
A importância das Áreas 
Ambientais Protegidas para 
o alcance dos princípios da 

Política Urbana de Belo 
Horizonte



Ecossistemas Urbanos
• perda e fragmentação dos habitats

• utilização de poucas espécies de 
plantas e animais
contaminação do solo, água, e 
atmosfera por poluentes

• mudanças climáticas

•introdução de espécies e doenças 
exóticas

• Dominância de espécies



Emissões de GEE 2020 (em tCO2eq)
Fontes Estacionárias – 600.000 
Transportes – 1.400.000
Resíduos – 790.000
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Onde queremos chegar...
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Art. 2º - São princípios gerais da política urbana do Município:

VIII - a promoção do desenvolvimento sustentável, sob a 
ótica universal da política de combate às mudanças 
climáticas, compatibilizando o desenvolvimento social e o 
econômico com a preservação ambiental, a partir dos 
princípios da justiça social e da eficiência econômica, 
garantindo o uso racional e equitativo dos recursos naturais 
e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para 
o conforto climático;

Plano Diretor 
Lei nº 11.181, de 8/8/2019





O papel dos Espaços Públicos

Para atingir a sustentabilidade nas cidades, os espaços 
públicos e rede de equipamentos devem ser 
concebidos e entendidas como um meio genuíno de 
melhorar e contribuir para a sustentabilidade. 

Ao se pensar apenas em evitar ou minimizar o impacto 
relacionado ao desenvolvimento da infraestrutura, a 
possibilidade de inovar diminui muito (AHERN, 2007).



Espaços de interesse ambiental
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O que se tem é 
uma grande 

quantidade de 
espaços públicos 

e de áreas de 
interesse 

ambiental, 
mesmo 

particulares que , 
juntos, tem a 

capacidade de 
desempenhar um 
papel importante 
para implementar 

os processos 
regenerativos no 

ecossistema 
urbano. 



Em função da percepção da necessidade de consideração deste conjunto, 
foi criado por meio da Lei nº 10879, de 27/11/2015, o 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas

Um sistema para a proteção das 
áreas de interesse ambiental



Ampliando 0 papel dos Espaços Públicos

Estes espaços e equipamentos devem ser 
entendidos sob a lógica das 

Soluções baseadas na Natureza –SbN- 

em benefício da biodiversidade e apoio à 
prestação de uma gama funções ambientais, 
oferecendo a oportunidade de  gerar benefícios 
duradouros



Como visto, estes espaços desempenham funções ambientais que são 
provedoras de bem estar aos cidadãos (benefícios ambientais, sociais 
e econômicos) – benefícios são denominados 

Serviços Ecossistêmicos

Soluções baseadas na Natureza –SbN-



Serviços Ecossistêmicos

Biodiversidade, 
agricultura urbana

Combate à ilha de 
calor urbano, 
controle de vetores 
de doenças 

Bem estar físico e 
mental

Sequestro de 
emissões, combate 
inundações e 
deslizamentos



O Sistema Municipal de Áreas Protegidas- 
SMAP-BH

Art. 3º - O SMAP-BH tem como escopo identificar, classificar e 
preservar as áreas verdes protegidas do Município, buscando uma 
melhor gestão do patrimônio ambiental por elas constituído.
 



● Estas áreas públicas, supostamente de interesse 
ambiental, encontram-se pulverizadas por toda a 
extensão territorial do município de Belo 
Horizonte.  

● muitas delas, até então, desconhecidas com 
relação as suas características físicas, bióticas e 
sociais, além de sua ocupação.

Problemas:







Problemas:

● O desconhecimento destas áreas pelo poder 
público favorece invasões e degradações 
diversas, tendo como consequência uma posterior 
dificuldade em sua recuperação. 

● Por outro lado, algumas áreas possuem ainda 
elementos ou características ambientais 
significantes e merecedoras de proteção e 
preservação..



Breve Histórico

● Em 2002, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 
Urbano (SMMAS) lança um  Atlas contendo dados preliminares de 
um mapeamento iniciado em 2000.

● Principal objetivo era a criação de uma base para o desenvolvimento 
de uma Política Municipal de Áreas Verdes, através de um 
planejamento ambiental.

Solução:
Programa  BH-Verde



● Mapeamento das áreas públicas de interesse ambiental 
repassadas ao domínio pubíco  através dos processos de 
parcelamento do solo, destinadas principalmente à praças, 
jardins e parques.

● Foram identificadas aproximadamente 1500 áreas através da 
consulta de 8570 CPs em planta física.

Programa  BH-Verde



Distribuição territorial das áreas 
cadastradas até 2007.
 



● Em 2021, no Plano de Metas de Governo foi incluído 
como meta, a inclusão dos dados atualizados do 
mapeamento das áreas verdes do Programa BH-Verde 
no Sistema IDE BHGEO.

● a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto 
com a PRODABEL, está realizando o saneamento e 
posteriormente a atualização do banco de dados do 
BH-Verde (conclusão 2024)

Programa BH-VERDE 
Situação atual 



Programa BH-VERDE



Programa BH-VERDE

Até o momento foram cadastrados os seguintes tipos de área públicas:
1.  Lotes com destinação ambiental em planta CP; 
2.  Praças;
3.  Parques; 
4.  Espaço livre de uso público – ELUP;
5.  Canteiros; 
6.  Unidade de preservação; 
7.  Alça vegetada do sistema viário;
8.  Terreno indiviso de propriedade da PBH;
9.  Área não edificável; 

10.  Área com escada com proteção de talude
11.  Área de propriedade da PBH. 

Novos tipos de áreas públicas 
podem ser incluídos à medida que 
o trabalho for sendo desenvolvido. 



Perspectivas Futuras 

● Conexões de Fundo de Vale

● Redução de áreas degradadas 

● Ampliação das SBN´s relacionadas com a 
vegetação (Agroflorestas, Mini florestas)

● Incentivo à agroecologia e agricultura urbana

● Universalização da Arborização Urbana

● Conexões de áreas verdes 



OBRIGADO!

Dany Amaral
Diretor de Gestão Ambiental da SMMA
dany@pbh.gov.br


