizada na microbacia 22, que 
apresenta resultados intermediários em relação às demais microbacias, com 45,88% 
de área de alta suscetibilidade à geração de escoamento superficial, 32,33% de área 
de alta suscetibilidade ao transporte de escoamento superficial e 7,04% de área de 
alta suscetibilidade à acumulação de escoamento superficial. Este resultado é devido 
sobretudo à presença da APP do Córrego dos Toucinheiro nesta microbacia. Ainda 
assim, ao se analisar o Mapa 10, observa-se que a maior parte da microbacia se 
encontra classificada como de alta ou média criticidade de geração de escoamento 
superficial, num total de 93,11%, o que pode ser explicado pelas altas declividades 
ainda que haja a presença de vegetação. 
 
Em geral, a maior parte das ocupações apresenta áreas com alta e média 
suscetibilidade à geração de escoamento superficial. Como esperado, as localidades 
mais urbanizadas e com maior presença de edificações, são as áreas com maior 
criticidade quanto à geração de escoamento superficial. Além disso, observa-se 
diversas áreas com presença de vegetação classificadas como de média ou alta 
suscetibilidade à geração de escoamento superficial, o que ocorre por conta das altas 
declividades presentes nas ocupações. 
 
Os mapas mostram que a problemática nas ocupações está muito mais relacionada 
ao transporte e à geração de escoamento superficial do que à acumulação. Este 
resultado está alinhado com o diagnóstico da área, onde se observa muitos locais 
com processos erosivos que variam de sulcos a “voçorocas”. Já os locais com 
problemas de alagamentos e inundações são pontuais. 
 
Ressalta-se que os resultados obtidos apresentam algumas limitações em relação às 
bases de dados disponíveis para a análise. Conforme explicado, não foram utilizados 
os dados de tipos de solo, fundamental para estudos de geração de escoamento 
superficial, devido à ausência de base de dados com informações completas e em 
escala adequada para a área de estudos. Esses dados poderiam colaborar para um 
melhor refinamento e identificação dos locais com maior criticidade em relação à 
drenagem.  
 
Além disso, o Modelo Digital de Elevação utilizado foi gerado a partir das curvas de 
nível de 1 (um) em 1 (um) metro disponibilizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
do ano de 2015, e não representa fielmente a atual ocupação na área da Izidora, visto 
que o sistema viário implantado e as edificações alteraram a direção do escoamento 
preferencial da água das chuvas, o que limita os resultados sobretudo em relação à 
acumulação de escoamento superficial. Entretanto, para os objetivos do Plano de 
Urbanização Sustentável da Izidora, considera-se os resultados obtidos satisfatórios. 
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Ainda de acordo com Rodrigues (2020), os mapas de suscetibilidade podem contribuir 
para a alocação de técnicas compensatórias de drenagem. Segundo a autora, células 
de biorretenção e jardins de chuva, por exemplo, são mais indicados para áreas com 
maior suscetibilidade à acumulação ou geração de escoamento superficial, enquanto 
pavimento permeável pode ser alocado em áreas com maior suscetibilidade ao 
transporte, além de geração de escoamento superficial. Já telhados verdes são mais 
indicados para áreas com maior suscetibilidade à geração de escoamento superficial.  
 
O plantio de vegetação nativa também é uma técnica que pode contribuir para a 
drenagem de áreas com alta suscetibilidade tanto à geração, quanto ao transporte e 
à acumulação de escoamento superficial e apresenta a grande vantagem de poder 
ser implantada em áreas com declividades altas (acima de 20%), como ocorre em 
diversas áreas das ocupações, o que costuma ser uma limitação para a implantação 
das demais técnicas compensatórias de drenagem. 
 
 
3.2 Revisão das Áreas de Preservação Permanente (APPs)  

 
A revisão das APPs nas ocupações da Izidora se justifica pelas mudanças nas 
dinâmicas hídricas decorrentes do processo de expansão urbana. Os cortes de 
taludes, aterros e demais movimentações de terra para construção de edificações e 
abertura de vias modificam o relevo e, por conseguinte, os afloramentos do lençol 
freático, o leito regular dos córregos, bem como os regimes de perenidade e 
intermitência.  
 
Para revisão das APPs, foram adotados os conceitos de nascentes, olhos d’água, 
áreas úmidas e leito regular. Conforme o Art. 3º da Lei 12.651/2012 (Código 
Florestal): 
 

II - As Áreas de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 
XVII - Nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta 
perenidade e dá início a um curso d’água; 
XVIII - Olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que 
intermitente; 
XIX - Leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso 
d’água durante o ano; 
XXV - Áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma 
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas 
de vegetação adaptadas à inundação; 

 
Ademais, foram definidas quatro categorias que visam comparar as dinâmicas 
hídricas pretéritas, conforme base de dados oficial da PBH (bhmap.pbh.gov.br), e as 
dinâmicas atuais, de acordo com a proposta de revisão das APPs. As categorias são: 
  

http://www.bhmap.gov.br/
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✓ Manutenção para as APPs cujas dinâmicas hídricas que originaram a 
demarcação permanecem e podem ser observadas no território; 

✓ Redemarcação para as APPs cujas dinâmicas hídricas que originaram a 
demarcação permanecem, no entanto com alterações; 

✓ Demarcação para as dinâmicas hídricas presentes no território e que não estão 
delimitadas como APPs; 

✓ Descaracterização para as APPs cujas dinâmicas hídricas que originaram a 
demarcação não foram identificadas em campo.  

 
A partir das categorias acima, gerou-se os seguintes mapas, conforme base 
cartográfica da PBH e as APPs propostas pela equipe técnica: 

i) Revisão das Áreas de Preservação Permanente – Ocupações Helena 
Greco e Rosa Leão (Mapa 16);  

ii) Revisão das Áreas de Preservação Permanente – Ocupação Esperança 
(Mapa 17); 

iii) Revisão das Áreas de Preservação Permanente – Ocupação Vitória (Mapa 
18). 

 
Na ocupação Helena Greco (Mapa 16), não há alterações propostas para as APPs 
(Fotos 14, 15, 16 e 17), visto que as dinâmicas hídricas são compatíveis com a 
demarcação oficial.  
 

 
Foto 14 [A] – Ponto de exfiltração de água na APP de 

nascente do Córrego do Toucinheiro 
 

 
Foto 15 [B] –APP de brejo 

 

 
Foto 16 [C] – APP de curso d’água do Córrego do 

Toucinheiro 

 
Foto 17 [D] – APP de curso d’água do Córrego do 

Toucinheiro 
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Nos limites da ocupação Rosa Leão com uma fazenda (Mapa 16), a APP do Córrego 
da Terra Vermelha não está vinculada, à montante, com APP de nascente. Nas visitas 
a campo na região ao sul da Rua Júlio Cesar, onde há uma área recente de expansão 
da ocupação em APP, não foram encontrados pontos de afloramento do lençol 
freático, tampouco córregos perenes ou intermitentes (Foto 18).  
 

 
Foto 18 [E] – Área ao sul da Rua Júlio Cesar, onde 

há uma área recente de expansão da ocupação Rosa 
Leão, onde não foram identificados afloramentos de 

água do lençol freático 
 

 
Foto 19 [F] – Brejo não demarcada em lote vago no 
entroncamento das ruas Azaleia e Florisbela com a 

Av. Esperança 

 
Foto 20 [G] – Brejo não demarcada em lote na 
esquina da Rua Azaleia com a Av. Esperança 

 
Foto 21 [H] – APP de nascente demarcada na Av. 

Vitória, sem presença de afloramento do lençol 
freático 

 
Nesse sentido, entende-se que uma pequena porção da APP do Córrego da Terra 
Vermelha, em sua porção norte, não apresenta as condições ambientais e dinâmicas 
hídricas que originaram sua demarcação. A jusante, o Córrego da Terra Vermelha 
passa por gleba desocupada e de propriedade particular, a qual não foi vistoriada 
devido à restrição de acesso. Infere-se que a nascente do córrego e início do curso 
d’água estejam dentro da fazenda.  
 
Na ocupação Esperança (Mapa 17), existe um brejo não demarcado em lotes vagos 
no entroncamento das ruas Azaleia e Florisbela com a Av. Esperança (Fotos 19 e 
20).  É possível observar diversos pontos de afloramento do lençol freático, em 
concavidades, e a formação de um pequeno curso d’água aterrado, que atravessa a 
Av. Esperança em direção ao Córrego dos Macacos. Embora seja indicada a 
demarcação do brejo como APP, sua recuperação integral é complexa, em virtude do 
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grau de degradação e do impacto social, tendo em vista que está em região com vias 
estruturantes da ocupação e com diversas edificações no entorno. 
 
Na ocupação Vitória (Mapa 18), propõe-se a descaracterização da APP de nascente 
e de curso d’água na Av. Vitória (Foto 21). Tanto em visitas no período seco (julho), 
quanto no chuvoso (dezembro) não foram identificados pontos de afloramento do 
lençol freático e cursos d’água perenes ou intermitentes, apenas lançamento de 
águas servidas das edificações. Entende-se que em condições pretéritas à 
urbanização, a área pode ter tido nascentes e córregos visto que está em fundo de 
vale. No entanto, nas condições atuais, a área se configura como uma linha de 
drenagem efêmera, moldada pelo sistema viário e pelas edificações, com enxurradas 
durante os eventos de chuva.  
 
Na região do Areal, há uma nascente que não consta na base de dados oficial da 
PBH e para qual é indicada a demarcação (Foto 22). A nascente está em uma área 
edificada com pontos de afloramento do lençol freático difusos e em talvegues de 
média vertente. Há afloramento no interior de, pelo menos, duas edificações, uma já 
desocupada pelo morador (Foto 23) e outra ainda ocupada. Da nascente origina-se 
um córrego perene que passa por manilha sob a Rua Orquídeas Amarela e por canal 
acimentado em fundos de lotes (Foto 24). No encontro das avenidas Vitória e 
Jacarandá, está a confluência com outro tributário do Córrego dos Macacos (Foto 25). 
 

 
Foto 22 [I] – Ponto de afloramento de água de 
nascente não demarcada na região do Areal 

 
Foto 23 [J] – Afloramento de água de nascente no 

interior de edificação na ocupação Vitória 

 

 
Foto 24 [K] – Curso d’água canalizado em fundo de 

lote 

 
Foto 25 [L] – Confluência de cursos d’água na Rua 

Jacarandá com a Avenida Vitória 
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No beco Água Limpa, está demarcada uma APP de nascente. Em visitas a campo 
durante o período seco, não foi observada a presença de água na região (Foto 26). 
Já no período chuvoso o beco se transforma em um curso d’água, que dá origem ao 
principal afluente do Córrego dos Macacos (Foto 27). O regime de intermitência deste 
curso d’água está associado à obstrução de fluxo devido ao aterramento para 
implantação de trecho viário, no entroncamento das ruas Harmonia, das Acácias e do 
Beco Água Limpa. Portanto, indica-se a extensão da APP de curso d’água até a 
nascente identificada nas proximidades da Rua Ipê Amarelo.  
 
A nascente está em cotas elevadas com vertente em anfiteatro (Foto 28). O 
afloramento da água é pontual, ocorre em gnaisse exposto e dá origem ao córrego 
que escoa por fundo de vale de alta declividade. Recomenda-se a descaracterização 
da APP de nascente do Beco Água Lima e sua redemarcação em ponto adjacente à 
Rua Ipê Amarelo. 
 

   

Foto 26 [M] – Beco Água Limpa sem 
presença de afloramento de água 

durante período seco 

Foto 27 [N] – Beco Água Limpa com 
presença de curso d’água durante 

período chuvoso 

Foto 28 [O] – Nascente de 
afluente do Córrego dos 
Macacos identificada nas 
proximidades da Rua Ipê 

Amarelo  

 
Entre as ruas Diamantina e Jacarandá, está demarcada uma APP de nascente. No 
entanto, em visitas a campo, verificou-se que se trata de curso d’água perene com 
origem a montante, nas proximidades da Rua Getsemani (Fotos 29 e 30). A nascente 
está a oeste da Rua Getsemani, é pontual e aflora em talvegue em área pouco 
edificada (Foto 31). Nesse sentido, é indicado a redemarcação da APP de nascente, 
para ponto a o oeste da Rua Getsemani, e a extensão da APP de curso d’água até 
os limites da nascente.  
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Foto 29 [P] – APP de nascente demarcada 
entre as ruas Diamantina e Jacarandá no 

período seco  

Foto 30 [Q] – APP de nascente demarcada entre as ruas 
Diamantina e Jacarandá no período chuvoso 

 

 

Foto 31 [R] – Nascente de afluente do Córrego dos Macacos identificada nas proximidades da Rua 
Getsemani 

 
 

Figura 7 - Representação esquemática da localização das fotos de revisão das APPs 
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3.3 Índice de qualidade ambiental das nascentes, brejos e córregos 

 
Para avaliação das condições ambientas das nascentes, brejos e córregos foi 
adotada, com adaptações, a metodologia do Índice de Qualidade Ambiental de 
Nascentes (GOMES et al, 2006; FELIPPE et al, 2012). A metodologia tem como 
princípio a avaliação de parâmetros visíveis ou perceptíveis de degradação dos 
corpos hídricos. Embora tenha sido concebida apenas para avaliação de 
nascentes, entende-se que é adequada também para brejos e córregos, visto que 
os parâmetros de análise ocorrem e causam impactos nos corpos hídricos de forma 
geral.  
 
O objetivo do índice de qualidade ambiental é identificar os principais problemas 
ambientais dos corpos hídricos e auxiliar a proposição de medidas de recuperação 
ambiental das APPs. Considera-se que as nascentes devem ser integralmente 
recuperadas e protegidas tendo em vista sua importância na formação e na 
dinâmica dos rios, bem como na manutenção da disponibilidade hídrica. As APPs 
de olhos d’água, brejos e córregos podem ser flexibilizadas para fins de interesse 
social e de utilidade pública, como a consolidação de habitações existentes e de 
trechos viários, além da implantação de redes de saneamento básico. Com a 
recuperação das APPs hídricas, pretende-se criar parques lineares ao longo dos 
fundos de vales, com espaços livres de uso público, equipamentos de recreação e 
lazer e conexões ecológicas com áreas protegidas em vertentes de alta declividade 
e topos de morro.  
 
A avaliação considerou conceitos abrangentes de nascentes, brejos e cursos 
d’água a fim de contemplar as relações entre as águas, o relevo e as vegetações. 
Nesse sentido, as nascentes são ambientes marcados por feições geomorfológicas 
ou estruturas geológicas em que ocorre a exfiltração d’água subterrânea de forma 
perene ou intermitente, formando canais de drenagem a jusante que a inserem na 
rede de drenagem da bacia (FELIPPE et al, 2009). Os brejos são ecossistemas de 
interface entre ambientes terrestre e aquáticos, permanentemente ou 
periodicamente inundados por águas rasas, com comunidade de plantas e animais 
adaptadas à sua dinâmica hídrica (DA CUNHA et al, 2014).  E os cursos d’água são 
fluxos superficiais da água intermitentes ou perenes que ocorrem em fundo de vales 
e aos quais se associam as matas ripárias.  
 
Foram definidos dezesseis (16) parâmetros de análise, classificados em ruim, 
médio e bom, conforme Tabela 5. Para atribuição de pesos aos parâmetros, foram 
realizadas visitas a campo e amostragens, entre os meses janeiro e fevereiro de 
2022. Os pontos de amostragem estão representados nos mapas: 
 

✓ Pontos de Amostragem – Índice de Qualidade Ambiental de Nascentes, 
Brejos e Córregos – Ocupações Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 19);  

✓ Pontos de Amostragem – Índice de Qualidade Ambiental de Nascentes, 
Brejos e Córregos – Ocupação Esperança (Mapa 20);  

✓ Pontos de Amostragem – Índice de Qualidade Ambiental de Nascentes, 
Brejos e Córregos – Ocupação Vitória (Mapa 21).  
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Tabela 5 – Parâmetros do Índice de Qualidade Ambiental de nascentes, brejos e córregos 

Parâmetros Ruim (1) Médio (2) Bom (3) 

Cor d’Água Escura Clara Transparente 

Odor d’Água Forte Com Odor Não Há 

Resíduos Sólidos Muito Pouco Não Há 

Materiais Flutuantes Muito Pouco Não Há 

Espumas Muito Pouco Não Há 

Óleos Muito Pouco Não Há 

Esgoto Visível Provável Não Há 

Sedimentos Aterrado Assoreado Bom Estado 

Proteção do Local Sem Proteção 
Com Proteção e 

Acesso 
Com Proteção e 

Sem Acesso 

Acesso Fácil Difícil Sem Acesso 

Usos Humanos Constante Esporádico Não Há 

Usos Animais Constante Esporádico Não Há 

Vegetação 
Degradada ou 

Ausente 
Alterada Preservada 

Edificações 

Número de 
Edificações 

61 – 90 26 – 61 0 – 26 

Percentual de Área 
Impermeável 

30% - 44% 12% – 30% 0% - 12% 

Área do Sistema Viário (m²) 1239 – 2618 567 – 1239 0 – 567 

 
Os resultados do Índice de Qualidade Ambiental apresentam duas leituras 
possíveis: uma temática e outra territorial. A leitura temática é soma do mesmo 
parâmetro com os valores observados nas diferentes APPs e indica a relevância do 
impacto de cada parâmetro nas APPs de forma geral (Tabela 6). Já a leitura 
territorial é a soma dos diferentes parâmetros com os valores observados em uma 
mesma APP e indica o grau de conservação ou degradação de cada corpo hídrico 
(Mapas 22, 23 e 24).  
 
Na leitura territorial, as APPs receberam uma classificação entre péssimo, ruim, 
razoável, bom e ótimo (Mapas 22, 23 e 24). Cabe destacar que nenhuma atingiu a 
classe ótimo. Nas APPs com índice bom e razoável, existe a possiblidade de 
recuperação ambiental com medidas de curto e médio prazo, visto que estão 
localizadas em fundos de lotes com presença de vegetação alterada. Nas APPs 
com índice ruim e péssimo, serão necessárias medidas de médio e longo prazo, já 
que estão aterradas por edificações ou pelo sistema viário.  
 
A Tabela 6 apresenta a leitura temática, sendo que os menores valores indicam 
uma maior recorrência dos problemas e os maiores uma menor recorrência. Como 
pode ser observado, os principais impactos hídricos nas ocupações da Izidora são 
relativos aos sedimentos, à vegetação e aos esgotos sanitários.  
 
No que tange aos sedimentos, destaca-se, por um lado, as movimentações de terra 
para construção de edificações e abertura de vias, bem como a ausência de 
pavimentação do sistema viário como os principais focos de geração de 
sedimentos. Por outro lado, realça-se os solos bem desenvolvidos e muito 
suscetíveis à erosão, o que contribui para o aumento da carga sedimentar. A 
respeito da vegetação, os principais impactos são a supressão vegetal em função 
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da expansão urbana e a disseminação de espécies exóticas e invasoras.  Acerca 
dos esgotos, o adensamento populacional associado à ausência de rede de 
saneamento básico, faz com o que os efluentes sejam lançados diretamente sobre 
os solos e corpos hídricos, contribuindo, assim, para a poluição hídrica 

 
Tabela 6 – Soma dos parâmetros do Índice de Qualidade Ambiental por temas 

Parâmetros Soma 

Sedimentos 46 

Vegetação 56 

Esgoto 59 

Proteção do local 62 

Usos animais 62 

Acesso 70 

Resíduos sólidos 78 

Odor d’água 84 

Cor d’água 85 

Usos humanos 86 

Número de edificações 87 

Materiais flutuantes 91 

Percentual de área impermeável 92 

Espumas 98 

Área do sistema viário (m²) 100 

Óleos 102 

. 
 
Haja visto os principais problemas ambientais nas APPs hídricas, são indicadas 
medidas gerais para recuperação dos corpos hídricos. Devem ser adotadas 
medidas de curto, médio e longo prazo para controle de processos erosivos 
mencionadas no item 2, além do desassoreamento dos corpos hídricos e a 
estabilização das margens de córregos. As APPs e APCs, em curto prazo, podem 
contar com plantios em sistemas agroflorestais e, em médio e longo prazo, com 
projetos de recomposição da vegetação nativa com métodos de regeneração 
natural em maciços arbóreos preservados e de plantio total em áreas degradadas.  
 
Quanto ao saneamento, em curto prazo, é recomendável a coleta de resíduos 
sólidos nas vias principais e a implantação de sistemas alternativos de esgotamento 
sanitário em edificações próximas aos corpos hídricos. Cabe destacar que a 
implantação de sistemas alternativos deverá ter caráter emergencial e provisório, 
sempre que for possível a ligação com a rede oficial da concessionária de água e 
esgoto. Ou seja, deve minimizar a poluição da água e os afeitos adversos à saúde 
humana até que a rede seja executada pelo órgão responsável. A longo prazo, é 
imprescindível a ampliação da coleta de resíduos sólidos e implantação de rede de 
esgoto com atendimento de todas as edificações das ocupações.  
 
A leitura territorial é apresentada nos Mapas de Índice de Qualidade Ambiental em 
Nascente, Brejos e Córregos das Ocupações Helena Greco, Rosa Leão, Esperança 
e Vitória (Mapas 22, 23 e 24). A partir da leitura dos mapas são indicados os 



 

 
 

 

 
 

40 

principais problemas, bem como medidas específicas de recuperação ambiental 
para cada nascente, brejo e córrego.  
Na ocupação Helena Greco (Mapa 22), a nascente (Fotos 32 e 33) e o trecho de 
jusante do Córrego do Toucinheiro apresentam o índice péssimo (Fotos 34 e 35). 
Em ambas as áreas se destacam o adensamento construtivo e a impermeabilização 
do solo, bem como a ausência ou degradação da vegetação nativa, o assoreamento 
dos corpos hídricos e a grande quantidade de lançamentos de esgotos sanitários a 
céu aberto. O brejo (Foto 36) e o trecho de montante do Córrego do Toucinheiro 
(Fotos 37 e 38) têm índice razoável, visto que suas APPs têm menor adensamento 
construtivo e populacional, bem como maior cobertura vegetal. Cabe a ressalva de 
que em ambas as áreas há lançamentos de esgoto sanitário nos corpos hídricos, 
assim como indícios de assoreamento. 
 

  

Foto 32 [A] – Nascente do Córrego do Toucinheiro, na 
ocupação Helena Greco 

Foto 33 [B] – Água coletada na nascente do 
Córrego do Toucinheiro, na ocupação Helena 

Greco  

  

Foto 34 [C] – Córrego do Toucinheiro na ocupação 
Helena Greco, trecho de jusante da ocupação 

Foto 35 [D] – Água coletada no Córrego do 
Toucinheiro, na ocupação Helena Greco, 

trecho de jusante da ocupação 
  

 

Foto 36 [E] – APP de Brejo do Córrego do Toucinheiro na ocupação Helena Greco 
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Foto 37 [F] – Vista do Córrego do Toucinheiro, entre as 
APPs de nascente e brejo, na ocupação Helena Greco 

Foto 38 [G] – Água coletada no Córrego do 
Toucinheiro, entre as APPs de nascente e 

brejo, na ocupação Helena Greco 

 
Para recuperação da nascente sugere-se as seguintes medidas:  relocação das 
edificações, desativação das vias, cercamento e desassoreamento da APP, 
supressão periódica de espécies invasoras, revegetação com espécies nativas e 
implantação de parque linear. Dado ao alto grau de degradação da nascente, é 
improvável o retorno às condições ambientais anteriores à ocupação. Nesse 
sentido, as medidas devem recuperar a biodiversidade e suas funções 
ecossistêmicas, tendo como referência nascentes preservadas da ADE de 
Interesse Ambiental da Izidora. 
 
As medidas de recuperação do brejo e do córrego sugeridas são: cerceamento e 
desassoreamento das APPs, supressão periódica de espécies invasoras, 
recomposição da vegetação nativa e implantação de parque linear e de espaços 
livres de uso público. Tanto no brejo, quanto no córrego podem ser flexibilizadas as 
APPs a fim de manter as famílias nas edificações existentes, visto que podem ser 
garantidas condições de acesso, salubridade e segurança.  
 
Além das medidas gerais, no trecho do córrego com qualidade razoável, indica-se 
o plantio de sistemas agroflorestais e a implantação de passarela para pedestres e 
ciclistas. No trecho do córrego com qualidade péssima sugere-se a desativação dos 
becos do Córrego e Rio Grande, a relocação de edificações, a estabilização das 
margens, a retirada de manilha do curso d’água e a reconstituição do seu leito 
regular. No brejo, com índice de qualidade ruim, são necessárias medidas de 
estabilização das margens e contenção de encostas. Com a recuperação do 
córrego e do brejo, espera-se a configuração de um ambiente equiparável às 
condições naturais, no que tange à biodiversidade e suas funções ecossistêmicas. 
 
Na ocupação Rosa Leão (Mapa 22), há dois trechos do córrego com índice péssimo 
e um trecho com índice ruim. O trecho do Córrego do Toucinheiro entre as ruas 
Pedro Pomar e Paulo Freire (Fotos 39 e 41), assim como a confluência do Córrego 
do Toucinheiro com o Córrego da Terra Vermelha (Fotos 42 e 43) têm índices 
péssimos em função da ausência da vegetação, do assoreamento e da presença 
de esgotos sanitários. Sublinha-se que o afluente oeste do Córrego do Toucinheiro 
(Foto 40), bem como o Córrego da Terra Vermelha (Foto 44), carregam grande 
volume de esgoto, o que deteriora também os parâmetros de cor e odor da água. 
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O trecho do Córrego do Toucinheiro entre a Rua Paulo Freire e a confluência com 
o Córrego da Terra Vermelha tem índice ruim, sobretudo, pelo adensamento 
construtivo e pela presença de esgoto sanitário, o que deteriora a qualidade da 
água. Por outro lado, há maior área permeável com cobertura vegetal, a qual 
confere melhores condições ambientais para APP. 
 

  

Foto 39 [H] – Trecho do Córrego do Toucinheiro, a 
oeste da ocupação Rosa Leão, entre as ruas Pedro 

Pomar e Paulo Freire 
 

Foto 40 [L] – Afluente oeste do Córrego do 
Toucinheiro pela Rua Atalaia 

 

 

 

Foto 41 [I] – Água coletada no trecho do Córrego do 
Toucinheiro, a oeste da ocupação Rosa Leão, entre 

as ruas Pedro Pomar e Paulo Freire 

Foto 42 [K] – Água coletada no trecho de 
confluência do Córrego do Toucinheiro com o 

Córrego da Terra Vermelha 
 

  

Foto 43 [J] – Confluência do Córrego do 
Toucinheiro com o Córrego da Terra Vermelha 

Foto 44 [M] – Córrego da Terra Vermelha, antes da 
confluência com o Córrego do Toucinheiro 
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Foto 45 [N] – Brejo do Córrego da Terra Vermelha, 
próximo à Rua Josias Silva Nascimento 

Foto 46 [O] – Trecho represado do Córrego da 
Terra Vermelha, próximo à Rua Josias Silva 

Nascimento, sem vegetação ciliar 

 

Para recuperação do Córrego do Toucinheiro na ocupação Rosa Leão sugere-se a 
relocação de todas as edificações inseridas em APP, visto que as margens do 
córrego apresentam risco geotécnico, que é agravado pelo solapamento das bases 
das encostas devido à ação da água. Também são necessários o cercamento e 
desassoreamento da APP, a estabilização das margens, a supressão periódica de 
espécies invasoras, a recomposição da vegetação nativa e a implantação de 
parque linear e de espaços livres de uso público.  
 
No trecho do córrego próximo ao Campo do Ubirajara é indicada a implantação de 
wetland construído para tratamento do esgoto proveniente do afluente leste e a 
construção de piscina natural para uso público. Além da implantação de wetland 
construído na confluência com o Córrego da Terra Vermelha.  
 
No trecho com qualidade ruim, há potencial para plantios em sistemas 
agroflorestais. No Córrego do Toucinheiro, espera-se que a recuperação ambiental 
restaure as condições naturais da APP. Devido à necessidade de relocação das 
edificações é possível a estabilização das margens e recomposição das matas 
ripárias em condições equiparáveis às naturais. O principal desafio é o tratamento 
da qualidade da água, já que os afluentes do Toucinheiro carregam grandes 
quantidades de esgoto sanitário.  
 
Elucida-se que o Córrego da Terra Vermelha, a leste da ocupação Rosa Leão, está 
em uma fazenda com acesso restrito, portanto não foram realizadas amostragens. 
Arbitrou-se a qualidade ambiental como ruim, a partir das visadas de campo para o 
córrego e da análise de imagens de satélite. O trecho de montante do Córrego da 
Terra Vermelha tem indícios de assoreamento, com sistemas viários e plantios 
agrícolas em APPs. O brejo (Foto 45) é completamento utilizado para plantios 
agrícolas e o trecho de jusante do córrego está represado (Foto 46) em três pontos 
distintos e sem cobertura vegetal em suas margens.  
 
A recuperação ambiental da APP do Córrego da Terra Vermelha deve ser realizada 
quando do parcelamento do solo da gleba, visto que a área está fora dos limites do 
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Plano de Urbanização da Izidora. Ainda assim, são indicadas as seguintes medidas: 
o desassoreamento das lagoas, a supressão de espécies invasoras e plantios 
agrícolas, bem como a recomposição da vegetação nativa e implantação de 
sistemas de biorretenção. 
 

 

Foto 47 [P] – Brejo localizado no encontro das ruas Azaleia e Lírios Brancos 
 

  

Foto 48 [Q] – Água coletada 
no brejo localizado no 

encontro das ruas Azaleia e 
Lírios Brancos 

 

Foto 49 [R] – Nascente principal do Córrego dos Macacos, na ocupação 
Esperança 

 

   

Foto 50 [S] – Água coletada 
na nascente principal do 

Córrego dos Macacos, na 
ocupação Esperança 

Foto 51 [T] – Córrego dos Macacos, 
trecho entre as ruas Nova York e dos 

Coqueiros 

Foto 52 [U] – Água coletada no 
Córrego dos Macacos, trecho entre 

as ruas Nova York e dos 
Coqueiros 

 

Na ocupação Esperança (Mapa 23), a nascente principal (Fotos 49 e 50) e o trecho 
de jusante do Córrego dos Macacos (Fotos 51 e 52) foram avaliados com índice 
razoável, visto que a APP é pouco edificada e com presença de vegetação alterada. 
Os principais problemas são o assoreamento e a poluição por esgotos sanitários.  
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O brejo no encontro das ruas Azaleia e Lírios Brancos (Fotos 47 e 48) apresenta 
índice péssimo devido ao adensamento construtivo, à área de sistema viário em 
APP, bem como ao assoreamento e à ausência de vegetação no entorno.  
O trecho do Córrego dos Macacos entre as ruas Azaleia e Nova York (Fotos 53 e 
54) tem índice bom, em virtude da ausência de edificações e de resíduos sólidos 
na APP aliada às margens vegetadas.  
 

  

Foto 53 [V] – Córrego dos Macacos, trecho próximo ao campo de futebol Foto 54 [W] – Água coletada no 
Córrego dos Macacos, trecho 
próximo ao campo de futebol 

 
As medidas para recuperação da nascente principal do Córrego dos Macacos 
sugeridas são: cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica de 
espécies invasoras e a implantação de parque linear. Dada as boas condições da 
vegetação de entorno, podem ser adotadas estratégias de regeneração natural. 
 
Cabe destacar que se indica que um trecho da Av. Esperança passe pela APP de 
nascente, onde devem ser implantados dispositivos de drenagem sustentável para 
evitar o escoamento das águas da via para a nascente. Em virtude do estado de 
conservação da nascente, espera-se que sejam integralmente restauradas suas 
condições naturais a fim de manter a biodiversidade e suas funções 
ecossistêmicas. 
 
A restauração das condições ambientais ou recuperação integral do brejo, com 
índice péssimo, considera-se inviável devido ao impacto social. Para recuperação 
integral seriam necessárias cerca de 30 relocações para recuperação dos atributos 
ambientais, bem como uma reestruturação do sistema viário, que geraria outras 
relocações para abertura de novas vias. Nesse sentido, propõe-se a implantação 
de Praça das Águas, com recomposição da vegetação nativa nos pontos de 
afloramento do lençol freático e construção de piscinas naturais e equipamentos de 
recreação e lazer para uso público. A linha de drenagem do brejo em direção ao 
Córrego dos Macacos deverá transpor a Av. Esperança por manilhas ou galerias e, 
a jusante, deverá seguir em seu leito regular.  
 
Para recuperação do curso d’água principal do Córrego dos Macacos seriam 
necessários o cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica de 
espécies invasoras e a implantação de parque linear. Tendo em vista a presença 
de vegetação nativa na APP podem ser adotadas estratégias de regeneração 
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natural da flora. As edificações inseridas em APPs podem permanecer, já que é 
possível garantir acesso, salubridade e segurança, bem com conciliar a 
recuperação ambiental com o uso do solo.  
 
Cabe destacar que a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU/PBH) tem um 
projeto para implantação de dois reservatórios de amortecimento de cheias no 
curso d’água principal do Córrego dos Macacos. Entre os reservatórios e as 
edificações prevê-se uma ciclovia integrada ao parque linear. Na faixa entre o lago 
perene e a cota máxima do reservatório, sugere-se o plantio de espécies 
adequadas a inundações periódicas a fim ampliar a recomposição vegetal em APP. 
Adjacente à lâmina d’água, podem ser utilizadas espécies arbóreas ou arbustivas 
a fim de reduzir as perdas hídricas por evaporação, bem como favorecer a biota 
aquática com redução da temperatura da água e provimento de nutrientes e matéria 
orgânica. Também podem ser utilizadas vegetações herbáceas para conter o 
escoamento superficial da água, os sedimentos e a poluição difusa, contribuindo, 
assim, para melhoria qualidade da água. É indicado o manejo, em especial dos 
indivíduos arbóreos, com podas periódicas para que os detritos vegetais de grande 
porte não causem danos ou obstrução das estruturas de drenagem. 
 
Em virtude da manutenção de edificações em APP, da implantação de reservatórios 
para amortecimento de cheias e de ciclovias considera-se inviável a recuperação 
integral da APP do curso d’água principal do Córrego dos Macacos. Nesse sentido, 
espera-se uma recuperação parcial cuja biodiversidade e suas funções 
ecossistêmicas se assemelhem às condições naturais.  
 
Na ocupação Vitória (Mapa 24), existem quatro nascentes com índice péssimo 
(Fotos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62), todas possuem condições ambientais 
comuns e estão aterradas pela construção de edificações ou abertura de vias, sem 
vegetação de entorno e com presença de esgotos sanitários. As medidas para 
recuperação das quatro nascentes são: relocação de edificações, desativação de 
vias, cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica de espécies 
invasoras, recomposição da vegetação nativa e implantação de parque linear.  
 
Na região do Areal, a linha de drenagem da nascente até a confluência com o 
afluente principal dos córregos dos Macacos deverá ser renaturalizada. A nascente 
próxima a Curva do “S” pode contar com manilha ou galeria para transposição sob 
a Rua Aroeira. Da mesma forma, a nascente ao norte da Horta Comunitária também 
pode contar com galeria ou manilha para transposição sob a Av. Jacarandá. Já na 
nascente ao sul da Horta Comunitária, sugere-se que a Rua Izidora da Costa seja 
desativada para trânsito veicular, com implantação de passarela para pedestres e 
ciclistas. Dado ao alto grau de degradação das nascentes, é improvável o retorno 
às condições ambientais anteriores à ocupação. Nesse sentido, as medidas devem 
recuperar a biodiversidade e suas funções ecossistêmicas, tendo como referência 
nascentes preservadas da ADE de Interesse Ambiental da Izidora. 
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Foto 55 [X] – Nascente próxima às ruas Delicadeza e Orquídeas Amarelas Foto 56 [Y] – Água 
coletada na nascente 

próxima às ruas Delicadeza 
e Orquídeas Amarelas 

  

  

Foto 57 [Z] – Nascente localizada na Rua Aroeira, próximo à Curva do S Foto 58 [AA] – Água 
coletada na nascente 

localizada na Rua Aroeira, 
próximo à Curva do S 

 

  

Foto 59 [BB] – Nascente localizada na Rua das Nações, próximo à Horta 
Comunitária da ocupação Vitória 

Foto 60 [CC] – Água 
coletada na nascente da 

Rua das Nações, próximo à 
Horta Comunitária da 

ocupação Vitória 
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Foto 61 [DD] – Nascente localizada na Rua Conceição Evaristo, próximo ao 
Parquinho da ocupação Vitória 

 

Foto 62 [EE] – Água 
coletada na nascente 

localizada na Rua 
Conceição Evaristo, 

próximo ao Parquinho da 
ocupação Vitória 

 
A nascente entre as ruas das Amoras e Diamantina tem índice ruim (Fotos 63 e 64), 
principalmente, pelos usos animais (cavalos), assoreamento e esgoto sanitário. 
Ademais, existem três nascentes (Fotos 65, 66, 67, 68 e 69) com índice razoável, 
visto que estão em fundos de lotes, em áreas menos edificadas e com vegetação 
da entorno.  
 

  

Foto 63 [FF] – Nascente localizada entre, as ruas das Amoras e 
Diamantina, próximo à Rua Getsemani 

Foto 64 [GG] – Água 
coletada na nascente 

localizada entre, as ruas 
das Amoras e Diamantina, 
próximo à Rua Getsemani 

 

 

Foto 65 [HH] – Nascente localizada próximo à Rua Ipê Amarelo Foto 66 [II] – Água coletada 
na nascente localizada 

próximo à Rua Ipê Amarelo 
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Foto 67 [JJ] – Nascente localizada entre a Rua Pires e a Rua Vista Alegre, onde não foi possível acesso 

para coleta de água  

  

Foto 68 [KK] – Nascente localizada próximo à Rua Bela Flor 
 

Foto 69 [LL] – Água 
coletada na nascente 

localizada próximo à Rua 
Bela Flor 

 
Embora as condições ambientais das quatro nascentes supracitadas sejam 
ligeiramente distintas, todas guardam semelhanças por estarem em fundos de 
lotes. Nesse sentido, as medidas de recuperação ambiental sugeridas são iguais: 
relocação de edificações, desativação de vias, cercamento e desassoreamento da 
APP, supressão periódica de espécies invasoras, recomposição da vegetação 
nativa e implantação de parque linear.  
 
A nascente entre as ruas das Amoras e Diamantina tem características brejosas, 
portanto deve ser considerado o uso de espécies nativas higrófitas. Nas nascentes 
da Rua Ipê Amarelo e ao sul da Rua Conquista da Vitória, a seleção de espécies 
nativas para plantio deve considerar a presença de solo rasos e com afloramentos 
gnáissicos. Já a nascente entre as ruas da Fé e Pires encontra-se em vertentes de 
alta declividade e a seleção de espécies nativas para plantio deve considerar a 
estabilização das encostas. Por estarem em melhores condições ambientais, em 
fundos de lotes e áreas menos edificadas, a recuperação ambiental das quatro 
nascentes deve ter como objetivo a equiparação da biodiversidade e de suas 
funções ecossistêmicas com as condições naturais.  
 
O trecho do afluente principal do Córrego dos Macacos, da região do “Areal” até a 
confluência com curso d’água principal do Córrego dos Macacos (Fotos 70 e 71), 
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tem índice péssimo devido à alta densidade construtiva e, sobretudo, ao 
aterramento e assoreamento do curso d’água.   
 
Para recuperação do afluente principal do Córrego dos Macacos seriam 
necessárias, de forma geral, as seguintes medidas: relocações de edificações, 
desativação de vias, cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica 
de espécies invasoras, recomposição da vegetação nativa, implantação de parque 
linear e de espaços livres de uso público com equipamentos de recreação e lazer.  
 
No trecho de montante do afluente principal, entre a Rua Harmonia e a Av. 
Jacarandá, o córrego está aterrado e, portanto, será necessária a renaturalização 
de seu leito regular. Destaca-se o projeto em estudo pela Diretoria de Gestão de 
Águas Urbanas (DGAU/PBH) prevê obras de macrodrenagem no referido trecho, 
com alterações geométricas e revestimento da calha a fim de diminuir a velocidade 
da água. É fundamental considerar que, de acordo com o Decreto Municipal nº 
17.273/2020, é vedada a canalização de córregos em leito natural nas ADEs de 
Interesse Ambiental e Conexões de Fundo de Vale definidas pela Plano Diretor (Lei 
11.181/19). Nesse sentido, quaisquer revestimentos a serem adotados devem 
garantir, no mínimo, a permanência das trocas hídricas entre o lençol freático e o 
córrego, a dissipação da energia da água, a estabilização e revegetação das 
margens. 
 
No trecho médio do afluente principal, próximo à Curva do “S”, será implantado 
reservatório de amortecimento de cheias em estudo pela DGAU/PBH. Na faixa 
entre o lago perene e a cota máxima do reservatório, sugere-se o plantio de 
espécies adequadas a inundações periódicas a fim ampliar a recomposição vegetal 
em APP. Adjacente à lâmina d’água, espécies arbóreas ou arbustivas podem ser 
usadas a fim de reduzir as perdas hídricas por evaporação, bem como favorecer a 
biota aquática com redução da temperatura da água e provimento de nutrientes e 
matéria orgânica. Também podem ser utilizadas vegetações herbáceas para conter 
o escoamento superficial da água, os sedimentos e a poluição difusa, contribuindo, 
assim, para melhoria qualidade da água. É indicado o manejo, em especial dos 
indivíduos arbóreos, com podas periódicas para que os detritos vegetais de grande 
porte não causem danos ou obstrução das estruturas de drenagem. Nas bordas do 
reservatório, sugere-se a implantação de espaços livres de uso público com 
equipamentos de recreação e lazer. No trecho de jusante do afluente principal, 
serão necessárias apenas as medidas gerais já mencionadas. 
 
O afluente localizado entre as ruas Amoras e Diamantina (Foto 72) tem índice ruim, 
em função do estado de degradação da vegetação de entorno, do assoreamento e 
do lançamento de esgotos sanitários. Para sua recuperação são necessários: 
cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica de espécies 
invasoras, recomposição da vegetação nativa e implantação de parque linear.  
 
As edificações existentes, inseridas em APP e com uma distância mínima de 15 m 
do curso d’água podem permanecer a fim de minimizar os impactos sociais das 
medidas de recuperação ambiental e visto que podem ser garantidas condições de 
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acesso, salubridade e segurança. No atravessamento sob a Av. Jacarandá, o 
córrego está aterrado pela via e deve ser implantada manilha ou galeria para 
transposição do curso d’água.   
 

  

Foto 70 [MM] – Afluente principal do Córrego dos Macacos, ao longo da 
Avenida Jacarandá 

Foto 71 [NN] – Água 
coletada no afluente 

principal do Córrego dos 
Macacos, ao longo da 

Avenida Jacarandá 
  

 
Foto 72 [OO] – Afluente do Córrego dos Macacos, localizado entre as ruas Amoras e Diamantina 

 
Já o afluente localizado entre as ruas Santa Maria e dos Cristais tem trechos em 
condições distintas. O trecho a jusante (Fotos 73 e 74) tem índice razoável em 
função do adensamento construtivo, da área com sistema viário e da alteração da 
vegetação nativa, já a montante (Fotos 75 e 76) está menos edificado e com maior 
densidade de vegetação, sendo que os principais problemas são o lançamento de 
esgoto, o assoreamento e a área de sistema viário em APP.  
 



 

 
 

 

 
 

52 

  

Foto 73 [PP] – Trecho a jusante do afluente do Córrego dos 
Macacos localizado entre as Ruas Santa Maria e dos 

Cristais 

Foto 74 [QQ] – Água coletada no trecho a 
jusante do afluente do Córrego dos 

Macacos localizado entre as Ruas Santa 
Maria e dos Cristais 

  

Foto 75 [RR] – Trecho a montante do afluente do Córrego 
dos Macacos localizado entre as Ruas Santa Maria e dos 

Cristais 

Foto 76 [SS] – Água coletada no trecho a 
montante do afluente do Córrego dos 

Macacos localizado entre as Ruas Santa 
Maria e dos Cristais 

 
Para recuperação ambiental da APP supracitada é preciso, de forma geral: 
relocações de edificações, cercamento e desassoreamento da APP, supressão 
periódica de espécies invasoras, recomposição da vegetação nativa, implantação 
de parque linear e de espaços livres de uso público com equipamentos de 
recreação e lazer. Cabe destacar que todas as edificações em APP devem ser 
removidas, visto que as margens do córrego apresentam risco geotécnico, o qual 
pode ser agravado pelo solapamento das bases das encostas devido à ação da 
água. As ruas Santa Maria e Caravans permanecerão com trechos inseridos em 
APP, visto que a readequação da geometria das vias implicaria em impactos sociais 
com relocação de edificações do lado oposto à APP.  
 
No alto trecho do afluente, pode ser realizado o plantio em sistemas agroflorestais 
para auxiliar na recomposição da vegetação nativa e promover a geração de 
emprego e renda. Já no médio trecho, será implantado reservatório de 
amortecimento de cheias em estudo pela DGAU/PBH. Na faixa entre o lago perene 
e a cota máxima do reservatório, sugere-se o plantio de espécies adequadas a 
inundações periódicas a fim ampliar a recomposição vegetal em APP. Adjacente à 
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lâmina d’água, espécies arbóreas ou arbustivas poderão ser utilizadas a fim de 
reduzir as perdas hídricas por evaporação, bem como favorecer a biota aquática 
com redução da temperatura da água e provimento de nutrientes e matéria 
orgânica. Também podem ser utilizadas vegetações herbáceas para conter o 
escoamento superficial da água, os sedimentos e a poluição difusa, contribuindo, 
assim, para melhoria qualidade da água. É indicado o manejo, em especial dos 
indivíduos arbóreos, com podas periódicas para que os detritos vegetais de grande 
porte não causem danos ou obstrução das estruturas de drenagem. 
 
O afluente adjacente à Rua Marielle Franco (Fotos 77 e 78), próximo à Horta 
Comunitária, tem índice ruim devido à presença de vias em APP e ao 
assoreamento. Para sua recuperação serão necessários: relocação de edificação, 
desativação de vias, cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica 
de espécies invasoras, recomposição da vegetação nativa e implantação de parque 
linear. Para auxiliar a recomposição da vegetação nativa, bem como promover a 
geração de emprego e renda, podem ser realizados plantios agroflorestais na APP. 
  

  

Foto 77 [TT] – Afluente do Córrego dos 
Macacos, adjacente à Rua Marielle Franco, 

próximo à Horta Comunitária 

Foto 78 [UU] – Água coletada no afluente do Córrego 
dos Macacos, adjacente à Rua Marielle Franco, 

próximo à Horta Comunitária 

 
O afluente entre as ruas Carolina Maria de Jesus e Felicidade (Fotos 79 e 80) tem 
índice razoável, tendo em vista que a APP está vegetada, pouco edificada, com 
curso d’água em fundos de lotes. Para sua recuperação são necessários: 
desativação de via, cercamento e desassoreamento da APP, supressão periódica 
de espécies invasoras, recomposição da vegetação nativa e implantação de parque 
linear.  
 
As edificações em APP podem permanecer dada a presença de mata ripária e a 
possibilidade de regeneração natural em fundos de lotes. O trecho da Rua Izidora 
da Costa deve ser desativado para trânsito veicular, com implantação de passarela 
para pedestres e ciclistas. Na margem sul do córrego, sugere-se a revitalização do 
“Parquinho da Ocupação Vitória” com implantação de equipamentos de recreação 
e lazer.  
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Foto 79 [VV] – Afluente do Córrego dos Macacos, entre as ruas 
Carolina Maria de Jesus e Felicidade 

Foto 80 [WW] – Água coletada no 
afluente do Córrego dos Macacos, 

entre as ruas Carolina Maria de Jesus 
e Felicidade 

 
Cabe destacar que o “Programa Águas Brasileiras – Projeto: Recuperação de áreas 
degradadas da microbacia do Isidoro” está executando ações de recuperação 
ambiental nas nascentes a leste do afluente principal do Córrego dos Macacos, na 
ocupação Vitória (FONSECA et al, 2022). Nestas nascentes, deve ser privilegiada 
a continuidade da metodologia adotada (SCOTTI e SANTOS, 2017; SCHULTZ et 
al, 2004; LOWRENCE et al, 1997; HAYCOCK et al, 1997), que também pode ser 
replicada na recuperação das outras nascentes das ocupações, desde que 
devidamente aprovada pelo órgão ambiental responsável.  
 

Figura 8 - Representação esquemática da localização das fotos do índice qualidade ambiental 
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4. VEGETAÇÕES NATIVAS E ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 
CONSERVAÇÃO (APCs) 

 
As ocupações da Izidora estão localizadas em uma área detransição entre os 
biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, com predomínio, respectivamente, de 
fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e de Cerrado Sentido Estrito. 
As zonas de tensão ecológica são caracterizadas pelo contato entre vegetações 
distintas. Tal contato pode se dar como encrave, quando há diferenciações 
paisagísticas entre as fitofisionomias, ou como interpenetração, quando ambas as 
fitofisionomias configuram um contínuo com diferenças apenas florísticas (MILAN 
et al, 2016). Nas ocupações, predominam as zonas de tensão por interpenetração, 
destaca-se a região a leste da ocupação Vitória, onde é observado um encrave de 
Cerrado. 
 
No que tange à Mata Atlântica, a principal fitofisionomia encontrada na região da 
Izidora é a Floresta Estacional Semidecidual que tem características arbóreas e 
arbustivas. A vegetação aparece ao longo das vertentes e, predominantemente, 
associada à rede hidrográfica, em especial, aos córregos dos Macacos e do 
Toucinheiro. Nas vertentes, as mudanças estacionais são típicas desta formação 
florestal, com caducifólia de parte dos indivíduos arbóreos durante o período de 
estiagem. No entanto, quando associada à rede hidrográfica, a Floresta Estacional 
Semidecidual coincide com as matas ripárias e pode assumir caráter perenifólio em 
função da maior disponibilidade hídrica, da profundidade e da fertilidade dos solos 
(FUNCATE, 2009).  
 
O Cerrado Sentido Estrito é uma formação savânica com características arbustivas 
e campestres. A formação do Cerrado está associada, principalmente, aos fatores 
climáticos e pedológicos. O clima tropical de altitude, com verão chuvoso e inverno 
seco, condiciona o xeromorfismo da vegetação. Já a presença de solos arenosos e 
afloramentos gnáissicos, em especial na ocupação Vitória, acentua as condições 
de aridez durante a estiagem, o que favorece a formação do Cerrado. 
 
Deve-se considerar que as ações humanas, como o corte seletivo de madeiras e 
as queimadas, podem ter contribuído para supressão da vegetação típica da Mata 
Atlântica, restando as espécies do Cerrado, sobretudo, pela sua capacidade de 
rebrota (EMBRAPA et al, 2007). Em ambas as fitofisionomias, o desmatamento, no 
território das ocupações, é decorrente de atividades pretéritas de agropecuária, do 
corte seletivo de madeira, de incêndios antrópicos e naturais, bem como da recente 
expansão urbana.  
 
Para avaliação da vegetação nativa, foi utilizado o Índice de Vegetação por 
Diferença Normalizada (NDVI), considerando o território pré e pós ocupação, bem 
como os períodos seco e chuvoso. O NDVI expressa a densidade e saúde da 
vegetação a partir de resposta espectral da clorofila em imagens de satélite. Os 
valores abaixo de 0 indicam a ausência de vegetação, enquanto os valores acima 
de 0 representam, gradativamente, a saúde e a densidade da vegetação. 
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A partir do NDVI e de visitas a campo, realizadas entre junho de 2021 e junho 2022, 
foi possível estabelecer, por um lado, o grau de degradação dos fragmentos de 
vegetação nativa e, por outro, as principais medidas para recomposição da flora 
local.  
 
Para as APPs e APCs são indicadas medidas gerais para recomposição da 
vegetação nativa e dever-se considerar as listas de espécies constantes nos 
Anexos I, II e III. A curto prazo, sugere-se a realização de inventário florístico para 
conhecimento da biodiversidade e das funções ecossistêmicas nas bacias 
hidrográficas, bem como a seleção de espécies regionais para plantios de 
recuperação ambiental.  
 
A médio e longo prazos, é fundamental a eliminação dos fatores de degradação da 
vegetação nativa. Para tanto, são necessários o controle e fiscalização da 
expansão urbana, em especial, em remanescentes da vegetação nativa, a 
supressão periódica de espécies invasoras, a realização de obras de drenagem e 
a contenção de processo erosivos e de encostas. É importante a produção de 
mudas com matrizes diversas, para promover a variabilidade genética, assim como 
o monitoramento dos plantios para avaliação dos resultados e replantio de mudas 
mortas. Serão necessários tratos pós-culturais como o controle de espécies 
invasoras e de formigas cortadeiras, além da irrigação periódica das mudas durante 
o período de estiagem. Também é indicada a inserção de espécies vegetais 
atrativas da fauna e a configuração de corredores ecológicos para favorecer os 
processos de polinização e dispersão.  
 
As medidas elencadas acima devem contribuir para melhoria dos processos de 
ciclagem de nutrientes, para disponibilidade de matéria orgânica e para regulação 
dos processos biogeoquímicos, obtendo, assim, ganhos em biodiversidade, em 
funções ecossistêmicas, em interações ecológicas e em captura de carbono. Os 
objetivos finais das medidas de recomposição da flora são alcançar o equilíbrio 
dinâmico e a autoperpetuação dos remanescentes da vegetação nativa. Cabe 
destacar que, dada a inserção em meio urbano, será necessário o manejo periódico 
dos remanescentes vegetais, mesmo após sua regeneração. Para recomposição 
da vegetação nativa em APPs e APCs, há aproximadamente 800.000 mil m², onde 
estima-se o plantio de cerca de 655.000 mil mudas. 
 
Nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão (Mapa 25), observa-se a supressão da 
cobertura vegetal entre os anos de 2011 e 2021, tendo em vista a maior ocorrência 
de valores abaixo de 0 no período pós ocupação. Destaca-se também a significativa 
variação no estado de saúde da vegetação entre os períodos seco e chuvoso, em 
função das características climáticas de Belo Horizonte, que possui estiagens de 3 
a 6 meses e chuvas intensa durante 6 meses. Como pode ser visto no Mapa 25, as 
áreas com vegetação de maior densidade e em melhor estado de saúde estão ao 
longo do Córrego do Toucinheiro (Foto 81), nas ocupações Helena Grego e Rosa 
Leão, e em vertentes de alta declividade no centro da ocupação Rosa Leão (Foto 
82).   
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Nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão, as medidas devem ter como foco a 
recomposição das matas ripárias do Córrego do Toucinheiro, a estabilização de 
suas margens e de encostas de alta declividade. Em ambos os casos, são 
necessários a descompactação, o controle da erosão, a correção química ou a 
adubação verde dos solos. Cabe destacar que as APPs das duas ocupações 
apresentam potencial para plantio de sistema agroflorestais.  
 
Na ocupação Helena Greco, deve ser avaliada a viabilidade de estratégias de 
regeneração natural, como o adensamento ou a nucleação, em virtude da presença 
de fragmentos vegetais na APP. Já nas encostas, devem ser escolhidos métodos 
de plantio total adequados à estabilização de processo erosivos, em função dos 
solos expostos e da relocação das edificações em risco geotécnico 
 
Na ocupação Rosa Leão, destaca-se a grande quantidade de espécies invasoras 
(leucenas, braquiárias e capim gordura) que devem ser suprimidas antes dos 
plantios para recomposição da vegetação nativa. Devem ser escolhidos métodos 
eficazes de plantio total para estabilização de margens e recomposição da mata 
ripária, visto que haverá relocação de todas as edificações da APP do Córrego do 
Toucinheiro devido aos riscos geotécnicos. Nas áreas RRL, RRL2 e RRL3 (Mapa 
25) deverá ser avaliada a viabilidade de estratégias de regeneração natural, como 
enriquecimento ou adensamento, tendo em vista a presença de vegetação nativa. 
  

 
Foto 81 [A] – Vista de vegetação ao longo do 

Córrego do Toucinheiro 

 
Foto 82 [B] – Vista de vegetação em vertente de 

alta declividade no centro da ocupação Rosa Leão 

 
Na ocupação Esperança (Mapa 26), também se observa a retirada de vegetação 
entre os anos de 2011 e 2021, em virtude da ocorrência de valores abaixo de 0 no 
período pós ocupação. No entanto, houve a proteção de expressivos 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, principalmente, nas áreas 
PE1 (Foto 83) e PE2 (Foto 84). Além da alta densidade vegetacional, verifica-se 
menores variações e melhores condições de saúde da vegetação ao longo dos 
períodos seco e chuvoso. As menores variações nas condições de saúde da 
vegetação decorrem da grande quantidade de espécies perenifólias, visto que nas 
florestas estacionais semideciduais apenas cerca de 20% a 50% dos indivíduos 
arbóreos são caducifólios.  
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Tendo em vista a presença de maciços expressivos da Mata Atlântica na ocupação 
Esperança, sua conservação deve ser o principal objetivo das medidas voltadas 
para a vegetação nativa. Nesse sentido, deve ser avaliada a viabilidade de 
estratégias de regeneração natural, como enriquecimento ou adensamento, para 
as áreas PE1 e PE2 (Mapa 26). Destaca-se que, na PE1, são necessárias também 
obras de contenção de encostas, de controle de processos erosivos e de drenagem 
em função da suscetibilidade aos movimentos de massa. 
 
Na APP do Córrego dos Macacos, deve haver supressão das espécies invasoras, 
desassoreamento dos cursos d’água e plantios em sistemas agroflorestais. As 
estratégias de recomposição da vegetação nativa, seja por regeneração natural ou 
plantio total, devem ser compatíveis com a permanência das edificações na APP e 
com os reservatórios de amortecimentos de cheias em estudo pela DGAU/PBH. 
 

  

Foto 83 [C] – Vista da vegetação na área PE1 Foto 84 [D] – Vista da vegetação na área PE2 

 
Na ocupação Vitória (Mapa 27), de maneira semelhante às demais, verifica-se a 
supressão de vegetação entre os anos de 2011 e 2021 a partir da ocorrência de 
valores menores que 0 no período pós ocupação. O comportamento da saúde da 
vegetação é homogêneo para as APCs, visto que os remanescentes de nativas 
estão em faixas de alta e média vertente, com solos rasos e afloramentos 
gnáissicos, que favorecem o desenvolvimento de espécies de transição entre a 
floresta estacional semidecidual e o Cerrado (Foto 85).  
 
No que tange às variações sazonais, há maior deterioração das condições de saúde 
da vegetação devido a perda completa de folhas nas espécies do Cerrado, o que, 
por conseguinte, reduz a resposta espectral da clorofila.  Nas APPs hídricas, há 
tendência de menores variações sazonais na saúde da vegetação, em virtude do 
predomínio de espécies da floresta estacional semidecídua associadas à presença 
constante de água em nascentes, brejos, córregos e linhas de drenagem (Foto 86). 
 
A recomposição da vegetação deve ter como objetivo a restauração das matas 
ripárias e zonas de transição ecológica, bem como o uso de espécies nativas na 
estabilização de encostas e contenção de processos erosivos, sempre que 
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tecnicamente viável. A recuperação do mosaico de áreas ambientais pretende 
configurar conexões ecológicas e zonas de amortecimento para as APPs hídricas. 
Em função do alto grau de degradação ambiental na ocupação, são necessários, 
além das medidas gerais, a descompactação, o controle da erosão e a correção 
química ou adubação verde dos solos. Tanto as APPs, quanto as APCs possuem 
fragmentos vegetais isolados e, portanto, deverão ser definidas as melhores 
estratégias de restauração, como a regeneração natural, via nucleação e 
adensamento, ou plantio total por mudas, estacas, hidrossemeadura, entre outros.  
 
Nas APPs dos córregos entre a Rua Aroeira e Av. Jacarandá e entre as ruas 
Caravans e Santa Maria, a recomposição da vegetação nativa deverá ser 
compatível com a presença dos reservatórios de amortecimento de cheias em 
estudo pela DGAU/PBH. Nos córregos entre as ruas Diamantina e Lealdade e entre 
as ruas Carolina Maria de Jesus e Felicidade, a recomposição da vegetação nativa 
deve ser compatível com a permanência das edificações em APP, situação em que 
se sugere plantios agroflorestais em fundos de lotes.  
 
Cabe destacar que as APCs formam uma faixa contínua em topos de morro e 
vertentes de alta declividade com solos rasos, arenosos e suscetíveis aos 
movimentos de massa, para os quais deverão ser selecionados métodos e espécies 
adequados para plantio. Nas áreas UEV1, UEV2 e UEV3 foram identificadas áreas 
com potencial para plantios agroflorestais. Já na área RV5, a recomposição da 
vegetação nativa deve ser compatibilizada com o projeto de estabilização da 
“voçoroca”.  
 

  

Foto 85 [E] – Ocorrência de espécies de 
transição entre a floresta estacional 

semidecidual e o Cerrado na ocupação 
Vitória 

Foto 86 [F] – Presença de floresta estacional semidecídua 
em área de APP de curso d’água na ocupação Vitória 

 

 
Para além da recomposição da vegetação nativa nas APPs e APCs, é 
recomendada a arborização viária (Mapas 28, 29 e 30), sempre que a largura e 
tipologia da via permitir, a fim de interligar áreas de preservação ambiental e auxiliar 
na formação de corredores ecológicos, conforme diretrizes para as Conexões 
Verdes definidas pelo Plano Diretor Municipal (Lei 11.181/19).  
 
Para arborização viária, deve ser privilegiada, sempre que possível, a manutenção 
das espécies existentes, em especial, das protegidas por lei. Devem ser 
identificados os indivíduos arbóreos: com pragas, doenças, parasitas, danos físicos 
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e riscos de queda; com interferências em mobiliários urbanos, edificações, redes 
elétrica, telefônica e de internet; e com sistema radicular estrangulado por 
pavimentos. A depender do estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos devem ser 
propostas a poda ou, se necessário, a supressão vegetal. Já no caso das 
interferências com elementos construtivos, preferencialmente, devem ser evitadas 
as supressões e indicadas podas ou adequação dos elementos construtivos.  
 
Os plantios em logradouros públicos devem seguir orientações técnicas da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica.  
 

Figura 9 - Representação esquemática da localização das fotos da vegetação nativa 
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5. AGRICULTURA URBANA AGROECOLÓGICA 
 
A agricultura urbana agroecológica é um conjunto de práticas que combina culturas 
agrícolas, criações animais e vegetações nativas e que pode ser adotada em 
múltiplas escalas (FRANCO, 2021). Tais práticas visam, simultaneamente, garantir a 
conservação da biodiversidade, a rentabilidade econômica e a melhoria das 
condições de vida de grupos sociais diversos, ao passo em que também recuperam 
a dimensão da natureza como parte do urbano (LUIZ et al, 2021). 
 
Nas quatro ocupações da Izidora, a agricultura urbana é uma prática consolidada, 
com destaque para duas hortas comunitárias em atividade e que integram o Programa 
Territórios Sustentáveis da Subsecretaria de Segurança Alimentar da Prefeitura de 
Belo Horizonte (SUSAN/PBH), bem como os diversos quintais produtivos e jardins 
ornamentais em lotes residenciais.  
 
A horta comunitária da ocupação Vitória (Foto 87) tem área de 1.100 m², com espaço 
produtivo de aproximadamente 273 m², container de apoio e sistema de 
aproveitamento da água da chuva. Estima-se que sejam cultivados cerca de 1.800 kg 
de verduras e hortaliças (alface, agrião, couve, entre outros) no período seco, de abril 
a novembro. Três pessoas estão envolvidas na produção e revezam os trabalhos 
durante todos os dias da semana e que se estendem de sol a sol. Os gêneros 
alimentícios são comercializados em feiras públicas e através de redes de apoio à 
agricultura urbana.  
 

  

Foto 87 [A] – Horta comunitária da ocupação Vitória Foto 88 [B] – Horta comunitária da ocupação 
Esperança 

 
A horta comunitária da ocupação Esperança (Foto 88) tem área aproximada de 1.600 
m², com espaço produtivo para verduras e hortaliças de aproximadamente 600 m² e 
com um reservatório para armazenamento de água. Estima-se que sejam produzidos 
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4.000 kg de verduras e hortaliças por safra, além do plantio de frutíferas (laranja, 
limão etc.). A comunidade tem intenção de cultivar quiabo e de implantar açudes para 
criação de tilápia no local. A horta é sazonal com cultivos durante o período seco, de 
abril a novembro. Três pessoas estão envolvidas na produção e revezam os trabalhos 
durante todos os dias da semana e que se estendem de sol a sol. Os gêneros 
alimentícios são doados ou vendidos a menor custo para a própria comunidade da 
ocupação Esperança. 
 
Para além das hortas comunitárias, existem diversos quintais produtivos e jardins 
ornamentais em lotes residenciais nas ocupações Esperança e Vitória. Os quintais 
produtivos são destinados, principalmente, para o autoconsumo e, pontualmente, 
para venda, troca e doações entre moradores das ocupações.  
 
Nas ocupações Helena Greco (Foto 89) e Rosa Leão (Foto 90) não existem hortas 
comunitárias, no entanto há diversos quintais produtivos e jardins ornamentais. Na 
Helena Greco, os cultivos estão concentrados em lotes nas margens do Córrego do 
Toucinheiro e contém principalmente espécies frutíferas, para autoconsumo.  
 

 
Foto 89 [C] – Quintal produtivo e jardim ornamental na 

ocupação Helena Greco 

 
Foto 90 [D] – Quintal produtivo e jardim 

ornamental na ocupação Rosa Leão 

 
Na ocupação Rosa Leão, em função da impermeabilidade visual dos muros e portões, 
não é possível caracterizar os quintais produtivos. No entanto, observa-se cultivos na 
encosta ao sul do Córrego do Toucinheiro, na divisa das ocupações Helena Greco e 
Rosa Leão; no interior de quadra, entre as ruas Frei Gilvander e Pedro Pomar; nas 
proximidades da esquina das ruas Pedro Pomar e Engenheiros; e na região de 
recente expansão urbana ao sul da Rua Júlio Cesar. 
 
Tendo em vista que a agricultura é prática consolidada nas ocupações da Izidora, o 
Plano de Urbanização Sustentável tem como objetivo fortalecer as iniciativas 
comunitárias existentes de modo a promover a geração de emprego e renda a partir 
de práticas agroecológicas. Em visitas a campo conjuntas entre a equipe do ONU-
Habitat e da SUSAN/PBH, entre janeiro e fevereiro de 2022, foram identificados, 
aproximadamente, 200 mil m² com potencial para cultivo em sistemas agroflorestais, 
nos quais é possível o plantio de cerca de 2.500 mil mudas (Mapas 31, 32 e 33).  
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A partir das iniciativas de agricultura urbana existentes e do mapeamento de áreas 
preferenciais para cultivos agrícolas, almeja-se os objetivos da soberania e da 
segurança alimentar e nutricional, bem como do desenvolvimento sustentável. 
Entende-se como soberania alimentar o direito das próprias comunidades definirem 
suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e 
consumo de alimentos, de modo a garantir a alimentação e nutrição da população.  
 
Nesse sentido, propõe-se a criação e gestão comunitária do ciclo produtivo da 
agricultura urbana no interior das ocupações da Izidora. O ciclo produtivo deverá 
contemplar banco de sementes crioulas, estufas e viveiros, hortas comunitárias, 
quintais produtivos residenciais, composteiras comunitárias, unidades de 
beneficiamento da produção ou “pequenas agroindústrias”, escoamento e 
comercialização da produção agrícola.  
 
A gestão comunitária do ciclo produtivo da agroecologia pode trazer benefícios 
ambientais, econômicos e sociais. As práticas agroecológicas contribuem para 
recuperação ambiental e proteção da biodiversidade com associação de cultivos 
agrícolas à vegetação nativa, possibilitando também a geração de emprego e renda. 
Ademais, considerando sua inserção em comunidades de baixa renda, é possível 
alcançar os preceitos da segurança alimentar e nutricional de garantir: a produção e 
fornecimento de gêneros alimentícios com qualidade, quantidade e diversidade; a 
estabilidade da produção e do fornecimento, assim como a disponibilidade de 
alimentos para acesso universal aos diversos grupos sociais; e a adequação dos 
gêneros alimentícios aos hábitos alimentares da população.  

 
Nesse sentido, destaca-se a convergência com o ODS 2 “Acabar com a 
fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 
a agricultura sustentável”, em especial as metas: 
 
 

✓ 2.3 – Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, 
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso 
seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, 
serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de 
emprego não agrícola. 

✓ 2.4 – Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade 
de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, 
secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a 
qualidade da terra e do solo. 

 
É importante sublinhar que a PBH possui uma estrutura institucional que favorece a 
consolidação de iniciativas de agricultura urbana. No município, existem órgão 
executivo especializado (SUSAN), conselho consultivo e deliberativo (COMUSAN) e 
política municipal de segurança alimentar e nutricional. Cabe destacar também os 
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diversos projetos e programas, como o Territórios Sustentáveis, em atuação nas 
ocupações da Izidora, os Centros de Vivência Agroecológica (CEVAEs), as feiras, os 
mercados municipais, os restaurantes populares, a assistência técnica agrícola, entre 
outros.  
 
A fim de fortalecer a iniciativas de agricultura urbana devem ser adotadas ações 
institucionais e comunitárias. Do ponto de vista institucional, é importante, por um 
lado, incorporar pequenas agroindústrias no ciclo produtivo agroecológico, para 
agregar valor aos produtos agrícolas; por outro, é importante aumentar a escala e 
diversificar a produção com gêneros alimentícios, cosméticos, plantas medicinais e 
ornamentais, entre outros. É fundamental também as concessões de uso nas áreas 
preferenciais para agricultura urbana (Mapas 31, 32 e 33), para plantios comunitários 
ou familiares, bem como a disponibilização de insumos, materiais e assistência 
técnica para auxílio nos cultivos.  
 
Do ponto de vista comunitário, é preciso mobilizar as pessoas a fim de ampliar os 
corresponsáveis pelos trabalhos no ciclo produtivo agroecológico. A mobilização em 
torno dos cultivos agroecológicos pode ser fomentada por meio dos Grupos de 
Referência do Plano de Urbanização Sustentável da Izidora, com os quais são 
discutidos os estudos e propostas urbanísticos e ambientais para as ocupações; e 
por meio dos Comitês Locais do Programa Territórios Sustentáveis, que atuam na 
gestão e na assistência técnica das hortas comunitárias e quintais produtivos 
residenciais.  
 
Destaca-se, sobretudo, a importância da própria comunidade e das associações 
comunitárias como agentes multiplicadores das práticas agroecológicas nas 
ocupações da Izidora. Por outro lado, é fundamental que existam estratégias de 
remuneração da sociedade civil, para que esta consiga fazer a gestão do ciclo 
produtivo agroecológico de forma autônoma, gerando emprego e renda para 
comunidade e diminuindo custos de manutenção do poder público.  
 
A seguir, serão apresentadas possibilidades de ação para fomentar a agricultura 
urbana agroecológica nas ocupações da Izidora. 
 
 
5.1 Banco comunitário de sementes 

 
Os bancos comunitários de sementes têm por objetivo resgatar, conservar, multiplicar 
a diversidade e melhorar a qualidade de sementes crioulas evitando, assim, a compra 
periódica de sementes híbridas e o uso de pacotes tecnológicos com adubos e 
defensivos agrícolas. 
 
As sementes do banco comunitário podem ser utilizadas para produção de mudas 
destinadas à recomposição da vegetação nativa, às unidades produtivas coletivas e 
comunitárias da agricultura urbana e aos quintais produtivos e jardins ornamentais 
residenciais. 
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Para implantação de banco comunitário de sementes, indica-se a construção de 
cômodo com dimensões aproximadas de 16 m². O banco, preferencialmente, deve 
estar conjugado a equipamentos públicos ou associações comunitárias, para facilitar 
o recebimento, o catálogo e a conservação das sementes armazenadas. 
  
Os bancos comunitários também podem ser associados ao Banco Público de 
Sementes Crioulas e Agroecológicas da PBH, uma parceria entre a SUSAN e 
Fundação Municipal de Parques e Zoobotância (FMPZB), para que haja assistência 
técnica durante a implantação do projeto, bem como intercâmbio de experiências e 
de sementes crioulas. 
 
Indica-se a implantação de três bancos comunitários de sementes nas ocupações da 
Izidora. Um banco compartilhado entre as ocupações Helena Greco e Rosa Leão. Um 
banco para a ocupação Esperança e outro para a ocupação Vitória. Com a 
implantação dos bancos, espera-se o fornecimento constante de sementes crioulas, 
para atendimento das estufas e viveiros de mudas e, por conseguinte, das hortas 
comunitárias, dos quintais produtivos residenciais e dos projetos de recomposição da 
vegetação nativa nas quatro ocupações.  
 
 
5.2 Estufas e viveiros de mudas 

 
As estufas e viveiros têm como objetivo o provimento de condições ambientais 
adequadas, controladas e livres de intempéries para o pleno desenvolvimento de 
mudas para recuperação de áreas degradadas, recomposição da vegetação nativa e 
cultivos agrícolas. 
  
As estufas devem contar em sua área de produção com: uma casa de sombra, para 
fase inicial da produção de mudas; uma área de pleno sol ou de rustificação para o 
desenvolvimento e adaptação das mudas, antes do plantio final; vestiários com 
sanitários; garagem para veículos leves e pesados; e almoxarifado para insumos, 
equipamentos e ferramentas. 
 
Para o cultivo de hortaliças, estima-se a produção semanal de 60 mudas por metro 
quadrado, com período de um mês entre o plantio e a saída para o canteiro. Para o 
cultivo de espécies arbóreas, estima-se a produção de 150 mudas por metro 
quadrado, no prazo de oito meses, sendo dois meses na casa de sombra e seis 
meses na área de pleno sol. Cabe destacar que, no caso dos indivíduos arbóreos, o 
tempo de desenvolvimento das mudas apresenta variações consideráveis em função 
das espécies selecionadas e que algumas precisam de espaços maiores (20 mudas 
por metro quadrado) até o momento do plantio.  
 
Indica-se a implantação de três estufas e viveiros nas ocupações da Izidora. Uma 
estrutura compartilhada entre as ocupações Helena Greco e Rosa Leão, uma 
estrutura para ocupação Esperança e outra para a ocupação Vitória. As estufas 
comunitárias também podem ser associadas aos bancos de sementes e à estufa 
pública da SUSAN e FMPZB, para que haja assistência técnica durante a implantação 
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do projeto, bem como intercâmbio de experiências, sementes e mudas para 
recuperação ambiental e agricultura urbana. 
 
As estufas e os viveiros deverão ser dimensionados para produção de mais de 25 mil 
mudas destinadas às agroflorestas e 630 mil mudas destinadas à recomposição da 
vegetação nativa, considerando os prazos a serem definidos no projeto técnico de 
recomposição da flora ou no plano de recuperação de áreas degradadas.  
 
 
5.3 Recomposição da vegetação nativa e unidades produtivas 

coletivas e comunitárias 

 
Para definição do arranjo das árvores nos projetos de recomposição da vegetação 
nativa e de agricultura urbana, é preciso responder à pergunta: qual a finalidade do 
plantio? Conforme a resposta da pergunta, podemos escolher as espécies e o 
espaçamento adequados.  
 
Espaçamentos mais adensados têm a vantagem de recobrir rapidamente o solo e são 
indicados para regeneração de área degradada, que ficará com menor manutenção, 
mas para sobrevivência das mudas necessitarão de desbaste. Plantios mais distantes 
são indicados para agroflorestas e necessitarão de manutenção durante um longo 
período.  
 
O plantio das árvores na face sul dos terrenos tende a uma menor produtividade 
devido à baixa radiação solar, sendo assim optar pelo plantio na face norte do terreno, 
com distribuição das árvores em curvas de nível. Caso a área disponível esteja restrita 
à face sul dos terrenos, deverão ser utilizadas espécies adaptadas ao sombreamento. 
Essas ações ajudam a conservar o solo e água, controla a erosão, melhora o conforto 
térmico e diminui o aparecimento de trilhas no sentido declivoso do terreno. 
 
De acordo com as faixas do terreno, podem ser utilizadas diferentes tipos de 
vegetação: 
 

✓ APPs (nascente, brejos e córregos): roteiro de recuperação de APPs da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e roteiro para requalificação 
de Conexões de Fundo de Vale (SMPU-SMMA); 

✓ Baixas vertentes: plantio de Apícolas e Fruteiras (Gonçalo Alves, Jenipapo, 
Copaíba, Angico vermelho); 

✓ Médias vertentes: espécies nativas (Cagaita, Gueroba, Pequi, Cumaru); 
✓ Altas vertentes: árvores com características apropriadas para lenha 

(Carvoeiro, Capororoca, Angico cascudo, Ipê amarelo); 
✓ Platôs: produção agrícola, visto que normalmente há latossolos.  

 
Algumas frutíferas normalmente são inseridas no sistema agroflorestal: as bananeiras 
que além dos frutos servem como matéria orgânica fundamental para adubação e 
umidade no solo, o mamoeiro que tem função parecida. As cítricas, Abacate, Manga, 
Acerola, Jabuticaba, Araticum, Atemóia, Goiaba, Caju, Biribá, entre outras que são 
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fontes de alimento, renda e atrativos para a fauna. A seguir demonstra-se como 
funciona um arranjo de plantio com linhas alternadas: 
 

 
 
Neste arranjo, cerca de 70% das árvores são pioneiras e 30% espécies secundárias. 
Entre as espécies pioneiras escolhidas é importante avaliar o diâmetro da copa, visto 
que as plantas com maior diâmetro de copa são ideais para cobrir com maior rapidez 
o solo. 
 
Em um plantio de regeneração ambiental e com base em visitas a campo e estudos 
florestais, indica-se espaçamento médio de 3 metros entre plantas e 3 metros entre 
as fileiras. Já no plantio agroflorestal urbano, com base nas experiências da SUSAN, 
indica-se espaçamento mínimo de 6 metros entre plantas e 12 metros entre linhas, 
que irá proporcionar a penetração de radiação solar ideal para as hortaliças (é 
possível reduzir o espaçamento de acordo com a frequência do manejo). 
 
Considerando o cultivo em APCs e APPs, foram identificados 600 mil m² para plantio 
de regeneração ambiental e 200 mil m² com maior potencial para agricultura urbana 
agroecológica (Mapas 31, 32 e 33). São consideradas áreas preferenciais para 
regeneração ambiental as APPs hídricas, as vertentes de alta declividade e 
suscetíveis aos movimentos de massa, bem como afloramentos rochosos. Para as 
agroflorestas, foram consideradas as áreas de baixa declividade, com menor 
adensamento construtivo e populacional e em que seja possível garantir a 
disponibilidade hídrica e o acesso veicular para manutenção e escoamento da 
produção. Cabe destacar que a área para agroflorestas pode ser expandida com a 
inserção de plantios em vertentes de alta declividade. No entanto, é preciso que, 
antes do plantio, sejam executadas obras de contenção, terraceamento (com largura 
mínima de 3 metros) e drenagem para garantir a estabilidade das encostas, bem 
como implantação de guarda corpo para evitar acidentes. 
 
As unidades produtivas coletivas e comunitárias devem contar com edificação com 
vestiários, sanitários, garagem para veículos leves e pesados, almoxarifado para 
insumos, equipamentos e ferramentas. Indica-se a implantação de uma edificação 
por unidade produtiva e a dimensão das edificações deve ser compatível com as 
dimensões das áreas de cultivo e com o número de trabalhadores empregados na 
produção. 



 

 
 

 

 
 

68 

A implantação de unidades produtivas nas áreas potenciais para agricultura urbana 
agroecológica pode ser fomentada e acompanhada, do ponto de vista técnico e 
operacional, pelo Plano de Urbanização Sustentável da Izidora e pelo Programa 
Território Sustentáveis. No entanto, a implantação de novas unidades produtivas 
depende do interesse e da mobilização da comunidade em torno das práticas 
agroecológicas. 
 
 
5.4 Quintais produtivos e jardins ornamentais residenciais  

 
Além das unidades produtivas coletivas e comunitárias, nas quatro ocupações, 
existem diversos quintais produtivos e jardins ornamentais residenciais, que podem 
ser incentivados por meio do fornecimento de sementes, mudas, assistência técnica 
e da troca de experiências. 
 
Os quintais produtivos e jardins podem ser conjugados com as edificações 
residenciais ou pode haver concessão de “lotes” públicos, sobretudo em APPs e 
APCs, para plantio individual com contrapartida de manejo para proteção ambiental. 
Nesse sentido, podem ser conduzidas também ações de aproximação das pessoas 
que cultivam em quintais e jardins dos bancos de sementes, estufas e unidades 
produtivas, para que haja troca de experiências e se estabeleça redes de fomento à 
agricultura urbana agroecológica. 
 
Nas ocupações Esperança e Vitória, existem diversos quintais produtivos e jardins 
ornamentais residenciais, além de áreas com potencial para agricultura urbana, seja 
em modalidade individual ou coletiva. Já nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão, 
embora haja áreas com potencial para hortas comunitárias, sobretudo em APPs, a 
prática mais comum são os quintais produtivos e jardins ornamentais residenciais, os 
quais podem ser o foco das iniciativas em ambas as ocupações. 
 
 
5.5 Beneficiamento da produção agroecológica 

 
Sugere-se que os espaços produtivos comunitários, os quintais produtivos e jardins 
ornamentais residenciais sejam articulados a unidades de beneficiamento da 
produção agroecológica. O beneficiamento da produção, além de agregar valor aos 
produtos agroecológicos, amplia a oferta de emprego e pode aproximar os postos de 
trabalho da comunidade das ocupações da Izidora, diminuindo a necessidade e os 
custos de deslocamento. Outras vantagens são a maior facilidade para conservar, 
transportar e comercializar a produção, que, de forma geral, são desafios para os 
pequenos agricultores. 
 
A implantação e operação de unidades de beneficiamento depende da mobilização 
comunitária em torno da agricultura urbana agroecológica, visto que são necessárias 
cooperativas ou outras formas auto gestionárias, para o desenvolvimento das 
atividades. 
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Além do beneficiamento em si, sublinha-se a necessidade de construção de 
edificação, de criação de marca e de rotulagem dos produtos, entre outros, em 
conformidade com as legislações vigentes. Nesse sentido, é importante a assistência 
técnica por parte SUSAN ou assessoria por universidades ou organizações da 
sociedade civil. 
 
As hortas comunitárias das ocupações Esperança e Vitória apresentam potencial 
para articulação com unidades de beneficiamento, tendo em vista o maior volume e 
a constância da produção (abril a novembro). Na ocupação Esperança, a proposta de 
criação de cooperativas agroecológicas foi pontuada pela comunidade em diversas 
reuniões. A ocupação Vitória é a com maior potencial para cultivos agroecológicos e 
beneficiamento da produção, dadas a disponibilidade de terrenos para cultivo e gama 
de iniciativas existentes.  
 
 
5.6 Composteiras comunitárias 

 
As composteiras comunitárias tem como objetivo o tratamento dos resíduos orgânicos 
da comunidade in loco, o que evita o transporte veicular e a disposição em aterros, 
bem como fomenta a produção de adubos orgânicos para projetos de recomposição 
da vegetação nativa, hortas comunitárias, quintais produtivos e jardins ornamentais 
residenciais. A sua localização deve garantir acesso fácil às unidades de produção 
agroecológica, às estufas e às edificações de entorno a fim de estimular destinação 
adequada dos resíduos orgânicos. É indicado também a criação de iniciativas de garis 
comunitários, para transporte dos resíduos das edificações para as composteiras, e 
programas de moeda social, com possibilidade de troca por alimentos ou descontos 
em virtude da destinação dos resíduos orgânicos. 
 
Nas quatro ocupações, foram identificados catorze (14) possíveis lugares para 
implantação de composteiras comunitárias: dois (2) na ocupação Rosa Leão, um (1) 
na Helena Greco (Mapa 31), cinco (5) na Esperança (Mapa 32) e seis (6) na ocupação 
Vitória (Mapa 33). Dentre as localizações possíveis, as escolhidas devem ser aquelas 
próximas às hortas comunitárias ou estufas e com melhor acessibilidade ao maior 
número de edificações.  
 
 
5.7 Plano de negócio para empreendimentos de interesse social e 

modelos de gestão 

 
Com objetivo de fomentar as iniciativas existentes e as propostas de agricultura 
urbana, é recomendável a elaboração de plano de negócio agroflorestal para 
empreendimentos de interesse social. O plano de negócios deve conter planejamento 
estratégico, com estudo de mercado que contemple a caracterização dos 
fornecedores, dos transportadores e consumidores, bem como da concorrência, 
ademais de plano operacional. 
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Deve ser elaborado plano de marketing com valorização dos produtos agroecológicos 
cultivados em meio urbano e por empreendimentos de interesse social, com 
precificação dos produtos, tendo em vista o mercado regional, e definição das praças 
de venda. Para comercialização, é recomendável considerar as feiras gerenciadas 
pela PBH, a possibilidade de venda para equipamentos públicos e a criação de 
aplicativo digital que conecte consumidores, transportadores e produtores. 
 
Também é necessário plano financeiro com detalhamento do investimento inicial, dos 
custos fixos e variáveis, das projeções de receita, do balanço patrimonial e do fluxo 
de caixa. Além de indicadores de viabilidade do empreendimento de interesse social, 
para diferentes cenários. 
 
As ações de fortalecimento das iniciativas comunitárias e de criação de 
empreendimentos de interesse social devem ser articuladas com os programas e 
projetos do poder público municipal, sobretudo, o Programa Territórios Sustentáveis 
e o Plano de Urbanização Sustentável da Izidora. 
 
Ademais, recomenda-se a realização periódica de cursos de capacitação para 
inserção de trabalhadores no ciclo produtivo da agricultura urbana, ampliando as 
possibilidades de geração de renda, e de inovações técnicas e científicas a fim de 
aprimorar os processos de produção, beneficiamento, transporte e comercialização 
dos produtos agroecológicos.  
 
Para definição dos modelos de gestão das unidades produtivas coletivas e 
comunitárias deve-se considerar as políticas públicas e os programas já existentes, 
como o credenciamento, implantação e manutenção de unidades produtivas de 
agricultura urbana, o Programa Territórios Sustentáveis e os Centros de Vivência 
Agroecológica da PBH.  
 
Também deve ser considerada a possibilidade de produção individual e, sobretudo, 
coletiva, por meio de cooperativas ou outras formas auto gestionárias. Destaca-se a 
possibilidade de concessão de uso de terrenos públicos em APPs e APCs para 
iniciativas de agricultura urbana agroecológica e comunitária com contrapartida de 
manejo das áreas ambientais. 
 
Embora os benefícios da conservação de áreas ambientais em meio urbano sejam 
largamente conhecidos, a gestão e o financiamento estatais figuram entre os 
principais desafios para multiplicação e ampliação das áreas ambientais urbanas. 
Sobretudo em função dos altos custos de manutenção dos espaços de uso coletivo e 
de manejo das áreas de conservação ambiental. Nesse sentido, apresenta-se a 
seguir uma comparação entre alternativas de gestão de áreas ambientais públicas 
em meio urbano a fim de subsidiar a formatação de um modelo adequado às 
ocupações e à região da Izidora.   
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São três os modelos gerais de gestão de áreas verdes:   
✓ modelos de gestão estatais, nos quais os órgãos gestores compõem a 

estrutura da administração direta do Poder Executivo (secretarias e 
ministérios) ou da administração indireta (autarquias e fundações públicas);  

✓ modelos de gestão não-estatais, que preveem parcerias, acordos ou 
concessões com o setor privado ou terceiro setor.   

✓ modelos de gestão híbridos, que contemplam características dos dois modelos 
supracitados. 

 
A gestão dos parques urbanos em Belo Horizonte segue o modelo estatal e está sob 
responsabilidade da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, à qual é 
vinculada à SMMA. Tendo em vista o conhecimento da equipe técnica da Prefeitura 
de Belo Horizonte na gestão estatal de parques urbanos e o objetivo de buscar 
alternativas que desonerem o orçamento público, foram avaliados apenas modelos 
de gestão não-estatal. Abaixo apresenta-se um quadro comparativo de modelos de 
gestão vinculados ao setor privado, ao terceiro setor e a parcerias com o poder 
público.  
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Tabela 7 - Quadro comparativo de modelos de gestão vinculados ao setor privado, ao terceiro setor e a parcerias com o poder público 

 

AGENTE 
GESTOR  

MODELO DE 
GESTÃO  

VANTAGENS  DESVANTAGENS  FINANCIAMENTO  

Parceria Público-
Privada  

Patrocinada  

- Geração de renda a partir de bens e serviços das 
áreas ambientais;  

- Governança flexível;  
- Remuneração por alcance de metas;  

- Responsabilidade global pela área de interesse 
ambiental;  

- Concessão a empresas especializadas.  
  

- Necessidade de atrativos que garantam a visitação;  
- Transferência de custos para os usuários;  

- Necessidade de complementação financeira por parte do 
poder público;  

- Necessidade de empresas de porte para gestão integral 
das áreas ambientais;  

- Alta complexidade dos contratos;  
- Vinculação de recursos no longo prazo e exigência de 

garantias contra inadimplência do poder público;  
- Depende da viabilidade econômica para o ente privado.  

Cobrança por 
serviços e 

complementação 
financeira do poder 

público  

Administrativa  

- Governança flexível;  
- Responsabilidade global pela área de interesse 

ambiental;  
- Concessão a empresas especializadas.  

- Custeio do contrato pelo poder público;  
- Necessidade de empresas de porte para gestão integral 

das áreas ambientais;  
- Alta complexidade dos contratos;  

- Vinculação de recursos no longo prazo e exigência de 
garantias contra inadimplência do poder público.  

- Depende da viabilidade econômica para o ente privado.  

Recursos públicos  

Setor Privado  

Concessão de 
Serviços Públicos  

- Geração de renda a partir do setor de serviços em 
áreas ambientais;  

- Governança flexível;  
- Possibilidade de múltiplas concessões, para diferentes 

tipos de serviços;  
- Concessão a empresas especializadas.  

- Necessidade de atrativos que garantam a visitação;  
- Transferência de custos para os usuários;  

- Investimentos e manutenção privada apenas dos serviços 
sob concessão;  

- Gestão fragmentada.  
- Depende da viabilidade econômica para o ente privado.  

Cobrança por 
serviços  

Concessão de Uso 
de Bem Público  

- Geração de renda a partir do setor de serviços em 
áreas ambientais;  

- Governança flexível;  
- Possibilidade de múltiplas concessões, para diferentes 

tipos de bens públicos;  
- Concessão a empresas especializadas.  

- Necessidade de atrativos que garantam a visitação ou 
outros usos econômicos sustentáveis;  

- Investimentos e manutenção privada apenas dos serviços 
sob concessão;  

- Gestão fragmentada.  
- Depende da viabilidade econômica para o ente privado.  

Exploração 
comercial de bens 

públicos  
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AGENTE 
GESTOR  

MODELO DE 
GESTÃO  

VANTANGES  DESVANTAGENS  FINANCIAMENTO  

Terceiro 
Setor  

Organizações 
Sociais  

- Obrigatoriedade conselho administrativo tripartite (poder 
público, sociedade civil e pessoas de notório saber);  

- Gestão por organizações especializadas;  
- Envolvimento da sociedade civil com ações voluntárias;  

- Possibilidade de acordos sem transferências de recursos por 
parte do poder público;  

- Responsabilidade global pela área de interesse ambiental.  

- Atividades sem fins lucrativos;  
- Baixa capacidade de investimento e necessidade captação 

de recursos ou complementação financeira por parte do poder 
público;  

- Necessidade de organizações de porte para gestão integral 
das áreas ambientais;  

- Dificuldade de fiscalização dos recursos aplicados.  
- Depende da mobilização de grupos sociais.  

  

Recursos captados 
pelas OS e recursos 

públicos  

Organizações 
Sociais de 
Interesse 
Público  

- Gestão por organizações especializadas;  
- Envolvimento da sociedade civil com ações voluntárias;  

- Possibilidade de acordos sem transferências de recursos por 
parte do poder público;  

- Possibilidade de múltiplas parcerias, para diferentes tipos de 
atividades.  

- Atividades sem fins lucrativos;  
- Baixa capacidade de investimento e necessidade captação 

de recursos ou complementação financeira por parte do poder 
público;  

- Dificuldade de fiscalização dos recursos aplicados.  
- Depende da mobilização de grupos sociais.  

- Gestão fragmentada.  

Recursos captados 
pelas OSCIP e 

recursos públicos  

Organizações da 
Sociedade Civil  

- Gestão por organizações especializadas;  
- Envolvimento da sociedade civil com ações voluntárias;  

- Possibilidade de acordos sem transferências de recursos por 
parte do poder público;  

- Possibilidade de múltiplas parcerias, para diferentes tipos de 
atividades;  

- Envolvimento da sociedade civil com ações voluntárias;  

- Atividades sem fins lucrativos;  
- Baixa capacidade de investimento e necessidade captação 

de recursos ou complementação financeira por parte do poder 
público;  

- Dificuldade de fiscalização dos recursos aplicados.  
- Depende da mobilização de grupos sociais.  

- Gestão fragmentada.  

Recursos captados 
pelas OSC e 

recursos públicos  

Entidades 
Privadas 

Colaborativas  

- Geração de emprego e renda;  
- Envolvimento da comunidade local;  

- Possibilidade de acordos sem transferências de recursos por 
parte do poder público.  

- Possibilidade de múltiplas parcerias, para diferentes tipos de 
atividades.  

- Baixa capacidade de investimento e necessidade captação 
de recursos ou complementação financeira por parte do poder 

público;  
- Depende da mobilização de grupos sociais.  

- Gestão fragmentada.  
  

Recursos próprios 
das entidades  
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Fonte: SEMEIA, 2014 e 2019; TAKIY, S. e SEIDEL, A., 2016 

AGENTE 
GESTOR  

MODELO DE 
GESTÃO  

VANTANGES  DESVANTAGENS  FINANCIAMENTO  

Híbridos  
Público-Privado-

Comunitário  

- Geração de renda a partir de bens e serviços das áreas 
ambientais;  

- Possibilidade de múltiplas parcerias, com diferentes agentes e 
para diferentes tipos de atividades, serviços e bens;  

- Governança flexível;  
- Concessões, acordos e parcerias com empresas, 

organizações e entidades especializadas;  
- Possibilidade de acordos sem transferências de recursos por 

parte do poder público;  
- Envolvimento da sociedade civil com ações voluntárias.  

- Gestão fragmentada;  
- Dificuldade de fiscalização dos recursos aplicados.  

- Depende da viabilidade econômica para o ente privado e da 
mobilização de grupos sociais.  

  

Variados  
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Os modelos de gestão baseados no setor privado contemplam as parcerias com o 
poder público e as concessões de bens e serviços. De forma geral, o principal desafio 
da gestão privada é garantir a viabilidade econômica. A viabilidade pode ser garantida 
por meio da cobrança por serviços e da exploração comercial de bens públicos ou 
através de pagamentos públicos ao ente privado em função dos serviços de 
manutenção e manejo das áreas verdes. A principal vantagem dos modelos privados 
é flexibilidade na gestão, com maior facilidade para contratação de serviços de 
manutenção e manejo, para realização de investimentos e execução de melhorias.  A 
principal dificuldade é gerar renda a partir das áreas verdes de modo a garantir a 
viabilidade econômica para os entes privados.   
 
Dentre as alternativas de gestão privada, destacam-se as concessões de uso de bem 
público que permitem sua exploração para fins comerciais, o que pode desonerar o 
orçamento do poder executivo. Tal modalidade permite também o fracionamento das 
áreas ambientais (espaços de uso coletivo e áreas de conservação, por exemplo), 
para concessionários distintos. Desta forma, amplia-se a quantidade de possíveis 
agentes interessados nas concessões ao passo que reduz as responsabilidades de 
cada agente, facilitando a inserção de empresas de pequeno e médio porte. O 
principal desafio é a consolidação de atrativos que garantam a visitação ou usos 
econômicos sustentáveis que contribuam para geração de renda a partir das áreas 
verdes.  
 
Os modelos de gestão baseados no terceiro setor contemplam acordos, contratos, 
cooperações e parcerias com organizações sociais, organizações sociais de 
interesse público, organizações da sociedade civil e entidades privadas colaborativas. 
As principais vantagens deste modelo é a possibilidade de envolvimento da 
sociedade civil com ações voluntárias em prol da manutenção e manejo das áreas 
verdes, bem como as diversas possibilidades de acordos, com ou sem transferência 
de recursos públicos. No entanto, as organizações sociais dispõem de recursos 
limitados e, portanto, é necessário a captação de verba junto a agentes diversos ou 
a complementação de recursos por parte do estado, o que pode inviabilizar a gestão 
do ponto de vista econômico.   
 
Dentre as alternativas de gestão do terceiro setor, sublinham-se as entidades 
privadas colaborativas. Ao contrário das demais que são necessariamente sem fins 
lucrativos, a gestão por entidades pode ter fins lucrativos e ser fracionada para 
diversos agentes, o que pode multiplicar os possíveis interessados e reduzi as 
responsabilidades de cada agente, facilitando a inserção de pequenas cooperativas 
e iniciativas comunitárias. A geração de renda no interior das áreas verdes figura 
como possibilidade extra de captação de recursos e de desoneração do orçamento 
público. O principal desafio é a criação e articulação de entidades colaborativas em 
condições sócio-organizacionais de realizarem a gestão das áreas verdes, o que 
pode ser revertido mediante capacitações e assessorias técnicas, nas fases iniciais 
do projeto.   

 



 

 
 

 

 
 

76 

Por fim, cabe destacar os modelos híbridos, cujo princípio é o fracionamento das 
áreas verdes e a elaboração de arranjos de gestão específicos para cada fração. 
Nesse modelo, pode haver concessão de bens e serviços públicos, acordos, 
parcerias com múltiplos agentes simultaneamente. O maior benefício dos modelos 
híbridos é conformação de uma rede de agentes corresponsáveis pela gestão das 
áreas verdes, o que pode ampliar a capacidade de gestão, bem como as fontes de 
recursos. No entanto, o principal problema é que o fracionamento pode levar à gestão 
fragmentada das áreas verdes com dificuldades de articulação entre os diversos 
agentes e riscos de ineficiência na manutenção e no manejo das áreas verdes como 
um todo.   
 

 
Figura 10 - Representação esquemática da localização das fotos de agricultura urbana 
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6. ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL 
 
A recuperação e proteção das APCs e APPs depende do manejo adequado de cada 
área, segundo suas características naturais e possibilidades de uso. Nesse sentido, 
propõe-se o zoneamento das áreas de interesse ambiental a fim de estabelecer 
estratégias de conservação e usos diferenciados, conforme os objetivos definidos 
para cada zona.  
 
As zonas preservadas (Mapas 35) são aquelas onde existem maciços 
remanescentes de vegetações nativas em bom estado de conservação e 
considerados prioritários para proteção ambiental. O manejo destas zonas deve 
considerar: 

✓ o cercamento da área;  
✓ a proteção da vegetação existente;  
✓ a supressão de espécies invasoras;  
✓ o controle da erosão do solo; e 
✓ a regeneração natural, com restauração das funções ecossistêmicas e 

enriquecimento da biodiversidade.  
 
Quanto aos usos sugere-se permitir: atividades de pesquisa científica e educação 
ambiental; iniciativas comunitárias de cultivos agroecológicos; construção de trilhas e 
edificações de apoio à manutenção, à pesquisa, à educação ambiental e às iniciativas 
comunitárias. 
 
As zonas de recuperação (Mapas 34, 35 e 36) contemplam as áreas degradadas 
em APPs hídricas, topos de morro e vertentes suscetíveis aos movimentos de massa, 
onde será necessário o plantio total para recomposição da vegetação nativa. Após 
alcançarem estágios médio ou avançado de regeneração, as zonas de recuperação 
deverão ser incorporadas às zonas preservadas. O manejo das zonas de 
recuperação deve contemplar:  

✓ o cercamento das áreas;  
✓ a supressão de espécies invasoras;  
✓ controle da erosão do solo;  
✓ proteção de espécies nativas existentes; e 
✓ o plantio total para recomposição da vegetação nativa.  

 
Cabe destacar que nas APPs hídricas serão necessárias medidas de recuperação 
como desassoreamento e reconfiguração de pontos de afloramento do lençol freático 
e dos leitos regulares dos córregos, bem com estabilização de suas margens. Nas 
vertentes de alta declividade, serão necessárias medidas de contenção e drenagem 
a fim estabilizar as encostas suscetíveis aos movimentos de massa. Quanto aos usos 
deve-se permitir apenas atividades de pesquisa científica e educação ambiental; 
iniciativas comunitárias de cultivos agroecológicos; construção de trilhas e de 
espaços livres de uso público. 
 
As zonas preservadas e de recuperação devem ser integralmente destinadas à 
implantação de parques com objetivo de restaurar os processos ecossistêmicos, as 
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interações ecológicas e a biodiversidade local, bem como de garantir o acesso e uso 
público a equipamentos de lazer, esporte e recreação.  
 
As zonas de uso extensivo (Mapas 34, 35 e 36) contemplam ecossistemas 
sensíveis, onde é possível a recuperação ambiental mediante iniciativas comunitárias 
de cultivo em sistemas agroflorestais com fins de geração de emprego e renda. As 
diretrizes para as zonas de uso extensivo são:  

✓ concessão de uso para iniciativas de agricultura urbana agroecológica; 
✓ fortalecimento e ampliação das iniciativas comunitárias de cultivos 

agroecológicos; e 
✓ consolidação do ciclo produtivo da agroecologia, com implantação de bancos 

de sementes, viveiros, estufas e composteiras comunitárias. 
 
As zonas de uso extensivo devem ser parte dos parques, no entanto, são locais, onde 
observa-se maior potencial para plantios de sistemas agroflorestais de inciativa 
comunitária com finalidade de geração de emprego e renda. A exceção é a porção 
sul da Ocupação Vitória, onde sugere-se a implantação de uma “Fazenda Urbana”, a 
qual abrange os coletivos habitacionais de produção agroecológica (Mapa 36). Na 
“Fazenda Urbana”, o objetivo é prover moradias conjugadas com áreas comunitárias 
de produção agrícola, para que as famílias possam obter renda e, como contrapartida, 
auxiliar na manutenção e manejo das áreas ambientais.  
 
As zonas de uso intensivo (Mapas 34, 35 e 36) contemplam APPs hídricas e APCs, 
onde é possível conciliar a recuperação dos atributos naturais com a ocupação e uso 
do solo, bem como com a implantação de infraestruturas urbanas. As zonas de uso 
intensivo podem ser destinadas aos coletivos de habitações sustentáveis, aos 
espaços livres de uso público e aos reservatórios para amortecimento de cheias.  
 
No que tange à diretrizes para as zonas de uso intensivo, o coletivo de habitações 
sustentáveis (Mapa 36) será lindeiro ao parque e destinado a produção de novas 
edificações, nas quais deverão ser adotadas medidas de resiliência e 
sustentabilidade (eficiência energética e hídrica, permeabilidade do solo, controle na 
fonte do escoamento superficial, estímulo à mobilidade ativa, entre outros), conforme 
Decreto Municipal nº 17.273/2020. Todas as edificações deverão ser contempladas 
por rede saneamento básico ou adotar sistemas alternativos de tratamento do esgoto.  
 
Os espaços livres de uso público (Mapa 34, 35 e 36) podem ficar no interior dos 
parques ou em suas bordas. Os projetos devem privilegiar a manutenção da 
permeabilidade do solo em detrimento da pavimentação, além de prever a 
recomposição e adensamento da vegetação nativa por meio de paisagismo 
ecológico, assim como implantação de equipamentos de esportes, recreação e lazer. 
Destaca-se a implantação de praça das águas em APP de brejo, na ocupação 
Esperança (Mapa 35), em que é inviável sua recuperação integral, em virtude do 
impacto social das relocações de famílias e de reestruturação do sistema viário 
 
Sugere-se que os reservatórios de amortecimentos de cheia (Mapa 35 e 36) fiquem 
no interior dos parques e, sempre que possível, devem garantir acesso e uso público 
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de suas bordas e da lâmina d’água a fim de promover a inserção dos recursos hídricos 
no tecido urbano e nas relações sociais. Recomenda-se a implantação de iniciativas 
comunitárias de piscicultura, de irrigação de cultivos e o desenvolvimento de 
atividades de contato primário com a água, desde que garantidos os parâmetros de 
qualidade necessários. As áreas periodicamente alagáveis dos reservatórios devem 
contar com vegetações adaptadas a tais ambientes e as áreas remanescentes das 
intervenções deverão contar com projeto de recomposição da flora nativa a fim de 
adensar a vegetação em APP.  
 
A zona operacional (Mapa 36) é destinada para implantação de edificações e 
equipamentos de apoio à manutenção e manejo dos parques. Sugere-se que seja 
localizada na APC da Rua Pires, na ocupação Vitoria, em virtude da localização 
central no território e a fim de evitar a expansão urbana a jusante e no entorno das 
voçorocas. A zona operacional deve contemplar sede com espaços operacionais e 
administrativos para centralização dos serviços de manutenção e manejo do parque; 
portarias e guaritas nos acessos públicos; aceiros no entorno das áreas vegetadas; 
estradas de serviços internas ao parque e áreas de concessionários. Além do manejo 
e da manutenção do parque, podem ser desenvolvidas atividades de pesquisa 
científica e educação ambiental.  
 
A implantação de parques em APCs e APPs, bem como de espaços livres de uso 
público tem como objetivo final a consolidação de conexões ecológicas entre um 
mosaico de áreas ambientais nas ocupações da Izidora. A recomposição da 
vegetação nativa no mosaico de áreas ambientais, além de restaurar as interações 
ecológicas e a biodiversidade local, recuperará importantes funções ecossistêmicas 
como o controle dos processos erosivos, a captura de gases de efeito estufa e a 
regulação climática.  
 
É importante realçar que a recomposição das matas ripárias deve ser conjugada com 
a recuperação dos corpos hídricos a fim promover a melhoria da qualidade e da 
disponibilidade de água. Tendo em vista a inserção das áreas ambientais no tecido 
urbano e nas relações comunitárias, propõe-se a implantação de espaços livres de 
uso público para garantir acesso a equipamentos de recreação, lazer e esporte, bem 
como iniciativas de cultivo agroecológico com fins de geração e emprego e renda. 
Ademais, a conciliação da conservação ambiental com a ocupação e uso do solo 
auxiliaria no controle da expansão urbana em áreas ambientalmente sensíveis e 
suscetíveis aos movimentos de massa. 
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ANEXO I 
 
Listas de espécies de fruteiras, arbustivas/plantas de apoio e essências florestais fruteiras recomendas para plantio de recuperação ambiental 
 
 

Tabela 8 - Lista de fruteiras recomendadas para plantio de recuperação ambiental 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
GRUPO 

SUCESSIONAL 
TIPO DE 

PROPAGAÇÃO 
INDICAÇÃO / 

LOCAL 
OCORRÊNCIA 

PORTE 
ADULTO 

(m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

Abacate Persia americana Mill. xxxxx 
Muda das 

variedades A e B > 
1,00m 

Área de 
cerrado 

América Central - México 10 a 20  Solos bem drenados 

Amora negra Morus nigra L. Pioneira Muda > 0,80m Indiferente China 07 a 12  Copa achatada e densa 

Araça-manteiga 
(Cambuí) 

Psisdium cattleianum 
Sabine 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

Ba até RS na floresta pluvial 
Atlântica e na mata de 

altitude 
03 a 06 FPM 

Copa médio densa - perenifólia ou semidecídua - 
higrófita - ocorre principalmente restingas, mas tb 

campos sujos e capoeiras úmidas em altitude 

Araticum-do-
mato / Pinha-

nativa 

Rollinia sylvatica (St. 
Hil.) Mart. 

Pioneira lenta Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

PE até RS, MG, GO e MS 
em várias formaçõs 

florestais 
06 a 08  

Perenifólia - frequente floresta semidecídua até 
800m altitude - atrativa fauna - madeira pouco 

durável 

Bacupari 
Rheedia gardneriana 

(Planch. & Triana) 
Zappi 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

Brasil todo, mas 
principalemtne na floresta 

pluvial 
05 a 07 FPM 

Copa achatada e densa - perenifólia - higrófita - 
atrativa fauna 

Banana-da-terra Musa sapientum Pioneira 
Muda > 0,80m (ver 

obs.) 
Área de mata 

ciliar 
Africa   Melífera 

Banana-nanica Musa chinensis Sweet. Pioneira 
Muda > 0,80m (ver 

obs.) 
Área de mata 

ciliar 
Sudeste asiático    

Cabeludinha 
Myrciaria glazioviana 

(Kiaersk.) G. M. 
Barroso ex Sobral 

Pioneira Muda > 1,00m 
Área de mata 

ciliar 

MG - RJ na Serra da 
Mantiqueira e em matas e 

capóes 
03 a 06  

Copa achatada e ampla - perenifólia - higrófita - 
solos pedregosos mas úmidos - pouco susctível 

insetos xilófagos - supre farta alimentação fauna - 
arborização urbana - ornamental 

Cajá-mirim / 
Taperebá 

Spondias mombin L. Pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
AM até RJ, em várzeas de 

terra firme 
20 a 25 Viveiro Langsdorff 

Melífera - Copa achatada e ampla - perenifólia ou 
semidecídua - higrófita - madeira médio durável 

Cerejinha / 
Cerejeira-da-terra 

Eugenia involucrata 
DC. 

Não pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

MG ao RS, principalmente 
na floresta semidecídua de 

altitute 

05 a 08 (10 
a 15 na 
mata) 

FPM 
Copa densa e baixa - decídua - higrófita - 

ornamental - arborização ruas estreitas -atrativa 
avifauna - madeira muito durável 

Goiaba Psidium guajava L. Pioneira Muda > 0,80m 
Área de mata 

ciliar 

RJ ao RS, na floresta pluvial 
Atlântica e expontânea em 

todo BR 
03 a 06 

Viveiro Langsdorff / 
FPM 

Semidecídua - higrófita - solos úmidos - copa pouco 
densa - madeira médio durável 

Gabiroba-verde 
Campomanesia 

sessiliflora (O.Berg) 
Mattos 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

BA, TO, GO, oeste MG e 
MS no Cerrado e na Mata 

estacional decidual 
03 a 06 FPM 

Copa densa e arredondada - caducifólia - xerófita - 
solos secos - médio suscetível ataque organismo 

xilófagos 

Grumixama 
Eugenia brasiliensis, 

Lam 
Pioneira Muda > 0,80m 

Área de mata 
ciliar 

Sul da BA até SC, exclusiva 
da Mata pluvial Atlântica 

10 a 15  
Copa piramidal - tronco curto - perenifólia - higrófita 
- prefere associação de planície aluvial e encosta 

suave 

Ingá-de-metro / 
Inga-cipó / Ingá-

banana 

Inga edulis, M. / 
sinonimia: Inga vera 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 1,00m 
Área de mata 

ciliar 
AM e orla desde RN até SC 
na floresta pluvial Atlântica 

06 a 25 
Viveiro Langsdorff / 

FPM 
Semidecídua - higrófila - solos inundáveis - copa 

ampla e baixa - madeira pouco durável 

ingá-branco / 
Ingá-miudo 

Inga laurina (Sw.) 
Willd. 

Não pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

AM até NE, daí até PR, em 
quase todas as formações 

florestais, inclusive Restinga 
10 a 20 

Viveiro Langsdorff / 
FPM 

Perenifólia - higrófila - várzeas e matas úmidas - 
copa ampla e baixa - madeira pouco durável 
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NOME 
COMUM 

NOME 
CIENTÍFICO 

GRUPO 
SUCESSIONAL 

TIPO DE 
PROPAGAÇÃO 

INDICAÇÃO / 
LOCAL 

OCORRÊNCIA 
PORTE 

ADULTO 
(m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

Jabuticaba 
Myrciaria 

cauliflora (Mart.) 
O. Berg 

Pioneira Muda > 0,80m 
Área de mata 

ciliar 

MG, MS e SP até RS, principlamente 
na mata pluvial Atlântica e nas 

submatas de altitude 
10 a 15 Viveiro Langsdorff 

Perenifólia - higrófita - planícies aluviais e matas 
abertas do litoral, e em submatas do planalto em 

baixadas e beiraa de rios 

Jatobá-da-
mata 

Hymenaea 
courbaril L. 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

PI até norte PR na floresta 
semidecídua 

15 a 20 
Viveiro Langsdorff / 

FPM 

Semidecídua - xerófita - solos bem drenados, pouco 
exigente fertilidade - madeira média resistência 

insetos xilófagos - arborização parques e praças - 
alimento - atrativa fauna 

Jatobá-do-
cerrado 

Hymenaea 
stigonocarpa 

Mart. Ex Hayne 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

PI, BA,GO, MG, MS e SP, no Cerrado 
e Campo-cerrado 

06 a 09 Viveiro Langsdorff 
Decídua - xerófita - solos bem drenados - madeira 

moderadamente durável quando exposta - 
arborização urbana - alimento - atrativa fauna 

Limão-cravo 
(capeta) 

Citrus limon, 
(Linn.) Burn. 

Pioneira Muda > 0,80m 
Área de 
cerrado 

    

Mamão 
comum 

Carica papya Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

 03 a 04   

Mangaba 
Hancornia 

speciosa Gomez 
Pioneira Muda > 0,50m Indiferente Cerrado/Caatinga/ Amazônia    

Manga-ubá 
Mangifera indica 

var xxxx 
  Indiferente  15 a 25  Copa densa - solos profundos, bem drenados 

Murici de 
folha pilosa 

Byrsonia 
verbascifolia (L.) 

Rich 
Não pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Cerrados,  cerradões e campos-
cerrados, muito frequente no Triângulo 

Mineiro 
04 a 06  

Decídua - xerófita - solos secos e elevados, pobres 
e arenosos - exclusiva de cerrados 

Pequi 
Caryocar 

brasiliense 
Pioneira Muda > 0,80m 

Área de 
cerrado 

SP, MG, GO, MS e MT, no Cerrado e 
Campo-cerrado 

06 a 10  
Copa arredondada densa - semidecídua - xerófita -

atrativa fauna - madeira durável 

Pitanga 
Eugenia  uniflora 

L. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Indiferente / 
Fruta 

MG até RS, na floresta semidecídua 
do planalto e da Bacia Paraná, 

restingas no litoral 
06 a 12 

Viveiro Langsdorff / 
FPM 

Melífera - Copa baixa - semidecídua - higrófila - 
atrativa avifauna - frequente solos úmidos acima 

700m e restingas litorâneas 

Pitomba 
Talisia esculenta 
(St. Hil.) Radlk. 

Pioneira Muda > 0,80m 
Área de mata 

ciliar 

AM, PA, MA até RJ nas florestas 
pluviais Amazônica e Atlântica. Muito 

frequente AM ocidental e norte ES 
(vale R. Doce) 

06 a 12 FPM 
Copa redonda densa - perenifólia ou semidecídua - 

prefere várzeas aluviais e fundos vale - madeira 
pouco durável 

Uvaia 
Eugenia 

pyriformis Camb. 
Pioneira Muda < 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

SP até RS, na floresta semidecídua 
planalto e da Bacia Paraná 

06 a 13 Viveiro Langsdorff 
Copa pouco densa - semidecídua - higrófita - 

madeira muito durável - 

Obs.: Chifre-de-veado ou chifrinho 

 
 
 

Tabela 9 - Lista de arbustivas/plantas de apoio recomendadas para plantio de recuperação ambiental 

NOME 
COMUM 

NOME 
CIENTÍFICO 

GRUPO 
SUCESSIONAL 

TIPO DE 
PROPAGAÇÃO 

INDICAÇÃO / 
LOCAL 

OCORRÊNCIA 
PORTE 

ADULTO 
(m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Açai / Palmeira 
Juçara 

Euterpe edulis 
Mart. 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,80m 
Área de mata 

ciliar 

sul BA e MG até RS na floresta pluvial 
Atlântica e MG, GO, MS, SP e PR na 
floresta latifoliada semidecídua Bacia 

Paraná 

10 a 20 Viveiro Langsdorff 
Perenifólia - ocorre vários tipos de 

relevos - levemente higrófita - produz 
palmito saboroso 

Fruta-de-sabiá 
/ Marianeira 

Acnistus 
arborescens (L.) 

Schltdl. 

Pioneira / arvoreta 
/ arbusto 

Muda > 0,50m entre plantas Todo Brasil 02 a 04 FPM Muito atrativa avifauna 
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Tabela 10 - Lista de essências florestais recomendadas para plantio de recuperação ambiental 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
GRUPO 

SUCESSIONAL 
TIPO DE 

PROPAGAÇÃO 
INDICAÇÃO 

/ LOCAL 
OCORRÊNCIA PORTE ADULTO (m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Açoita-cavalo-
miúdo 

Luehea divaricata 
Mart. 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
Florestas aluviais - BA - 

Sudeste - Centro Oeste - Sul 
15 a 25 FPM Decídua - higrófita 

Amargosinha / 
Chapada 

Acosmium 
dasycarpum (Yog.) 

Yakovl. 
Não pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Exclusiva de Cerrados e 
Cerradões Brasil 

04 a 06  
Semidecídua - xerófita - ocorre sobre aclives 

suaves 

Amarelinho 
Terminalia 

brasiliensis Camb. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

BA até SP, MG, GO, MS e 
norte PR, principalmente na 

floresta latifoliada 
semidecídua 

08 a 16 FPM 
Copa densa arredondada - decídua - xerófita - 

adaptada solos arenosos bem drenados - 
arborização urbana - madeira médio durável 

Amburana 
Amburana 

cearensis (Allemão) 
A.C.Sm. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

Caatinga / Vale do Rio Doce 
/ Matas decíduas do Sul e 

Centro Oeste 
04 a 10 FPM 

Decídua - xerófita - ocorre em afloramentos 
rochosos ou calcários 

Angico / Angico 
vermelho 

Anadenanthera 
macrocarpa (Benth.) 

Brenan 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Florestas latiofoliadas 
semidecíduas 

13 a 20 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 
Melífera - decídua - xerófita 

Aroeira-branca / 
brava 

Lithraea molleoides 
(Vell.) Engl. 

Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 
Florestas de altitude - 

Centro Oeste, Sul e Sudeste 
06 a 12 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Melífera - Alto princípio alergênico - solos secos 
ou úmidos - perenifólia 

Aroeira-do-
sertão 

Myracrodruon 
urundeuva Fr. All. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m Indiferente 

Caatinga  (CE) até o PR e 
MS. Mais frequente no NE, 

oeste BA, MG, SP, e sul MS, 
MT e GO 

06 a 14 
(Cerrado/Caatinga) e 20 
a 25 (Floresta latifoliada 

semidec.) 

FPM 

Copa pouco densa piramidal - decídua - 
xerófita - terrenos secos e rochosos e também 
em formações úmidas e fechadas - madeira 

muito durável -  princípio alergênico de contato 

Aroeira-
pimenteira / 

mansa 

Schinus 
terebinthifolius 

Raddi 
Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

Ampla dispersão - Restinga 
a Florestas pluviais e 

semidecíduas de altitude 
05 a 10 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Melífera - Copa arredondada e boa - princípio 
alergênico contato folhas - muito atrativa 

avifauna 

Babosa branca 
Cordia superba 

Cham. 
Não pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

RJ - SP - MG, interior matas 
úmidas 

07 a 10 Viveiro Langsdorff 
Copa densa - semidecídua - higrófita - atrativa 

avifauna 

Baga-de-
morcego 

Trichilia pallida 
Swartz 

Não pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
Ampla dispersão, exceto NE 

- Matas de galeria 
04 a 25 FPM 

Copa globosa - semidecídua - higrófita - 
atrativa avifauna 

Camboatá 
Cupania vernalis 

Camb. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

Mata semi-decídua de 
altitude e pluvial Atlântica 

10 a 22 FPM 
Melífera - Copa arredondada e densa - 

semidecídua - higrófita - atrativa avifauna - 
ornamental - arborização urbana 

Camboatá-
branco 

Matayba guianesis 
Aubl. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

Matas pluviais, cerrados e 
florestas estacionais 

semidecíduas  baixa altitude 
- todo BR 

06 a 24 FPM 
Copa boa - tronco curto - semidecídua - atrativa 

avifauna - higrófita. 

Capitão-do-
campo 

Terminalia argentea  
Mart. Et Succ. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MG, GO, MS e SP no 
Cerrado e floresta 

semidecídua (Cerradão) 
08 a 16 FPM 

Copa densa piramidal - decídua - xerófita - 
adaptada solos secos, pobres, bem drenados - 

madeira média durabilidade - arborização 
urbana 

Capororoca 
Rapanea guianensis 

Aubl. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

PA, MA e PI até MG e SP, 
na floresta semidecídua e 

Cerrado 
04 a 08 FPM 

Copa pouco densa - decídua - higrófita - várzes 
muito úmidas ou afloramento lençol d'água em 

terrenos rochosos - atrativa avifauna - 
arborização ruas estreitas - madeira pouco 

durável se exposta ao tempo 

Cedrinho / 
Catiguá 

Trichilia hirta L. Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 
MG, SP e MS, na floresta 

latifoliada semidecídua 
06 a 14 FPM 

Copa médio densa - semidecídua - rústica - 
indiferente condições físicas do solo - atrativa 

avifauna - ornamental - madeira resistente 

Cedro Cedrela fissillis Vell. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

Todo o BR, mas 
principalmente nas florestas 

semidecíduas e pluvial 
Atlântica do RS até MG 

20 a 35 Viveiro Langsdorff 

Decídua - ocorre preferencialmente solos 
úmidos e profundos  de aluviais e vales - 

madeira muito durável no seco - ornamental - 
arborização parques e praças 

         



 

 
 

 

 
 

    85 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
GRUPO 

SUCESSIONAL 
TIPO DE 

PROPAGAÇÃO 
INDICAÇÃO 

/ LOCAL 
OCORRÊNCIA PORTE ADULTO (m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Copaíba / Pau-
d'óleo / Óleo 

copaíba 

Copaifera 
langsdorffii Desf. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MG, GO, MS, SP e PR, 
principalmente na transição 
de Cerrado para a floresta 

latifoliada da bacia do 
Paraná e na própria 

10 a 15 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 

Copa globosa densa - decídua ou semidecídua 
- xerófita - arborizalção urbana - madeira médio 

resistente e durável 

Coração-de-
negro 

Poecilanthe 
parviflora Benth. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MT, MS, SP e PR até o RS, 
a floresta latifoliada da bacia 

do Paraná 
15 a 25 FPM 

Copa globosa e médio densa - perenifólia - 
prfere solos argilosos e profundos - arborização 

urbana 

Cutieira 
Joannesia princeps 

Vell. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

PA até SP e MS, BA, ES e 
MG, principalmente na 

floresta pluvial da encosta 
Atlântica 

15 a 20 Viveiro Langsdorff 
Copa pouco densa, piramidal - decídua - solos 

secos da encosta pluvial - atrativa fauna 

Dedaleiro / 
Pacari 

Lafoensia pacari St. 
Hil. 

Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 
MG, SP, MS até SC, nas 

florestas de altitude e 
Cerrado 

10 a 18 FPM 
Copa globosa pouco densa - decídua - 

indiferente condições físicas solo - madeira 
durável no solo - arborização urbana 

Embaúba-
branca 

Cecropia 
pachystachya 

Trecúl. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

CE, BA, MG, GO e MS até 
SC, em várias formações 

florestais 
04 a 07 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Copa pouco densa - perenifólia - higrófita - 
solos úmidos 

Embiruçu-da-
mata 

Pseudobombax 
grandiflorum (Cav.) 

A. Robyns 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

RJ, MG, SP e MS, 
principalmente na floresta 

pluvial 
15 a 25 FPM 

Copa pouco densa - decídua - mais encontrada 
em fundo de vales, beira de rios e várzes - 

madeira muito baixa durabilidade - ornamental 

Embiruçu-do-
cerrado / 
Imbiruçu 

Pseudobombax 
longiflorum (Mart. Et 

Zucc.) A. Robyns 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

BA e nas regiões SU, CO e 
no PR, no Cerrado 

05 a 15 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 
Copa pouco densa - caducifólia - xerófita - 

exclusiva Cerrado - solos arenosos e secos 

Farinha-seca / 
Angico branco 

Albizia hassleri 
(Chodat) Burr. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

SP, PA, MS e SC, na 
floresta latifoliada 

esmidecídua das bacias do 
Paraná e Alto Uruguai 

08 a 14 FPM 
Copa médio densa - semidecídua - higrófita - 
ornamental - arborização urbana - madeira 

médio resistente e pouco durável 

Faveiro-cambuí 
/ Canafístula 

Peltophorum 
dubium (Spreng.) 

Taub. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

BA, RJ, MG, GO e MS até o 
PR, principalmente na 

floresta semidecídua bacia 
Paraná 

15 a 25 FPM 

Copa globosa médio densa - decídua - rústica - 
ocorre preferencialmente solos argilosos, 

úmidos e profundos de beira de rios - 
ornamental -  madeira muito durável no seco 

Garapa / 
Amarelinho 

Apuleia leiocarpa 
(Vogel) J.F. Macbr. 

Não pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

PA até RS na floresta 
latifoliada semidecídua e, sul 
BA e ES, na floresta pluvial 

Atlântica 

25 a 35 FPM 
Copa pouco densa - decídua, indiferente 

condições físicas solo - madeira durável sem 
resitência cupins 

Guamirim-da-
folha-fina 

Myrcia rostrata DC. Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

Brasil extra amazônico até 
sua metade oriental, 
principalmente serras 

litorâneas 

04 a 08 FPM 

Melífera - Copa rala - semidecídua - higrófita - 
ampla dispersão (áreas abertas de cerrados, 

matas ciliares, sub-bosques de pinhais, 
clareiras mata pluvial Atlântica e restinga - 

atrativa avifauna - arborização urbana  ruas 
estreitas 

Gonçalo-Alves 
Astronium 

fraxinifolium Schott 
ex Spreng. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
Cerrados do BR Central e 

PA 
08 a 12 FPM 

Copa alongada médio densa - decídua - 
xerófita - solos secos e rochosos - mais 

frequente solos férteis - madeira muito durável 

Guanandi 
Calophyllum 
brasiliense 
Cambess. 

Não pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

Amazonia até SC, 
principalmente na floresta 

pluvial Atlântica 
20 a 30 FPM 

Copa globosa médio densa - perenifólia - 
exclusiva florestas pluviais - solos úmidos e 

brejosos - cresce em área alagada - madeira 
médio durável 
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NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
GRUPO 

SUCESSIONAL 
TIPO DE 

PROPAGAÇÃO 
INDICAÇÃO / 

LOCAL 
OCORRÊNCIA 

PORTE 
ADULTO 

(m) 

FORNECEDOR A 
CUSTO ZERO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
ECOLÓGICAS 

Guapuruvu / 
Birosca 

Schizolobium 
parahyba (Vell.) S.F. 

Blake 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

BA até SC na floresta pluvial 
Atlântica 

20 a 30 Viveiro Langsdorff 

Copa médio densa guarda-chuva invertido - 
decídua - higrófita - frequente planícies aluviais, 
exclusiva Mata Atlântica - queda grande ramos - 

madeira baixíssima durabilidade 

Guatambú / 
Pereiro-vermelho 

Aspidosperma 
pyrifolium Mart. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

NE até Ba e norte MG e seco do 
Pantanal Matogrossense 

Variável - 07 
a 08 na 

Mata Seca 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Copa piramidal médio densa - latescente - 
decídua - xerófita - solos calcários férteis da 

Caatinga e no chaco seco do Pantanal - madeira 
resistente e muito durável - arborização urbana 

Ipê-branco 
Tabebuia roseo-alba 

(Ridl.) Sandwith 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Norte SP, MG, MS e GO na 
floresta latifoliada semidecídua, 
Caatinga e margens Pantanal 

Matogrossossense 

07 a 16 FPM 

Copa alongada - decídua - xerófita - ocorre 
afloramentos rochosos e calcários floresta 

semidecídua -  tronco ereto - adaptação solos 
secos e pedregosos - arborização urbana - 

ornamental - madeira muito durável 

Ipê-tabaco-do-
cerrado / Cascudo 

/ Amarelo-do-
Cerrado 

Tabebuia ochracea 
(Cham.) Standl. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MS, GO, MG, SP e PR no Cerrado 
e na floresta latifoliada 

semidecídua Bacia do Paraná 
06 a 14 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Copa arredondada médio densa - decídua - 
solos bem drenados - ornamental - arborização 

urbana - madeira muito durável 

Ipê-tabaco-da-mata 
/ Amarelo cascudo 

Tabebuia 
chrysotricha (Mart. 
Ex A. DC.) Standl. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

ES até SC na floresta pluvial 
Atlântica 

04 a 10 FPM 
Copa arredondada médio densa - solos bem 
drenados - ornamental - arborização urbana - 

madeira muito durável 

Ipê-roxo-de-bola 
Tabebuia 

impetiginosa (Mart.) 
Standl. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m Indiferente 

PI e CE até MG, GO e SP, tanto 
mata pluvial Atlântica como na 

floresta semidecídua. Ocasional 
no Cerrado e Caatinga 

08 a 12 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 

Melífera - Copa pouco densa - decídua - ampla 
dispersão  (áreas abertas ou interiores) - 

resistente ataque organismso xilófagos - madeira 
resistente - arborização urbana 

Jacarandá-de-
minas / Caroba 

Jacaranda 
cuspidifolia Mart. 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MG, GO, MS, MT, SP até o PR 05 a 10 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 

Copa arredondada - decídua - xerófita - madeira 
média durabilidade - encostas rochosas floresta 

latifoliada e transição cerrado - ornamental 

Jacarandá-ferro 
Machaerium 

nyctitans (Vell.) 
Benth. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

AM até SP e MS, especialmente 
Cerrado 

08 a 14 FPM 
Melífera - semidecídua - xerófita - cerrados 

arenosos, altos, bem drenados - permanece na 
mata climácica 

Jatobá-do-cerrado 
Hymenaea 

stigonocarpa Mart. 
Ex Hayne 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

PI, BA,GO, MG, MS e SP, no 
Cerrado e Campo-cerrado 

06 a 09 Viveiro Langsdorff 

Decídua - xerófita - solos bem drenados - 
madeira moderadamente durável quando 

exposta - arborização urbana - alimento - atrativa 
fauna 

Jatobá-da-mata 
Hymenaea courbaril 

L. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

PI até norte PR na floresta 
semidecídua 

15 a 20 FPM 

Semidecídua - xerófita - solos bem drenados, 
pouco exigente fertilidade - madeira média 
resistência insetos xilófagos - arborização 

parques e praças - alimento - atrativa fauna 

Jequitibá-branco 
Cariniana estrellensis 

(Raddi) Kuntze 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

Sul BA até RS nas florestas pluvial 
Atlântica e subtropical. Aparece no 
Acre florestas galeria BR central 

35 a 45 FPM 

Copa globosa e densa - semidecídua - solos 
úmidos e profundos - higrófita - rara terrenos 
mais secos - arborização parques e praças - 

atrativa fauna - madeira pouco durável 

Jequitibá-rosa 
Cariniana legalis 
(Mart.) Kuntze 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,50m Indiferente 
ES, RJ, MG, SP e MS, floresta 
pluvial Atlântica e na latifoliada 
semidecídua da Bacia Paraná 

30 a 50 FPM 

Copa ampla horizontal médio densa - 
semidecídua - tronco reto - madeira baixa 

resitência organismos xilófagos quando exposta - 
arborização parques e praças 

Louro-branco 
Cordia glabrata 

(Mart.) DC. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

PI até MG, GO e MT na mata 
semidecídua, muito NE de MT 

08 a 10 FPM 

Apícola - Copa globosa e densa - decídua - 
xerófita - ocorre muito em solos calcários  - muito 
ornamental - atrativa avifauna - madeira médio 

durável 

Louro-mole 
Cordia sellowiana 

Cham. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Todo Brasil, mais frequente SP e 
MG, em áreas transição para 

Cerrado e Restinga 
08 a 14 FPM 

Copa globosa e densa - semidecídua - prefere 
solos enxutos e profundos - ornamental - atrativa 

fauna - madeira baixa durabilidade 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-695X2014000300293&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-695X2014000300293&script=sci_arttext
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Louro-pardo 
Cordia trichotoma  
(Vell.) Arrab. ex 

Steud. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

CE até RS, nas florestas pluvial 
Atlântica, semidecídua e do 

cerrado 
20 a 30 FPM 

Copa globosa e densa -decídua - xerófita - pouco 
exigente em solos, exceto muito úmidos - 

ornamental - madeira durável no seco e pouco 
durável em ambiente úmido durabilidade 

Mamica-de-porca 
Zanthoxylum 

rhoifolium Lam. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Todo Brasil, mais frequente na 
floresta pluvial Atlântica e na 

semidecídua de altitude 
06 a 12 FPM 

Melífera - copa arredondada densa - 
semidecídua -  aculeada - arborização urbana - 

atrativa avifauna - madeira pouco durável 

Marinheiro / 
Piorreira 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

Pioneira / Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 

Amazonia até MG, RJ SP e MS, 
várias formações florestais, mas 

principalmente na floresta 
latifoliada semidecídua Bacia 

Paraná 

15 a 20 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 

Copa globosa, densa e ampla - perenifólia - 
higrófita - ocorre matas galeria - arborização 
urbana - folhas tóxicas gado - atrativa fauna 
madeira grande durabilidade seco ou úmido 

Mirindiba 
Lafoensia 

glyptocarpa Koehne 
Pioneira / Não 

pioneira 
Muda > 0,50m Indiferente 

BA até SP, na floresta pluvial 
Atlântica, mais frequente sul BA e 

norte ES 
15 a 25 FPM 

Copa médio densa - semidecídua - indiferente 
condições físicas solo - rústica -arborização 
urbana - madeira boa durabilidade protegida 

Mutamba 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

Quase todo BR, desde Amazônia 
até PR, sobretudo floresta 

latifoliada semidecídua 
08 a 16 FPM 

Copa alongada e densa - semidecídua - 
arborização urbana - atrativa fauna - madeira 

durável se protegida 

Maria-pobre 
Dilodendron 

bipinnatum Radkl 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

MG, GO, MS, MT e SP, na floresta 
semidecídua 

05 a 10 Viveiro Langsdorff 
Copa médio densa - semidecídua - higrófita - 
exclusiva solos úmidos - atrativa avifauna - 

madeira só para lenha, gomosa 

Olho-de-cabra 
Ormosia arborea 

(Vell.) Harms 
xxxxxxxxxx Muda > 0,50m 

Área de 
cerrado 

BA, MG e MS até SC 
principalmente na floresta pluvial 

Atlântica e na latifoliada 
semidecídua 

15 a 20 FPM 

Copa ampla e densa - semidecídua ou 
perenifólia - solos enxutos de topo morros ou 

encostas íngremes - arborização urbana - 
madeira médio resistente ataque xilófagos 

Orelha-de-macaco 
/ Tamboril 

Enterolobium 
contortisiliquum 
(Vell.) Morong 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
PA, MA e PI até MS e RS, nas 
florestas pluvial e semidecídua 

20 a 35 Viveiro Langsdorff 
Copa ampla - decídua - higrófita - madeira médio 

durável 

Oiti 
Licanea tomentosa 

(Benth.) Fritsch. 
Pioneira / Não 

pioneira 
Muda > 0,50m Indiferente 

PE até norte ES e Vale Rio Doce, 
em MG, na floresta pluvial 

Atlântica 
08 a 20 Viveiro Langsdorff 

Copa ampla e densa - perenifólia - atrativa fauna 
- arborizaçaõ urbana - madeira muito durável 

Paineira rosa 
Chorisia speciosa A. 

St.-Hil. 
Pioneira / Não 

pioneira 
Muda > 0,50m Indiferente 

RJ, MG, GO, SP, MS e norte PR, 
na floresta latifoliada semidecídua 

bacia Paraná 
15 a 30 

Viveiro Langsdorff 
/ FPM 

Copa ampla - decídua - higrófita - prefere solos 
férteis aluviais e fundos vales - ornamental 

praças e parques - madeira pouco rsistente e 
pouco durável 

Pau-de-tamanco 
Aegiphila sellowiana 

Cham. 
Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

RJ, MG, GO, SP, MS e norte PR, 
na floresta latifoliada semidecídua 

bacia Paraná 
04 a 07 Viveiro Langsdorff 

Melífera - copa ampla, baixa e médio densa - 
decídua - indiferente condições físicas solo - 

atrativa avifauna - madeira pouco durável 

Pau-carrapato 
Deguelia costata 
(Benth.) Az. Tozzi 

Pioneira Muda > 0,50m 
Área de 
cerrado 

MG na mata semidecídua de 
altitude e na mata xerófita Vale 

São Francisco 
04 08 FPM 

Copa densa - semidecídua - xerófita - solos  
férteis e calcários, bem drenados - ornamental - 

arborização urbana - madeira pouco durável 

Pau-de-viola 
Cythaexylum 

myrianthum Cham. 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

BA até RS na floresta pluvial 
Atlântica e matas de galeria 

08 a 20 Viveiro Langsdorff 
Melífera - Copa pouco densa - decídua - higrófita 
- solos úmidos e até brejosos - atrativa avifauna - 

madeira baixa resistência 

Pau-ferro 
Caesalpinia ferrea 
Mart.ex Tul. Cvar. 

Leiostachya Benth. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m 
Área de mata 

ciliar 
PI até SP na floresta pluvial da 

encosta Atlântica 
20 a 30 Viveiro Langsdorff 

Copa ampla e densa - semidecídua - higrófita - 
prefere várzeas e fundos de vale - arborização 
locais pouca circulação - madeira muito durável 

Pau-jacaré 
Piptadenia 

gonoacantha (Mart.) 
J.F. MacBr. 

Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

RJ, MG, MS até SC, 
principalmente floresta pluvial 

encosta Atlântica. Ocorre na mata 
semidecídua Bacia Paraná 

10 a 20 FPM 
Melífera - Copa pouco densa - decídua - higrófita 

- solos férteis ou pobres mas não ocorre no 
Cerrado - médio resistente ataque xilófagos 
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Pau-pereira / 
Folha-de-bolo 

Platycyamus regnellii 
Benth. 

Pioneira/Não 
pioneira 

Muda > 0,50m  
Sul BA, ES, MG, GO e SP, 
principalmente na floresta 
semidecídua de altitude 

10 a 20 
Viveiro Langsdorff 

/ FPM 

Copa arredondada - decídua - xerófita - terrenos 
acidentados e pedregosos - ornamental - 

madeira durável 

Peroba Aspidosperma sp. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx FPM xxxxxx 

Perobinha 
Aspidosperma 

parvifolium A. DC. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m Indiferente 

Sul BA até RS, MG, GO e MS, 
principalmente nas florestas pluvial 
Atlântica e semidecídua de altitude 

10 a 15 FPM 
Copa piramidal e densa - semidecídua - madeira 

muito durável 

Pessegueiro-bravo 
Prunus sellowii 

Koehne 
Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

RJ ao RS na floresta pluvial 
Atlântica e MG, MS até RS nas 

florestas semidecíduas 
10 a 15 FPM 

Copa médio densa - semidecídua - indifrente 
condições físicas solo - atrativa avifauna - médio 

resistente ataque xilófagos 

Sapucaia 
Lecythis pisonis 

Camb. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

CE até RJ na floresta pluvial 
Atlântica. Muito frequente sul BA e 

norte ES 
20 a 30 FPM 

Copa densa - decídua - higrófita - atrativa fauna - 
castanhas comestíveis saborosas - madeira 

muito durável sem umidade 

Sete-cascas 
Samanaea tubulosa 
(Benth.) Barneby & 

Grimes 
Pioneira Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

MS e MT no Pantanal 
Matogrossense e Chapada  
Guimarães, sul PA e Baixo 
Amazonas, BA no Vale São 

Francisco 

04 a 18 Viveiro Langsdorff 

Copa arredondada - caducifólia - higrófita - solos 
úmidos e férteis - caracteristica mata 

semidecídua do Pantanal, da mata caducifólia 
Vale São Francisco e das savanas Amazônicas 

Tapiá 
Alchornea glandulosa 

Poepp. & Endl. 
Pioneira/Não 

pioneira 
Muda > 0,50m 

Área de mata 
ciliar 

RJ, MG até RS, principalmente na 
floresta pluvial da encosta 

Atlântica, menos frequente na 
flosta latifoliada bacia Paraná 

10 a 20 FPM 
Copa ampla e densa - perenifólia - higrófita - 
rústica - madeira pouco durável se exposta 

Trema / Candiúva 
Trema micrantha (L.) 

Blume 
Pioneira Muda > 0,50m Indiferente 

RJ, MG, GO e MS até RS, em 
várias formações florestais, 

característica florestas 
semidecíduas e pluvial Atlântica 

05 a 12 FPM 
Melífera - Copa ampla médio densa - perenifólia 
ou semidecídua - ocorre todos tipos ambientes, 

exceto muito úmidos - atrativa avifauna 

 
Referências/fontes: 
1. Gomes, Pimentel - Fruticultura Brasileira - 1989  
2. Lorenzi, Harri. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil, volumes 1,2 e 3 - 2000
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ANEXO II 
 

Tabela 11 - Lista de espécies indicadas para regiões de Mata Atlântica 

Nome popular Nome científico 

Pitomba Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. 

Uvaia 
Eugenia pyriformis Camb. 

Euterpe edulis Mart. 

Açoita-cavalo-miúdo Luehea divaricata Mart. 

Babosa branca Cordia superba Cham. 

Baga-de-morcego Trichilia pallida Swartz 

Camboatá Cupania vernalis Camb. 

Camboatá-branco 

Matayba guianesis Aubl. 

Cedrela fissillis Vell. 

Cecropia pachystachya Trecúl. 

Farinha-seca / Angico 
branco 

Albizia hassleri (Chodat) Burr. 

Faveiro-cambuí / 
Canafístula 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 

Guapuruvu / Birosca Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 

Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

Jequitibá-branco Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 

Mirindiba Lafoensia glyptocarpa Koehne 

Pau-de-viola Cythaexylum myrianthum Cham. 

Sapucaia 
Lecythis pisonis Camb. 

Psisdium cattleianum Sabine 

Goiaba Psidium guajava L. 

Ingá-de-metro / Inga-cipó 
/ Ingá-banana 

Inga edulis, M. / sinonimia: Inga vera 

Ingá-branco / Ingá-miudo Inga laurina (Sw.) Willd. 

 
Referências/fontes:  
1. Gomes, Pimentel - Fruticultura Brasileira - 1989   
2. Lorenzi, Harri. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas 
do Brasil, volumes 1,2 e 3 – 2000 
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ANEXO III 
 

Tabela 12 - Lista de espécies indicadas para regiões de Cerrado 

Nome popular Nome científico 

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosus 

Ipê-amarelo 
Handroanthus serratifolius 

Tabebuia aurea 

Cedro Cedrela fissilis 

Cumaru Dipteryx odorata 

Aroeira Myracrodruon urundeuva 

Peroba-rosa Aspidosperma polyneuron 

Guatambu 

Aspidosperma parvifolium 

A. macrocarpon 

A. subincanum 

Capororoca Myrsine guianensis 

Pindaíba Xylopia aromatica 

Angico vermelho 
Anadenanthera colubrina var. 

cebil 

Angico cascudo Anadenanthera pelegrina 

Garapa Apuleia leiocarpa 

Gonçalo Alves Astronium fraxinifolium 

Tamboril Enterolobium gummiferum 

Jatobá 
Hymenaea coubar 

H. stigonocarpa 

Bálsamo Myrocarpus frondosus 

Cega machado Physocalymma scaberrimum 

Vinhático Plathymenia reticulata 

Pequi Caryocar brasiliense 

Sucupira branca Pterodon emarginatus 

Sucupira preta Bowdichia virgilioides 

Guaritá Astronium graveolens 

Murici Byrsonima verbascifolia 

Taipoca Handroanthus Albus 

Maminha de porca Zanthoxylum rhoifolium 

Carvoeiro Tachigali vulgaris 

Araçá Gomidesia spp. 

Tingui Magonia pubescens 

Capitão do mato Terminalia argentea 

Cagaita Eugenia dysenterica 

Gueroba Syagrus oleracea 
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Sibipiruma 
Poincianella pluviosa var. 

peltophoroides 

Baru Dipterix alata 

Buriti Mauritia flexuosa 

Jenipapo Genipa americana 

Copaíba Copaifera langsdorfii 

Almecega elemi Protium heptaphyllum 

Guanandi Calophyllum brasiliense 

 


