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1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMP
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AGB Peixe Vivo – Associação Executiva de A

Peixe Vivo  

AGENCIA METROPOLITANA 

de Belo Horizonte 

ANA – Agência Nacional das Águas

ATOs– Arranjos Territoriais 

CBH Rio das Velhas – Comitê da Bacia 

CMMCE – Comitê Sobre Mudanças Climáticas

CNAE – Clasificação Nacional de Atividades Econômicas

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

CTRS – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETAF – Estação de Tratamento de Águas Fluviais

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambie

FJP – Fundação João Pinheiro

GEE – Gases de Efeito Estufa

IBEU  - Índice de Bem Estar Urbano

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IEF- Instituto Estadual de Florestas

IGAM -  Instituto Mineiro de Gestão das Águas

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IQA  - Índice de Qualidade das Águas Superficiais

IQVU – Índice de Qualidade de Vida Urbana

MMA – Ministério do Meio Ambiente

ONU – Organização das Nações Unidas

PBH – Prefeitura de Belo Horizonte
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Índice de Qualidade das Águas Superficiais 
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PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH

PEA – População Economicamente Ativa 

PIB – Produto Interno Bruto

PMGIRS -  Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sól

PMGIRS - BH – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo 

Horizonte 

PMS – Plano Municipal de Saneamento

PNEA – População Não Economicamente Ativa

PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos

PNUD – Programa das Nações Unidas para

PPP – Parceria Público-Privado

PREGEE – Plano Municipal de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa

RCC - Resíduos da Construção Civil e Volumosos

RDO – Resíduos Sólidos Domiciliares

RMBH  - Região Metropolitana de Belo Horizonte

RPU – Resíduos Públicos

RSS - Resíduos dos Serviços de Saúde

RSU - Resíduos Sólidos Urbanos

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEMAD – Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SIG – Sistema de Informação Geográfica

SIOP – Sistema de Informações Operacionais da Copasa

SLU - Superintendência de Limpeza Urbana

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação

UC – Unidade de Conservaç

UP – Unidade de Planejamento

UPGRH – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

ZEE-MG – Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais
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2 - INTRODUÇÃO

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal responsável 

pela elaboração, controle e execução de programas e atividades voltados para a 

limpeza urbana de Belo Horizonte.

atribuições:  

� Elaborar projetos de limpeza, coleta domiciliar e seletiva;

� Executar, direta ou indireta

� Gerenciar, por delegação específica, os contratos de serviços de limpeza e 

conservação de vias públicas e congêneres firmados pelo Município, 

empenhados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

� Fiscalizar a execução dos serviços contratados;

� Manter entendimentos com órgãos e serviços públicos federais, estaduais e 

municipais, para o cumprimento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos;

� Elaborar normas e padrões técnicos para a execução do Plano Diretor de 

Resíduos Sólidos de Belo Horizonte;

� Celebrar convênios, contratos, ajustes e acordos, inclusive os destinados a obter 

recursos para consecução de seus objetivos;

� Receber auxílios, contribuições, doações e outros recursos destinados ao 

cumprimento de seus objetivos;

� Elaborar seu plano anual de trabalho e o seu Plano Plurianual de Investimentos;

� Alienar bens imóveis integrantes do patrimônio da autarquia, respeitada a 

legislação específica.

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)

instrumento de planejamento estratégico de suma importância para a cidade, com a 

meta de promover, cada vez mais, uma cidade limpa e sustentável para todos.O 

PMGIRS - BH determinará as diretrizes e ações para o manejo ambientalmente 

adequado e sustentável dos resí

e mobilização social, em um horizonte de 20 anos.
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Conforme a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010,a elaboração do 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos é um requisito necessário

acesso aos recursos da União destinados à limpeza urbana e

sólidos, desta forma, a SLU licitou em 2013 a elaboração do 

Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS)

 

O processo de elaboração

interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal, bem como na 

participação da sociedade civil organizada, que vivenciam e interferem na dinâmica da 

gestão municipal dos resíduos sólidos. As aná

influências e interferências da gestão de resíduos provenientes da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

 

A Myr Projetos Sustentáveis foi contratada pela 

(SLU) em julho de 2015, at

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS

BH). O contrato adjudicado à empresa Myr Projetos faz refer

Licitação Tomada de Preços nº 001/2013, Proces

Técnica e Preço, onde a referida se classificou em 2º lugar. Portanto, a empresa Myr 

assume a responsabilidade técnica pelos serviços e estudos técnicos necessários para 

o PMGIRS, dando continuidade aos serviços, a partir de s

 

A elaboração do PMGIRS

1. Planejamento das Ações de Comunicação e Mobilização Social;

2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos;

3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada;

4. Planejamento das Ações do 

5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS.

 

Este relatório é parte integrante da segunda etapa, elaboração do Diagnóstico dos 

Resíduos Sólidos, cujo objetivo principal é possibilitar o entendimento do cenário atual 

da situação dos resíduos sólidos e das ações geradoras destes em Belo Horizonte. Em 

atendimento a PNRS serão contemplados os resíduos sólidos urbanos,
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BH acontecerá em cinco grandes etapas: 
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Este relatório é parte integrante da segunda etapa, elaboração do Diagnóstico dos 
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s sólidos e das ações geradoras destes em Belo Horizonte. Em 

atendimento a PNRS serão contemplados os resíduos sólidos urbanos, resíduos de 
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estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço,

básico, resíduos industriais, resíduos 

civil, resíduos agrossilvipastoris, resíduos de transporte e resíduos de mineração. 

 

O Diagnóstico deverá traçar o painel descritivo dos principais aspectos da gestão dos 

resíduos do município e da RMBH, levant

ambientais, considerando as particularidades, limitações e potencialidades de BH. 

Dessa forma, são objetivos do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos:

� Levantar informações de geração quatitativas e qualitativas;

� Identificação de fluxos desde a geração até a disposição final;

� Identificação dos impactos sociais, econômicos e ambientais, bem como os 

passivos ambientais decorrentes da disposição inadequada;

� Análisar criticamente a estrutura organizacional, as instalações, a 

empregada, os métodos e procedimentos adotados pela SLU e demais 

envolvidos na gestão dos resíduos sólidos para equacionar e resolver as 

questões técnicas operacionais, funcionais, sociais, de fiscalização, ambientais e 

econômico-financeiras as

 

Este relatório apresenta as informações consolidadas quanto aos ASPECTOS GERAIS 

do município de Belo Horizonte e RMBH, abordando:

� a inserção metropolitana e regional quanto as questões socioeconômicas e 

ambientais (físicos e bi

� caracterização e dinâmica municipal 

Horizonte, dados socioeconômicos, ambientais (físicos e bióticos) e de 

saneamento básico.  

 

Analisar o volume populacional e seu crescimento é fundamental para pensar n

gestão integrada de resíduos sólidos, tendo por base a relação entre o número de 

habitantes de uma localidade e o volume de resíduos gerados. A maior parte da 

literatura técnica a respeito dos resíduos sólidos urbanos se encontra em um campo 

que chamaremos técnico, incluindo estudos de engenharias em geral e alguns ligados 

a química e a ciências biomédicas. Essa literatura apresenta os aspectos demográficos 
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como um dos determinantes de quantidade e composição dos resíduos. (Costa et al. 

2005; Silva 2008). 

 

Embora o tamanho da população seja o determinante principal nos estudos sobre a 

geração e gerenciamento de res

dosresíduos com o incremento no processo de desenvolvimento econômico do país, 

com adinâmica populacional, com os aspectos culturais e políticos, com as 

inovaçõestecnológicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais 

descartáveis, coma responsabilidade constitucional e com a situação financeira dos 

municípios, comotambém com a ques

 

As formações físicas e predominâncias bióticas também fornecem importantes 

potencialidades ou limitações a serem consideradas dentro do PMGIRS

escolha das áreas para tratamento e disposição dos resíduos, risco de pass

degradações a partir de falhas e contaminações, ou pela disponibilidade de material 

orgânico, isolamento, controle de pragas, etc. 
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como um dos determinantes de quantidade e composição dos resíduos. (Costa et al. 

Embora o tamanho da população seja o determinante principal nos estudos sobre a 

geração e gerenciamento de resíduos,Silva (2008) ressalta a relação direta da situação 

dosresíduos com o incremento no processo de desenvolvimento econômico do país, 

âmica populacional, com os aspectos culturais e políticos, com as 

inovaçõestecnológicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais 

descartáveis, coma responsabilidade constitucional e com a situação financeira dos 

municípios, comotambém com a questão social dos catadores. 

As formações físicas e predominâncias bióticas também fornecem importantes 

potencialidades ou limitações a serem consideradas dentro do PMGIRS

escolha das áreas para tratamento e disposição dos resíduos, risco de pass

degradações a partir de falhas e contaminações, ou pela disponibilidade de material 

orgânico, isolamento, controle de pragas, etc.  

 

 

 

como um dos determinantes de quantidade e composição dos resíduos. (Costa et al. 

Embora o tamanho da população seja o determinante principal nos estudos sobre a 

(2008) ressalta a relação direta da situação 

dosresíduos com o incremento no processo de desenvolvimento econômico do país, 

âmica populacional, com os aspectos culturais e políticos, com as 

inovaçõestecnológicas, com o aumento do consumo de produtos cada vez mais 

descartáveis, coma responsabilidade constitucional e com a situação financeira dos 

As formações físicas e predominâncias bióticas também fornecem importantes 

potencialidades ou limitações a serem consideradas dentro do PMGIRS-BH, seja na 

escolha das áreas para tratamento e disposição dos resíduos, risco de passivos e 

degradações a partir de falhas e contaminações, ou pela disponibilidade de material 
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3 - A REGIÃO METROPOLITA

Desde sua fundação, Belo Horizonte vive uma vocação metropolitana. A 

nova capital envolveu uma complexa concepção de integração regional e de cidade 

moderna. A primeira, devido à localização estratégica do centro e das ligações com 

povoados e cidades vizinhas importantes; a segunda, devido ao desenho urbanís

à gestão urbana elitista e modernista

esta formação:  

 

� O surgimento de novos núcleos 

ferroviária, modificando as relações regionais; 

� O incentivo ao empreendimento ind

na zona urbana, do início do planejamento público e da criação de um mercado 

imobiliário independe

� A especialização das áreas e definição dos espaços da capital e da área 

metropolitana. 

 

Desde a década de 1930, Belo Horizonte vivencia um processo significativo de 

crescimento urbano, extrapolando os limites do planejamento da capital e avançando 

para além da então Avenida do Contorno. Esta se propunha a separar a zona urbana 

daquela definida como sub

verde” formado pelas colônias rurais, idealizadas para abastecer e “oxigenar” a capital. 

 

No entanto, foi perceptível a iniciativa do Poder Público em conter a expansão da área 

urbana, controlando a ocupação das áreas mais centrais através de leilões, doações de 

terrenos e estímulos à instalação de diversas atividades culturais e religiosas. O 

loteamento indiscriminado na zona suburbana tornou

processo de desenvolvimento ter

 

Na década de 40, a

polarizadores, principalmente no Eixo Oeste da capital 

aimplantação da Avenida Antônio Carlos e do Complex
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A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Desde sua fundação, Belo Horizonte vive uma vocação metropolitana. A 

nova capital envolveu uma complexa concepção de integração regional e de cidade 

moderna. A primeira, devido à localização estratégica do centro e das ligações com 

povoados e cidades vizinhas importantes; a segunda, devido ao desenho urbanís

à gestão urbana elitista e modernista. Pode-se destacar três fortes momentos durante 

O surgimento de novos núcleos — e consolidação dos antigos 

ferroviária, modificando as relações regionais;  

O incentivo ao empreendimento industrial privado, quando da atração industrial 

na zona urbana, do início do planejamento público e da criação de um mercado 

independentedo Estado; 

A especialização das áreas e definição dos espaços da capital e da área 

cada de 1930, Belo Horizonte vivencia um processo significativo de 

crescimento urbano, extrapolando os limites do planejamento da capital e avançando 

para além da então Avenida do Contorno. Esta se propunha a separar a zona urbana 

daquela definida como suburbana para, mais à frente, se deparar com o “cinturão 

verde” formado pelas colônias rurais, idealizadas para abastecer e “oxigenar” a capital. 

No entanto, foi perceptível a iniciativa do Poder Público em conter a expansão da área 

cupação das áreas mais centrais através de leilões, doações de 

terrenos e estímulos à instalação de diversas atividades culturais e religiosas. O 

loteamento indiscriminado na zona suburbana tornou-se inevitável, e acelerou o 

processo de desenvolvimento territorial da capital (PBH, 2015 apud Moura 1994)

Na década de 40, a implantação e desenvolvimento de empreendimentos 

, principalmente no Eixo Oeste da capital – sentido Contagem e Betim 

implantação da Avenida Antônio Carlos e do Complexo da Pampulha

 

 

 

NA DE BELO HORIZONTE 

Desde sua fundação, Belo Horizonte vive uma vocação metropolitana. A formação da 

nova capital envolveu uma complexa concepção de integração regional e de cidade 

moderna. A primeira, devido à localização estratégica do centro e das ligações com 

povoados e cidades vizinhas importantes; a segunda, devido ao desenho urbanístico e 

destacar três fortes momentos durante 

e consolidação dos antigos — de rede 

, quando da atração industrial 

na zona urbana, do início do planejamento público e da criação de um mercado 

A especialização das áreas e definição dos espaços da capital e da área 

cada de 1930, Belo Horizonte vivencia um processo significativo de 

crescimento urbano, extrapolando os limites do planejamento da capital e avançando 

para além da então Avenida do Contorno. Esta se propunha a separar a zona urbana 

urbana para, mais à frente, se deparar com o “cinturão 

verde” formado pelas colônias rurais, idealizadas para abastecer e “oxigenar” a capital.  

No entanto, foi perceptível a iniciativa do Poder Público em conter a expansão da área 

cupação das áreas mais centrais através de leilões, doações de 

terrenos e estímulos à instalação de diversas atividades culturais e religiosas. O 

se inevitável, e acelerou o 

(PBH, 2015 apud Moura 1994).  

implantação e desenvolvimento de empreendimentos 

Contagem e Betim – e 

o da Pampulha,estes no eixo 
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Norte/Noroeste da capital

extraordinário para Belo Horizonte

 

No início dos anos 1950, a industrialização começa a ganhar força, embora ainda muito

concentrada em alguns setores, principalmente 

indústria mineira começa a crescer e se diversificar: além dos três tipos de indústria 

existentes (alimentar, têxtil e metalúrgica). Neste mesmo período, s

de bens de consumo não duráveis e bens de consumo intermediário (

2005). 

 

A rodovia para Brasília (atual BR 424) ao final dos anos 50 estimulou o 

desenvolvimento ao Norte para as cidades de Vespasiano, Pedro Leopoldo, 

Matozinhos e outros, embora a crise econ

até o final da década com o “milagre econômico”, tenha contribuído para a 

concentração urbana no eixo Oeste em direção à Contagem

 

A cidade salta de cerca de 200 mil habitantes em 1940 par

quase 700 mil em 1960. Na década seguinte ultrapassa a casa dos 1,2 milhões de 

habitantes, o que perfaz uma taxa média de crescimento de aproximadamente 7% ao 

ano. Neste contexto, a intervenção urbana pública foi determinante pa

das condições de desenvolvimento urbano e industrial da época, tendo o segmento 

imobiliário também se beneficiado das oportu

Granja, 2011). 

 

Percebe-se então que o crescimento econômico da cidade de Belo Ho

acompanhado por um grande crescimento populacional, muitas vezes oriundo de 

migração. A falta de articulação com outros municípios da região acabou por gerar uma 

ocupação ainda mais dispersa (Mendonça et al, 2008).

 

Dentro desse cenário, aconte

meio da Lei complementar número 14 de 08 de Junho de 1973 que além da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte instituiu outras 7 (São Paulo, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Curitiba, Belém e Fortale
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Norte/Noroeste da capital, proporcionaram um crescimento urbano e populacional 

para Belo Horizonte. 

50, a industrialização começa a ganhar força, embora ainda muito

em alguns setores, principalmente na mineração. A partir de 1960, a 

indústria mineira começa a crescer e se diversificar: além dos três tipos de indústria 

alimentar, têxtil e metalúrgica). Neste mesmo período, s

onsumo não duráveis e bens de consumo intermediário (

A rodovia para Brasília (atual BR 424) ao final dos anos 50 estimulou o 

desenvolvimento ao Norte para as cidades de Vespasiano, Pedro Leopoldo, 

Matozinhos e outros, embora a crise econômica do início dos anos 60, que se estende 

até o final da década com o “milagre econômico”, tenha contribuído para a 

concentração urbana no eixo Oeste em direção à Contagem (Mendonça et al, 2008)

A cidade salta de cerca de 200 mil habitantes em 1940 para mais de 350 mil em 1950 e 

quase 700 mil em 1960. Na década seguinte ultrapassa a casa dos 1,2 milhões de 

habitantes, o que perfaz uma taxa média de crescimento de aproximadamente 7% ao 

ano. Neste contexto, a intervenção urbana pública foi determinante pa

das condições de desenvolvimento urbano e industrial da época, tendo o segmento 

imobiliário também se beneficiado das oportunidades de desenvolvimento (EIA/RIMA 

se então que o crescimento econômico da cidade de Belo Ho

acompanhado por um grande crescimento populacional, muitas vezes oriundo de 

migração. A falta de articulação com outros municípios da região acabou por gerar uma 

ocupação ainda mais dispersa (Mendonça et al, 2008). 

Dentro desse cenário, acontece a instituição das primeiras regiões metropolitanas

da Lei complementar número 14 de 08 de Junho de 1973 que além da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte instituiu outras 7 (São Paulo, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza). Os 14 municípios participantes

 

 

 

proporcionaram um crescimento urbano e populacional 

50, a industrialização começa a ganhar força, embora ainda muito 

a mineração. A partir de 1960, a 

indústria mineira começa a crescer e se diversificar: além dos três tipos de indústria 

alimentar, têxtil e metalúrgica). Neste mesmo período, surgem as indústrias 

onsumo não duráveis e bens de consumo intermediário (MONTE-MÓR, 

A rodovia para Brasília (atual BR 424) ao final dos anos 50 estimulou o 

desenvolvimento ao Norte para as cidades de Vespasiano, Pedro Leopoldo, 

ômica do início dos anos 60, que se estende 

até o final da década com o “milagre econômico”, tenha contribuído para a 

(Mendonça et al, 2008). 

a mais de 350 mil em 1950 e 

quase 700 mil em 1960. Na década seguinte ultrapassa a casa dos 1,2 milhões de 

habitantes, o que perfaz uma taxa média de crescimento de aproximadamente 7% ao 

ano. Neste contexto, a intervenção urbana pública foi determinante para a promoção 

das condições de desenvolvimento urbano e industrial da época, tendo o segmento 

nidades de desenvolvimento (EIA/RIMA 

se então que o crescimento econômico da cidade de Belo Horizonte foi 

acompanhado por um grande crescimento populacional, muitas vezes oriundo de 

migração. A falta de articulação com outros municípios da região acabou por gerar uma 

ce a instituição das primeiras regiões metropolitanas, por 

da Lei complementar número 14 de 08 de Junho de 1973 que além da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte instituiu outras 7 (São Paulo, Porto Alegre, Recife, 

municípios participantes da Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte instituída por essa lei eram: Belo Horizonte, Betim, 

Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão 

das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia

de um conselho consultivo e um conselho deliberativo, que deveriam ser criados por lei 

estadual.  

 

Sobre os serviços a serem compartilhados dentro da região metropolitana, a Lei 

Complementar 14/1973 estabeleceu:

I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;

II - saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e 

serviço de limpeza pública;

III - uso do solo metropolitano;

IV - transportes e sistema viário,

V - produção e distribuição de gás combustível canalizado;

VI - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma 

que dispuser a lei federal;

VII - outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei 

federal. 

 

A década de 1970 representou um momento

Belo Horizonte, marcado por um intenso parcelamento do solo urbano, configurando 

uma expansão horizontal do tecido urbano, fruto da ação do mercado imobiliário e 

incentivado pela expansão econômica, principalmente da indústria

                                           

 

 

 
1 Em 1989 a Constituição Estadual de Minas Gerais incorporou à RMBH os municípios de 

Esmeraldas, Igarapé e Mateus Leme, além de instituir o Colar Metropolitano. Em 1993 foram integrados 

a RMBH Juatuba e São José da Lapa, e em 1997 mais seis municípios: Flor

Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo

Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Itaguara, Matozinhos e Nova União

município de Itatiaiuçu foi agregado (Plano Metropol
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Metropolitana de Belo Horizonte instituída por essa lei eram: Belo Horizonte, Betim, 

Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão 

das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano1. A lei previu ainda a criação 

de um conselho consultivo e um conselho deliberativo, que deveriam ser criados por lei 

Sobre os serviços a serem compartilhados dentro da região metropolitana, a Lei 

estabeleceu: 

planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;

saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e 

serviço de limpeza pública; 

uso do solo metropolitano; 

transportes e sistema viário, 

distribuição de gás combustível canalizado; 

aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma 

que dispuser a lei federal; 

outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei 

década de 1970 representou um momento-chave no processo de metropolização em 

Belo Horizonte, marcado por um intenso parcelamento do solo urbano, configurando 

uma expansão horizontal do tecido urbano, fruto da ação do mercado imobiliário e 

expansão econômica, principalmente da indústria

    

Em 1989 a Constituição Estadual de Minas Gerais incorporou à RMBH os municípios de 

Esmeraldas, Igarapé e Mateus Leme, além de instituir o Colar Metropolitano. Em 1993 foram integrados 

Juatuba e São José da Lapa, e em 1997 mais seis municípios: Florestal, Rio Manso, Confins, 

Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. Em 2000 entraram 

Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Itaguara, Matozinhos e Nova União e por último em 2002 o 

município de Itatiaiuçu foi agregado (Plano Metropolitano, 2014). 

 

 

 

Metropolitana de Belo Horizonte instituída por essa lei eram: Belo Horizonte, Betim, 

Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão 

. A lei previu ainda a criação 

de um conselho consultivo e um conselho deliberativo, que deveriam ser criados por lei 

Sobre os serviços a serem compartilhados dentro da região metropolitana, a Lei 

planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e 

aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma 

outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei 

chave no processo de metropolização em 

Belo Horizonte, marcado por um intenso parcelamento do solo urbano, configurando 

uma expansão horizontal do tecido urbano, fruto da ação do mercado imobiliário e 

expansão econômica, principalmente da indústria, conforme 

Em 1989 a Constituição Estadual de Minas Gerais incorporou à RMBH os municípios de 

Esmeraldas, Igarapé e Mateus Leme, além de instituir o Colar Metropolitano. Em 1993 foram integrados 

estal, Rio Manso, Confins, 

 Baldim, Capim Branco, 

e por último em 2002 o 
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observado por Costa, 200

instaura-se no país um “modelo” de planejamento compreensivo, no qual o controle 

sobre o uso e ocupação do solo constitui questão central. O plano elaborado para a 

região metropolitana de Belo Horizont

metropolitano – Plambel

metrópole, servindo como agência de planejamento metropolitana do Estado.

 

Monte-Mór (2006) retrata que já na década de 70 era clara a tendên

dos serviços (conseqüentemente dos empregos) no Núcleo Central, a despeito do forte 

crescimento industrial no Vetor Oeste (Contagem e Betim, em especial) e seus 

eventuais desdobramentos no Vetor Norte. Foram

metropolitanos, um a Oeste, no Barreiro, e outro ao Norte, em Venda Nova. 

dessas centralidades recebeu investimentos ou políticas públicas que contribuíssem 

vigorosamente para a implementação dos sub

recessão econômica, perda de capacidade de planejamento e investimento do Estado, 

além dos outros aspectos acima citados, acabaram por fortalecer a concentração no 

Núcleo Central e seu transbordamento imediato sobre a Área Pericentral.

 

Diversas centralidades de caráter local se desenvolveram nas décadas seguintes 

dessas concentrações, não reunindo, porém, as condições efetivas para atrair serviços 

complementares ao Núcleo Central, capaz de suprir parte das demandas dos seus 

municípios vizinhos, muito mais 

perspectivas de planejamento municipal, Contagem busca se preparar para cumprir 

esta função metropolitana (M

 

Assim, a metropolização se intensificou, portanto, a oeste, norte e noroeste, 

incorporando novos municípios ao processo de 

passa de 1,6 milhão de habitantes em 1970 para 2,5 milhão em 1980, representando 

uma taxa de crescimento de 4,7% ao ano, inferior às décadas anteriores, mas ainda 

assim bastante elevada. Na década de 1980, consolidou

desconcentração populacional das áreas centrais e adensamento das áreas periféricas, 

sobretudo aquelas vizinhas à Belo Horizonte

151119 

2006.O outro aspecto a ser ressaltado é que na década de 70 

se no país um “modelo” de planejamento compreensivo, no qual o controle 

sobre o uso e ocupação do solo constitui questão central. O plano elaborado para a 

região metropolitana de Belo Horizonte deu origem ao órgão de planejamento 

Plambel–, que realizou um amplo e aprofundado diagnóstico da 

metrópole, servindo como agência de planejamento metropolitana do Estado.

Mór (2006) retrata que já na década de 70 era clara a tendên

dos serviços (conseqüentemente dos empregos) no Núcleo Central, a despeito do forte 

crescimento industrial no Vetor Oeste (Contagem e Betim, em especial) e seus 

eventuais desdobramentos no Vetor Norte. Foram, de fato, propostos dois sub

metropolitanos, um a Oeste, no Barreiro, e outro ao Norte, em Venda Nova. 

dessas centralidades recebeu investimentos ou políticas públicas que contribuíssem 

vigorosamente para a implementação dos sub-centros. A partir da década seguinte, a

perda de capacidade de planejamento e investimento do Estado, 

além dos outros aspectos acima citados, acabaram por fortalecer a concentração no 

Núcleo Central e seu transbordamento imediato sobre a Área Pericentral.

des de caráter local se desenvolveram nas décadas seguintes 

dessas concentrações, não reunindo, porém, as condições efetivas para atrair serviços 

complementares ao Núcleo Central, capaz de suprir parte das demandas dos seus 

municípios vizinhos, muito mais frágeis. Apenas hoje, com novas diretrizes e 

perspectivas de planejamento municipal, Contagem busca se preparar para cumprir 

esta função metropolitana (Monte-Mór, 2007). 

metropolização se intensificou, portanto, a oeste, norte e noroeste, 

rando novos municípios ao processo de conurbação. A população metropolitana 

passa de 1,6 milhão de habitantes em 1970 para 2,5 milhão em 1980, representando 

uma taxa de crescimento de 4,7% ao ano, inferior às décadas anteriores, mas ainda 

evada. Na década de 1980, consolidou-se esse padrão de 

desconcentração populacional das áreas centrais e adensamento das áreas periféricas, 

sobretudo aquelas vizinhas à Belo Horizonte (EIA/RIMA Granja, 2011).

 

 

 

O outro aspecto a ser ressaltado é que na década de 70 

se no país um “modelo” de planejamento compreensivo, no qual o controle 

sobre o uso e ocupação do solo constitui questão central. O plano elaborado para a 

e deu origem ao órgão de planejamento 

, que realizou um amplo e aprofundado diagnóstico da 

metrópole, servindo como agência de planejamento metropolitana do Estado. 

Mór (2006) retrata que já na década de 70 era clara a tendência à concentração 

dos serviços (conseqüentemente dos empregos) no Núcleo Central, a despeito do forte 

crescimento industrial no Vetor Oeste (Contagem e Betim, em especial) e seus 

propostos dois sub-centros 

metropolitanos, um a Oeste, no Barreiro, e outro ao Norte, em Venda Nova. Nenhuma 

dessas centralidades recebeu investimentos ou políticas públicas que contribuíssem 

. A partir da década seguinte, a 

perda de capacidade de planejamento e investimento do Estado, 

além dos outros aspectos acima citados, acabaram por fortalecer a concentração no 

Núcleo Central e seu transbordamento imediato sobre a Área Pericentral. 

des de caráter local se desenvolveram nas décadas seguintes 

dessas concentrações, não reunindo, porém, as condições efetivas para atrair serviços 

complementares ao Núcleo Central, capaz de suprir parte das demandas dos seus 

frágeis. Apenas hoje, com novas diretrizes e 

perspectivas de planejamento municipal, Contagem busca se preparar para cumprir 

metropolização se intensificou, portanto, a oeste, norte e noroeste, 

urbação. A população metropolitana 

passa de 1,6 milhão de habitantes em 1970 para 2,5 milhão em 1980, representando 

uma taxa de crescimento de 4,7% ao ano, inferior às décadas anteriores, mas ainda 

se esse padrão de 

desconcentração populacional das áreas centrais e adensamento das áreas periféricas, 

(EIA/RIMA Granja, 2011). 
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Já com a construção do Aeroporto Internacional

em 1984 e contando com investimentos significativos, a região Norte da RMBH 

embarcou no desenvolvimento das atividades turísticas, de serviços, laze

mas despertando os ambientalistas para as fragilidade

 

Com o objetivo de garantir a 

foi criada a Área de Proteção Ambiental Carste (APA CARSTE), com 35.600 ha, 

abrangendo parte dos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, 

Funilândia, Prudente de Moraes e Confins.

 

A reduzida concentração de vôos e a elevada distância do centro de Belo Horizonte, 

fizeram do Aeroporto Internacional 

relativo abandono em comparação ao 

(Pampulha) protelando os avanços do des

criação do Pró-Confins, programa de apoio ao desenvolvimento do comércio exterior, 

foi apresentada a proposta de desenvolvimento do conceito de Aeroporto

Aeroporto Internacional Tancredo Neves. No ano que 

Normativa que garantia tratamento tributário diferenciado, viabilizando juridicamente e 

do ponto de vista tributário a continuidade da proposta. 

 

Somente em 2004, com a alteração dos vôos regionais para o aeroporto interna

a revitalização da infra-estrutura e em seguida com o anúncio de construção da Linha 

Verde - conjunto de obras viárias com o objetivo de incrementar a qualidade da ligação 

entre BH e o aeroporto internacional, é que a região norte da RMBH percebeu 

alterações mais expressivas em sua estrutura urbana e econômica.

 

Segundo Kasarda (2006), o Aeroporto Industrial Tancredo Neves pode se tornar o 

principal hub da América do Sul, integrando às redes de cidades regionais, nacionais e 

continental, além de articulado às cidades globais (e mundiais).
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Já com a construção do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, ocorrida 

em 1984 e contando com investimentos significativos, a região Norte da RMBH 

embarcou no desenvolvimento das atividades turísticas, de serviços, laze

mas despertando os ambientalistas para as fragilidades ambientais. 

Com o objetivo de garantir a conservação do rico patrimônio natur

foi criada a Área de Proteção Ambiental Carste (APA CARSTE), com 35.600 ha, 

abrangendo parte dos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, 

Funilândia, Prudente de Moraes e Confins. 

reduzida concentração de vôos e a elevada distância do centro de Belo Horizonte, 

nternacional Tancredo Neves uma opção secundária e de 

relativo abandono em comparação ao Aeroporto Carlos Drummond de Andrade

protelando os avanços do desenvolvimento regional. Em 2000, com a 

Confins, programa de apoio ao desenvolvimento do comércio exterior, 

foi apresentada a proposta de desenvolvimento do conceito de Aeroporto

Tancredo Neves. No ano que se seguiu foi aprovada Instrução 

Normativa que garantia tratamento tributário diferenciado, viabilizando juridicamente e 

do ponto de vista tributário a continuidade da proposta.  

com a alteração dos vôos regionais para o aeroporto interna

estrutura e em seguida com o anúncio de construção da Linha 

obras viárias com o objetivo de incrementar a qualidade da ligação 

entre BH e o aeroporto internacional, é que a região norte da RMBH percebeu 

alterações mais expressivas em sua estrutura urbana e econômica.

Segundo Kasarda (2006), o Aeroporto Industrial Tancredo Neves pode se tornar o 

da América do Sul, integrando às redes de cidades regionais, nacionais e 

iculado às cidades globais (e mundiais). 

 

 

 

Tancredo Neves, em Confins, ocorrida 

em 1984 e contando com investimentos significativos, a região Norte da RMBH 

embarcou no desenvolvimento das atividades turísticas, de serviços, lazer e industriais, 

s ambientais.  

ral e cultural, em 1990 

foi criada a Área de Proteção Ambiental Carste (APA CARSTE), com 35.600 ha, 

abrangendo parte dos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, 

reduzida concentração de vôos e a elevada distância do centro de Belo Horizonte, 

Tancredo Neves uma opção secundária e de 

ummond de Andrade 

envolvimento regional. Em 2000, com a 

Confins, programa de apoio ao desenvolvimento do comércio exterior, 

foi apresentada a proposta de desenvolvimento do conceito de Aeroporto-Indústria no 

se seguiu foi aprovada Instrução 

Normativa que garantia tratamento tributário diferenciado, viabilizando juridicamente e 

com a alteração dos vôos regionais para o aeroporto internacional, 

estrutura e em seguida com o anúncio de construção da Linha 

obras viárias com o objetivo de incrementar a qualidade da ligação 

entre BH e o aeroporto internacional, é que a região norte da RMBH percebeu 

alterações mais expressivas em sua estrutura urbana e econômica. 

Segundo Kasarda (2006), o Aeroporto Industrial Tancredo Neves pode se tornar o 

da América do Sul, integrando às redes de cidades regionais, nacionais e 
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Em abril de 2007 é anunciada

no terreno do antigo Jockey Club, na divisa com os municípios de BH, Santa Luzia e 

Vespasiano. A Cidade Administrativa do Governo de Minas se muda e começa a 

funcionar no limite norte da capital em 2009, consolidando a vertente 

investimentos governamentais e privados nos últimos 8 anos. 

 

Paralelamente, também houve o projeto Copa 20

com o desenvolvimento do mercado imobiliário e também para grandes obras de 

mobilidade urbana, como a implantação dos corredores de ônibus (BRT) na

Cristiano Machado, Antonio Carlos e 

metropolitanos de integração de transporte. 

 

Além disso, o Plano Metropolitano de Macrozoneamento da RMBH (2014) destaca 

outras obras ou projetos estruturantes com impacto sobre o processo de 

metropolização recente, tais como: duplicação da MG

Betim e Nova Serrana; investimentos na MG

de Juatuba ao sul de Minas; obras viárias e sanitárias no Vale do Ribeirão Arrudas 

(Contagem e Belo Horizonte); inauguração do Parque Tecnológ

 

Os projetos e obras previstas

� a implantação das linhas 2 (Barreiro

metrô;  

� implantação de várias intervenções do Programa de Estruturação Viária de Belo 

Horizonte (VIURBS); 

� revitalização do anel rodoviário; 

� construção do anel viário de Contorno Norte e do anel viário de Contorno Sul; 

� ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

� implantação do Aeroporto 

� ampliação do centro de distribuição da Ceasa

� ampliação do Expominas; 

� implantação do P

Capacitação Aeroespacial

� duplicação da BR-381;
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é anunciada formalmente a construção do novo Centro Administrativo 

no terreno do antigo Jockey Club, na divisa com os municípios de BH, Santa Luzia e 

A Cidade Administrativa do Governo de Minas se muda e começa a 

norte da capital em 2009, consolidando a vertente 

investimentos governamentais e privados nos últimos 8 anos.  

também houve o projeto Copa 2014, que contribuiu nos últimos anos 

com o desenvolvimento do mercado imobiliário e também para grandes obras de 

mobilidade urbana, como a implantação dos corredores de ônibus (BRT) na

Cristiano Machado, Antonio Carlos e Pedro I, além da criação d

metropolitanos de integração de transporte.  

Além disso, o Plano Metropolitano de Macrozoneamento da RMBH (2014) destaca 

outras obras ou projetos estruturantes com impacto sobre o processo de 

metropolização recente, tais como: duplicação da MG-030; duplicação da BR

Betim e Nova Serrana; investimentos na MG-050/BR-262/BR-491, ligando o 

de Juatuba ao sul de Minas; obras viárias e sanitárias no Vale do Ribeirão Arrudas 

(Contagem e Belo Horizonte); inauguração do Parque Tecnológico (BH

s projetos e obras previstas para a RMBH têm-se:  

a implantação das linhas 2 (Barreiro-Nova Suíssa) e 3 (Savassi

implantação de várias intervenções do Programa de Estruturação Viária de Belo 

Horizonte (VIURBS);  

lização do anel rodoviário;  

construção do anel viário de Contorno Norte e do anel viário de Contorno Sul; 

ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – AITN, em curso; 

Aeroporto industrial no AITN, em curso;  

do centro de distribuição da Ceasa-MG;  

ampliação do Expominas;  

implantação do Pólo Industrial Tecnológico de Vespasiano, do Centro de 

Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais em Lagoa Santa;

381; 

 

 

 

formalmente a construção do novo Centro Administrativo 

no terreno do antigo Jockey Club, na divisa com os municípios de BH, Santa Luzia e 

A Cidade Administrativa do Governo de Minas se muda e começa a 

norte da capital em 2009, consolidando a vertente de expansão de 

, que contribuiu nos últimos anos 

com o desenvolvimento do mercado imobiliário e também para grandes obras de 

mobilidade urbana, como a implantação dos corredores de ônibus (BRT) nas Avenidas 

além da criação de terminais 

Além disso, o Plano Metropolitano de Macrozoneamento da RMBH (2014) destaca 

outras obras ou projetos estruturantes com impacto sobre o processo de 

030; duplicação da BR-262 entre 

491, ligando o Município 

de Juatuba ao sul de Minas; obras viárias e sanitárias no Vale do Ribeirão Arrudas 

ico (BH-Tec).  

Nova Suíssa) e 3 (Savassi-Lagoinha) do 

implantação de várias intervenções do Programa de Estruturação Viária de Belo 

construção do anel viário de Contorno Norte e do anel viário de Contorno Sul;  

AITN, em curso;  

Tecnológico de Vespasiano, do Centro de 

de Minas Gerais em Lagoa Santa; 
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� ampliação do sistema de abastecimento de

 

Toda essa dinâmica recente é entendida, a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado – PDDI, como transformações profundas socioespaciais que apontam para 

formas mais dispersas e fragmentadas de expansão metropolita

“espraiamento” populacional, que não se restringe aos municípios mais próximos e 

integrados ao “centro metropolitano”. Os ganhos populacionais e, principalmente, de 

renda, na primeira década dos anos 2000, mostram essa crescente dispe

intrametropolitana, indicando uma dinâmica menos “concentradora”. (PDDI, 2012).

 

O PDDI traz ainda que os investimentos privados, por sua vez, associaram

principalmente, à rápida expansão do complexo minero

centro motriz da industrialização da RMBH, que se beneficiou do ciclo expansivo da 

economia mundial. A indústria extrativa mineral, notadamente de minério de ferro e 

ouro, carro-chefe dos investimentos ganhou considerável impulso, elevando 

significativamente a produção na RMBH (PDDI, 2012).

 

Seguindo essa linha, as regiões metropolitanas são formadas por vários municípios 

que compartilham serviços, equipamentos, oportunidades, mas também problemas que 

extravasam as fronteiras municipais, afetando localidades viz

região. Por esse motivo, a busca de soluções 

no nível local muitas vezes se mostra 

 

Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

destacar a relevância do Colar Metropolitano

de 1993 e ampliado pela 

Municípios do entorno da 

integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse 

comum, como é o caso dos resíduos sólidos.

 

Dessa forma, hoje 34 municípios compõem a RMBH

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco
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ampliação do sistema de abastecimento de água da RMBH, dentre outros.

Toda essa dinâmica recente é entendida, a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento 

PDDI, como transformações profundas socioespaciais que apontam para 

formas mais dispersas e fragmentadas de expansão metropolitana. Há um processo de 

“espraiamento” populacional, que não se restringe aos municípios mais próximos e 

integrados ao “centro metropolitano”. Os ganhos populacionais e, principalmente, de 

renda, na primeira década dos anos 2000, mostram essa crescente dispe

intrametropolitana, indicando uma dinâmica menos “concentradora”. (PDDI, 2012).

O PDDI traz ainda que os investimentos privados, por sua vez, associaram

principalmente, à rápida expansão do complexo minero-metalúrgico

o motriz da industrialização da RMBH, que se beneficiou do ciclo expansivo da 

economia mundial. A indústria extrativa mineral, notadamente de minério de ferro e 

chefe dos investimentos ganhou considerável impulso, elevando 

produção na RMBH (PDDI, 2012). 

Seguindo essa linha, as regiões metropolitanas são formadas por vários municípios 

que compartilham serviços, equipamentos, oportunidades, mas também problemas que 

extravasam as fronteiras municipais, afetando localidades vizinhas ou mesmo toda uma 

região. Por esse motivo, a busca de soluções e o planejamento dos serviços 

as vezes se mostra insuficiente (Macrozoneamento 

Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, também é importante 

o Colar Metropolitano, instituído pela Lei Complementar nº 26 

e ampliado pela Lei Complementar nº 124 de 2012. O colar é

Municípios do entorno da RMBH afetados pelo processo de metropolização, 

integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse 

, como é o caso dos resíduos sólidos. 

e 34 municípios compõem a RMBH, sendo eles:

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, 

 

 

 

água da RMBH, dentre outros. 

Toda essa dinâmica recente é entendida, a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento 

PDDI, como transformações profundas socioespaciais que apontam para 

na. Há um processo de 

“espraiamento” populacional, que não se restringe aos municípios mais próximos e 

integrados ao “centro metropolitano”. Os ganhos populacionais e, principalmente, de 

renda, na primeira década dos anos 2000, mostram essa crescente dispersão urbana 

intrametropolitana, indicando uma dinâmica menos “concentradora”. (PDDI, 2012). 

O PDDI traz ainda que os investimentos privados, por sua vez, associaram-se, 

metalúrgico-metal mecânico, 

o motriz da industrialização da RMBH, que se beneficiou do ciclo expansivo da 

economia mundial. A indústria extrativa mineral, notadamente de minério de ferro e 

chefe dos investimentos ganhou considerável impulso, elevando 

Seguindo essa linha, as regiões metropolitanas são formadas por vários municípios 

que compartilham serviços, equipamentos, oportunidades, mas também problemas que 

inhas ou mesmo toda uma 

e o planejamento dos serviços somente 

Macrozoneamento RMBH, 2014). 

também é importante 

instituído pela Lei Complementar nº 26 

. O colar é formado por 

afetados pelo processo de metropolização, para 

integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse 

sendo eles: Belo Horizonte, 

, Confins, Contagem, Esmeraldas, 
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Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, 

Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará

de Bicas, São José da Lapa, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas e Vespasiano

desses o Colar Metropolitano 

Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, 

Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha

Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo

aglomeração urbana do Brasil, fica

respectivamente.A Figura 

com a posição central de Belo Horizonte. 

 

A RMBH é hoje a terceira mais populosa região me

centro político, econômico, cultural e demográfico do estado de Minas Gerais. A RMBH 

congrega 34 municípios com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico, 

administrativo-financeiro e territorial extremamente desi

km², correspondente a 1,6% do território mineiro. Segundo o Censo 2010, sua 

população total era de 4.882.997 habitantes, o que representa 24,92% da população 

total do estado de Minas Gerais

 

Ocrescente desenvolvimen

arranjo institucional. Em 20

reorganizou este arranjo. O novo arranjo 

Metropolitana; Conselho Deliberativo de Desenvol

instituição com caráter técnico e executivo, a Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH). 

planejamento previstos são o Plano Diretor de Desenvolvimento Int

o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. O arranjo delineado pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2004

busca corrigir os rumos da experiência anterior. 
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Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, 

Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Sarzedo,São Joaquim 

de Bicas, São José da Lapa, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas e Vespasiano

o Colar Metropolitano conta com mais 16 municípios: Barão de Cocais, Belo 

Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, 

Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha

Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo que juntos formam a terceira maior 

aglomeração urbana do Brasil, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, 

Figura 1 ilustra a composição da RMBH e do Colar Metropolitano 

com a posição central de Belo Horizonte.  

A RMBH é hoje a terceira mais populosa região metropolitana do Brasil, e representa o 

centro político, econômico, cultural e demográfico do estado de Minas Gerais. A RMBH 

congrega 34 municípios com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico, 

financeiro e territorial extremamente desigual. Sua área é de 9.459,1 

km², correspondente a 1,6% do território mineiro. Segundo o Censo 2010, sua 

população total era de 4.882.997 habitantes, o que representa 24,92% da população 

total do estado de Minas Gerais (IBGE,2010). 

Ocrescente desenvolvimento e expansão da RMBH elevam a debates em torno de seu 

arranjo institucional. Em 2004 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 65,

reorganizou este arranjo. O novo arranjo assenta-se no tripé: Assembleia 

Metropolitana; Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e uma 

instituição com caráter técnico e executivo, a Agência de Desenvolvimento da Região 

Belo Horizonte (Agência RMBH). Para tanto, os instrumentos de 

planejamento previstos são o Plano Diretor de Desenvolvimento Int

o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. O arranjo delineado pela Emenda 

5, de 2004, e pelas Leis Complementares nº 88 e nº 89, de 2006, 

busca corrigir os rumos da experiência anterior.  

 

 

 

Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, 

Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

, Sarzedo,São Joaquim 

de Bicas, São José da Lapa, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Além 

municípios: Barão de Cocais, Belo 

Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de 

Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha, Sete Lagoas, Bom 

que juntos formam a terceira maior 

atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, 

ilustra a composição da RMBH e do Colar Metropolitano 

tropolitana do Brasil, e representa o 

centro político, econômico, cultural e demográfico do estado de Minas Gerais. A RMBH 

congrega 34 municípios com perfis diferenciados e um quadro socioeconômico, 

gual. Sua área é de 9.459,1 

km², correspondente a 1,6% do território mineiro. Segundo o Censo 2010, sua 

população total era de 4.882.997 habitantes, o que representa 24,92% da população 

to e expansão da RMBH elevam a debates em torno de seu 

promulgada a Emenda Constitucional nº 65,que 

no tripé: Assembleia 

vimento Metropolitano e uma 

instituição com caráter técnico e executivo, a Agência de Desenvolvimento da Região 

tanto, os instrumentos de 

planejamento previstos são o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH e 

o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. O arranjo delineado pela Emenda 

, e pelas Leis Complementares nº 88 e nº 89, de 2006, 
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FIGURA 1. MAPA DA REGIÃO METROMAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORPOLITANA DE BELO HORIZONTE. FONTE: MYR, 2015.
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3.1 A GESTÃO E PLANEJAME
 

Em estudos sobre o novo rearranjo da RMBH, 

novos setores: 

� A Assembleia de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão de decisão superior 

ao qual compete definir as macro diretrizes do planejamento global da r

vetar, por meio de quórum qualificado, resoluções emitidas pelo Conselho 

Deliberativo. É composta por todos os 34 prefeitos e presidentes de câmaras 

municipais, quatro secretários de estado e um representante do legislativo 

estadual;  

� O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é uma instância 

colegiada com atribuições de planejamento, acompanhamento e deliberações 

sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 

fixar diretrizes e prioridades e aprovar o crono

recursos da subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano referente à 

RMBH e orientar, planejar, coordenar e controlar a execução de funções 

públicas de interesse comum. É composto por sete representantes do estado, 

sete representantes dos municípios e dois representantes da sociedade civil. 

Trata-se de um dos poucos conselhos em âmbito metropolitano que incorpora a 

sociedade civil na esfera deliberativa

� A Agência de Desenvolvimento da RMBH é uma autarquia territorial e especia

com caráter técnico e executivo, para fins de planejamento

regulação urbana, com autonomia administrativa e financeira. Busca viabilizar 

instrumentos de desenvolvimento integrado da RMBH e apoio à execução de 

funções públicas de intere

Promover a execução do PDDI; Elaborar e promover estudos técnicos e 

diagnósticos da RMBH; Avaliar e fiscalizar planos e programas para a RMBH; 

Captar recursos para o desenvolvimento integrado da RMBH; Promover

integração do planejamento dos entes federativos da 
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A GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO

Em estudos sobre o novo rearranjo da RMBH, Drummond (2012) esclarece

A Assembleia de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão de decisão superior 

ao qual compete definir as macro diretrizes do planejamento global da r

vetar, por meio de quórum qualificado, resoluções emitidas pelo Conselho 

Deliberativo. É composta por todos os 34 prefeitos e presidentes de câmaras 

municipais, quatro secretários de estado e um representante do legislativo 

liberativo de Desenvolvimento Metropolitano é uma instância 

colegiada com atribuições de planejamento, acompanhamento e deliberações 

sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 

fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma de 

recursos da subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano referente à 

RMBH e orientar, planejar, coordenar e controlar a execução de funções 

públicas de interesse comum. É composto por sete representantes do estado, 

entantes dos municípios e dois representantes da sociedade civil. 

se de um dos poucos conselhos em âmbito metropolitano que incorpora a 

sociedade civil na esfera deliberativa; 

A Agência de Desenvolvimento da RMBH é uma autarquia territorial e especia

com caráter técnico e executivo, para fins de planejamento

regulação urbana, com autonomia administrativa e financeira. Busca viabilizar 

instrumentos de desenvolvimento integrado da RMBH e apoio à execução de 

funções públicas de interesse comum, sendo suas principais competências: 

Promover a execução do PDDI; Elaborar e promover estudos técnicos e 

diagnósticos da RMBH; Avaliar e fiscalizar planos e programas para a RMBH; 

Captar recursos para o desenvolvimento integrado da RMBH; Promover

integração do planejamento dos entes federativos da RMBH

 

METROPOLITANO 

Drummond (2012) esclarece sobre os 

A Assembleia de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão de decisão superior 

ao qual compete definir as macro diretrizes do planejamento global da região e 

vetar, por meio de quórum qualificado, resoluções emitidas pelo Conselho 

Deliberativo. É composta por todos os 34 prefeitos e presidentes de câmaras 

municipais, quatro secretários de estado e um representante do legislativo 

liberativo de Desenvolvimento Metropolitano é uma instância 

colegiada com atribuições de planejamento, acompanhamento e deliberações 

sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 

grama de desembolso dos 

recursos da subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano referente à 

RMBH e orientar, planejar, coordenar e controlar a execução de funções 

públicas de interesse comum. É composto por sete representantes do estado, 

entantes dos municípios e dois representantes da sociedade civil. 

se de um dos poucos conselhos em âmbito metropolitano que incorpora a 

A Agência de Desenvolvimento da RMBH é uma autarquia territorial e especial, 

com caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e 

regulação urbana, com autonomia administrativa e financeira. Busca viabilizar 

instrumentos de desenvolvimento integrado da RMBH e apoio à execução de 

sse comum, sendo suas principais competências: 

Promover a execução do PDDI; Elaborar e promover estudos técnicos e 

diagnósticos da RMBH; Avaliar e fiscalizar planos e programas para a RMBH; 

Captar recursos para o desenvolvimento integrado da RMBH; Promover a 

RMBH. 
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OFundo de Desenvolvimento 

assessoramento e regulação urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento 

integrado da região e apoio à 
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2012. 
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arquitetado um processo de integração sócio espacial entre os 34 municípios, 

fortalecendo seu papel como

 

Considerando o histórico acima citado, é possível verificar que as intensas 

transformações que vivemos hoje mudaram a realidade metropolitana mineira 

ressaltando a necessidade de se reestruturar as articulações espaciais e territoriais 

dando início a um novo planejamento. Diante desse cenário se deu a necessidade de 

formar novas centralidades, ou núcleos secundários, interligadas em rede com o 

objetivo de tirar a concentração de empregos, moradias, serviços públicos e privados 

de Belo Horizontee incentiva

entorno.O fortalecimento das cen

transportes eficiente, de baixo custo 

consideradoa base do processo de reordenamento territorial em escala metropolitana.

 

Baseados nas centralidades existem também os 

possui suas especificidades físicas e socioeconômicas, o que determina o tipo de 

expansão que ali será implantada.Em 

de ocupação considerando a relação com o processo de ocupaçã

elas: 

 

� Eixo norte - ocupação ainda bastante horizontal em parcelamentos com carência 

de infraestrutura nos municípios mais próximos a Belo Horizonte e tendência à 

verticalização nas áreas com melhor infraestrutura e mais próximas da Cid

Administrativa, cuja implantação tem gerado grande valorização do entorno, e 

intensificação também dos condomínios residenciais fechados voltados para 

população de alta renda. 

 

Nos municípios mais distantes, ainda predominam tipos de ocupação mais 

característicos de cidades sem grande comprometimento com a metrópole, 

principalmente na direção da Serra do Cipó, os sítios de lazer e condomínios 

fechados de alta renda. Mais recentemente, observa

dos assentamentos precários voltados
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vetores de expansão. Cada vetor 

possui suas especificidades físicas e socioeconômicas, o que determina o tipo de 
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de ocupação considerando a relação com o processo de ocupação da metrópole, são 

ocupação ainda bastante horizontal em parcelamentos com carência 

nos municípios mais próximos a Belo Horizonte e tendência à 

verticalização nas áreas com melhor infraestrutura e mais próximas da Cidade 

Administrativa, cuja implantação tem gerado grande valorização do entorno, e 

intensificação também dos condomínios residenciais fechados voltados para 

Nos municípios mais distantes, ainda predominam tipos de ocupação mais 

acterísticos de cidades sem grande comprometimento com a metrópole, 

principalmente na direção da Serra do Cipó, os sítios de lazer e condomínios 

se também o adensamento 

para a população de baixa renda, 
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especialmente nas áreas de melhor acesso viário, como ao longo da BR

direção a Pedro Leopoldo; 

 

� Eixo noroeste - os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves são os mais 

comprometidos com a implantação de parcelamentos voltados para a população 

de baixa renda, sendo que Esmeraldas, nos últimos dez anos, teve um 

surpreendente volume de pedidos de a

área quatro vezes superior a Nova Lima, segundo colocado em quantidade de 

área a ser parcelada; 

 

� Eixo oeste - os municípios de Contagem e Betim sobressaem pela intensificação 

da produção de pequenos conjuntos de prédi

já urbanizadas ou de urbanização recente, voltados para as classes de renda 

média e baixa. Nos demais municípios deste eixo, chama a atenção o grande 

estoque de lotes sem infraestrutura ou com infraestrutura muito precár

(exceção de Itaguara); outra característica observada nesses municípios é a 

ocorrência de chácaras e sítios de lazer mais voltados para camadas de renda 

média da própria região; 

 

� Eixo Leste - Sabará apresenta área conurbada com Belo horizonte, com 

urbanização precária e tendência a pequena verticalização

municípios, assim como naqueles mais distantes do eixo oeste, o 

comprometimento com o processo de ocupação da capital se dá pela 

implantação de chácaras e sítios de lazer voltados para a pop

média;  

 

� Eixo Sul – Nova Lima sobressai por abrigar o transbordamento da ocupação 

vertical de grande densidade da zona sul de Belo Horizonte, e os condomínios 

que se expandem em várias frentes de ocupação do município, assim como em 

parte de Brumadinho e, em menor
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especialmente nas áreas de melhor acesso viário, como ao longo da BR-424 em 

os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves são os mais 

comprometidos com a implantação de parcelamentos voltados para a população 

de baixa renda, sendo que Esmeraldas, nos últimos dez anos, teve um 

nuência para novos parcelamentos, com 

área quatro vezes superior a Nova Lima, segundo colocado em quantidade de 

os municípios de Contagem e Betim sobressaem pela intensificação 

os residenciais, inseridos em áreas 

já urbanizadas ou de urbanização recente, voltados para as classes de renda 

média e baixa. Nos demais municípios deste eixo, chama a atenção o grande 

estoque de lotes sem infraestrutura ou com infraestrutura muito precária 

(exceção de Itaguara); outra característica observada nesses municípios é a 

ocorrência de chácaras e sítios de lazer mais voltados para camadas de renda 

Sabará apresenta área conurbada com Belo horizonte, com 

nização precária e tendência a pequena verticalização. Nos demais 

municípios, assim como naqueles mais distantes do eixo oeste, o 

comprometimento com o processo de ocupação da capital se dá pela 

implantação de chácaras e sítios de lazer voltados para a população de renda 

Nova Lima sobressai por abrigar o transbordamento da ocupação 

vertical de grande densidade da zona sul de Belo Horizonte, e os condomínios 

que se expandem em várias frentes de ocupação do município, assim como em 

escala, nos demais municípios deste eixo. 
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FIGURA 3. MAPA DAS NOVAS CENTR
PROJETOS, 2015.
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PROJETOS, 2015. 
MAPA DAS NOVAS CENTRALIDADES DA RMBH APRALIDADES DA RMBH APRESENTADAS PELO PDDI.
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Segundo o PDDI (2011) a proposta destas novas centralidades é assegurar um 

crescimento planejado dos novos empreendimentos e atividades que deverão se 

instalar ali ao longo dos próximos anos, estimulados pelo aumento da população de 

renda média e alta e dos empreendimentos cada vez mais complexos, associando a 

verticalização com parcelamentos horizontais.

 

Mais especificamente sobre o tema dos resíduos, o PDDI aponta que a gestão dos 

resíduos sólidos configura

maior parte dos municípios apresenta sistema de limpeza muito deficiente. Adestinação 

dos resíduos na região é feita na maioria das vezes em lixões a céu aberto 

comprometendo a saúde pública. 

 

Faltam recursos e planejamento

deveria ser revertido até o prazo de 2014 pela PNRS, prorrogado 

Para isso é necessário pensar na gestão como um processo e não exclusivamente a 

etapa de disposição final. Para isso é preciso ajustar as políticas loca

manejo e destinação, passando pela não geração, minimização e tratamento.

 

O PDDI propõe seis programas para a gestão de resíduos sólidos na região, que 

constituíram referência para a Agência RMBH priorizar, em seu plano de trabalho, a 

busca de uma solução para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos na 

RMBH e Colar Metropolitano. Os programas propostos no PDDI são os seguintes:

 

1. Programa de erradicação de lixões e tratamento e destinação final adequados dos 

RSU, com o objetivo de erradicar lixões e aterros controlados 

implantarsistemasadequados de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares (RSD) na RMBH, 

benefícios ambientais, sociais e econômicos;

 

2. Programa de erradicação de bota foras clandestinos e de gestão adequada de 

resíduos da construção civil e demolição (RCC), com o objetivo de definir as 

para a implantação de um sistema para a gestão sustentável de resíduos da 

construção e demolição e resíduos volumosos na RMBH e Colar Metropolitano, pelo 
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instalar ali ao longo dos próximos anos, estimulados pelo aumento da população de 

s empreendimentos cada vez mais complexos, associando a 

Mais especificamente sobre o tema dos resíduos, o PDDI aponta que a gestão dos 

se como um dos grandes problemas na RMBH, onde a 

maior parte dos municípios apresenta sistema de limpeza muito deficiente. Adestinação 

dos resíduos na região é feita na maioria das vezes em lixões a céu aberto 

impeza. Esse cenário 

deveria ser revertido até o prazo de 2014 pela PNRS, prorrogado entre 2018 a 2021. 

Para isso é necessário pensar na gestão como um processo e não exclusivamente a 

etapa de disposição final. Para isso é preciso ajustar as políticas locais para o correto 

manejo e destinação, passando pela não geração, minimização e tratamento. 

O PDDI propõe seis programas para a gestão de resíduos sólidos na região, que 

para a Agência RMBH priorizar, em seu plano de trabalho, a 

sca de uma solução para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos na 

RMBH e Colar Metropolitano. Os programas propostos no PDDI são os seguintes: 

1. Programa de erradicação de lixões e tratamento e destinação final adequados dos 

RSU, com o objetivo de erradicar lixões e aterros controlados e 

adequados de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

de forma a minimizar os impactos negativos e maximizar 

2. Programa de erradicação de bota foras clandestinos e de gestão adequada de 

resíduos da construção civil e demolição (RCC), com o objetivo de definir as diretrizes 

para a implantação de um sistema para a gestão sustentável de resíduos da 

construção e demolição e resíduos volumosos na RMBH e Colar Metropolitano, pelo 
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manejo diferenciado e pela reciclagem, de forma a promover a correção e prevenção 

dos problemas ambientais e sociais decorrentes da deposição indiscriminada desses 

resíduos nas áreas urbanas dos municípios;

 

3. Programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, com o objetivo de definir ações 

para estimular e viabilizar a implantação de siste

regionalizados na RMBH e Colar Metropolitano, associados à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis;

 

4. Programa de gestão adequada dos resíduos orgânicos, com o objetivo de defini

ações para estimular e viabilizar a implantação de sistemas de coleta diferenciada e 

gestão adequada dos resíduos orgânicos gerados na RMBH e Colar Metropolitano, 

especialmente em grandes geradores.

 

5. Programa de gestão dos resíduos de serviços de saúd

definir as diretrizes para viabilizar a implantação de um sistema de gestão sustentável 

dos RSS na RMBH e Colar Metropolitano;

 

6. Programa de desenvolvimento institucional para a gestão integrada, regionalizada e 

consorciada dos resíduos, com o objetivo de garantir que a gestão integrada, 

sustentável, regionalizada e consorciada dos resíduos na RMBH e Colar Metropolitano 

aconteça de modo articulado, profissional e competente, ininterrupto e concertado, com 

participação das instituições locais e regionais envolvidas, minimizando dificuldades 

políticas, administrativas e operacionais e evitando descontinuidades.
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gestão adequada dos resíduos orgânicos gerados na RMBH e Colar Metropolitano, 

e (RSS), com o objetivo de 

definir as diretrizes para viabilizar a implantação de um sistema de gestão sustentável 

6. Programa de desenvolvimento institucional para a gestão integrada, regionalizada e 

resíduos, com o objetivo de garantir que a gestão integrada, 

sustentável, regionalizada e consorciada dos resíduos na RMBH e Colar Metropolitano 

aconteça de modo articulado, profissional e competente, ininterrupto e concertado, com 

uições locais e regionais envolvidas, minimizando dificuldades 

políticas, administrativas e operacionais e evitando descontinuidades. 
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3.1.2 MACROZONEAMENTO DA RMBH

 

Diante desse novo cenário metropolitano surge o 

constitui agora o principal instrumento de planejamento

proposta de reestruturação territorial e no controle do us

RMBH. Ao mesmo tempo

participativo e continuado de discussão das questões metropolitanas com as várias 

representações envolvidas 

 

O Macrozoneamento Metropolitano RMBH 

elaboração do Macrozoneamento que, segundo o próprio termo de referência são: 

 

� promover a reestruturação territorial metropolitana com vistas à redução das 

desigualdades sócio espaciais; 

� reconhecer o sistema viário e de transportes como indutores da ocupação e do

uso do solo;  

� reforçar a organização espacial das centralidades em rede de modo a 

disseminar ao máximo no território o acesso às oportunidades de 

desenvolvimento;  

� estimular a criação de novas centralidades de nível intermediário, para equilibrar 

a ocupação e o acesso a bens e serviços públicos e privados; 

� reconhecer o direito à cidade e ao espaço cotidiano, da garantia da função social 

da propriedade e da recuperação para a coletividade da apropriação privada dos 

investimentos públicos através da adoção 

Estatuto da Cidade em nível metropolitano; 

� garantir o uso habitacional como uso estruturante da metrópole; 

� promover a implementação dos Complexos Ambientais Culturais metropolitanos, 

com usos de interesse coletivo, valorizando as três principais “unidades de 

paisagem” da RMBH (Quadrilátero Ferrífero, Carste e a Depressão 

Belorizontina) com vistas a fortalecer uma vocaç

turística;  
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MACROZONEAMENTO DA RMBH 

Diante desse novo cenário metropolitano surge o Macrozoneamento 

constitui agora o principal instrumento de planejamento, na medida em que avança 

proposta de reestruturação territorial e no controle do uso e da ocupação do solo na 

o mesmo tempo possibilita a construção de um processo comparti

participativo e continuado de discussão das questões metropolitanas com as várias 

representações envolvidas – sociedade civil, municípios e instâncias estaduais.

O Macrozoneamento Metropolitano RMBH especifica as diretrizes que orientam a 

o do Macrozoneamento que, segundo o próprio termo de referência são: 

promover a reestruturação territorial metropolitana com vistas à redução das 

desigualdades sócio espaciais;  

reconhecer o sistema viário e de transportes como indutores da ocupação e do

reforçar a organização espacial das centralidades em rede de modo a 

disseminar ao máximo no território o acesso às oportunidades de 

 

estimular a criação de novas centralidades de nível intermediário, para equilibrar 

ão e o acesso a bens e serviços públicos e privados; 

reconhecer o direito à cidade e ao espaço cotidiano, da garantia da função social 

da propriedade e da recuperação para a coletividade da apropriação privada dos 

investimentos públicos através da adoção integrada dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade em nível metropolitano;  

garantir o uso habitacional como uso estruturante da metrópole; 

a implementação dos Complexos Ambientais Culturais metropolitanos, 

com usos de interesse coletivo, valorizando as três principais “unidades de 

paisagem” da RMBH (Quadrilátero Ferrífero, Carste e a Depressão 

Belorizontina) com vistas a fortalecer uma vocação metropolitana cultural e 

 

Macrozoneamento Metropolitano que 

na medida em que avança na 

o e da ocupação do solo na 

possibilita a construção de um processo compartilhado, 

participativo e continuado de discussão das questões metropolitanas com as várias 

sociedade civil, municípios e instâncias estaduais. 

especifica as diretrizes que orientam a 

o do Macrozoneamento que, segundo o próprio termo de referência são:  

promover a reestruturação territorial metropolitana com vistas à redução das 

reconhecer o sistema viário e de transportes como indutores da ocupação e do 

reforçar a organização espacial das centralidades em rede de modo a 

disseminar ao máximo no território o acesso às oportunidades de 

estimular a criação de novas centralidades de nível intermediário, para equilibrar 

ão e o acesso a bens e serviços públicos e privados;  

reconhecer o direito à cidade e ao espaço cotidiano, da garantia da função social 

da propriedade e da recuperação para a coletividade da apropriação privada dos 

integrada dos instrumentos do 

garantir o uso habitacional como uso estruturante da metrópole;  

a implementação dos Complexos Ambientais Culturais metropolitanos, 

com usos de interesse coletivo, valorizando as três principais “unidades de 

paisagem” da RMBH (Quadrilátero Ferrífero, Carste e a Depressão 

ão metropolitana cultural e 
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� valorizar as dimensões ambiental, cultural e social no processo de disputa pelo 

espaço, para além da dimensão econômica; 

� garantir a proteção e a recuperação dos recursos hídricos das três bacias da 

RMBH (Velhas, Par

para a instalação de novas atividades produtivas compatíveis com o crescimento 

da RMBH e seu papel na rede urbana; 

� garantir localizações sociais, econômicas e ambientalmente adequadas para as 

diversas atividades que disputam e estruturam o território metropolitano 

habitação, produção industrial, comércio, serviços etc.; 

� valorizar e proteger as áreas destinadas à produção agropecuária e artesanal, e 

estimular atividades produtivas sustentáveis e cr

� compatibilizar a expansão imobiliária, industrial e minerária com a preservação 

das áreas de interesse para abastecimento e conservação da geodiversidade;

� intensificar o uso do espaço urbano existente, recuperar edificaç

degradadas, aproveitar os vazios urbanos e parcelamentos vagos, promover 

áreas verdes, novas centralidades e espaços públicos; 

� conter a expansão urbana periférica e reduzir a pressão sobre as áreas verdes, 

áreas rurais e ambientalmente protegi

2013). 

 

O estudo do macrozoneamento também representou um aprofundamento no 

entendimento das tendências recentes de desenvolvimento metropolitano

ponto de partida o PDDI

políticas e culturais da metrópole, em um esforço para reconstruir os processos de 

transformação territorial dos municípios. 

 

Foram definidos vetores de expansão metropolitana para 

Metropolitano da RMBH no qual lev

RMBH, em especial as estruturas de comunicação e de expansão 

conformeFigura 4. Os seis vetores: nor

definidos, em um primeiro momento, com seus limites traçados sem precisão e de 

forma aproximada. Em um segundo momento, verificou

estavam muito próximos dos eixos metropolitanos de
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valorizar as dimensões ambiental, cultural e social no processo de disputa pelo 

espaço, para além da dimensão econômica;  

garantir a proteção e a recuperação dos recursos hídricos das três bacias da 

RMBH (Velhas, Paraopeba e Pará); garantir a previsão de espaços adequados 

para a instalação de novas atividades produtivas compatíveis com o crescimento 

da RMBH e seu papel na rede urbana;  

garantir localizações sociais, econômicas e ambientalmente adequadas para as 

as atividades que disputam e estruturam o território metropolitano 

habitação, produção industrial, comércio, serviços etc.;  

valorizar e proteger as áreas destinadas à produção agropecuária e artesanal, e 

estimular atividades produtivas sustentáveis e criativas na fronteira rural/urbana; 

compatibilizar a expansão imobiliária, industrial e minerária com a preservação 

das áreas de interesse para abastecimento e conservação da geodiversidade;

intensificar o uso do espaço urbano existente, recuperar edificaç

degradadas, aproveitar os vazios urbanos e parcelamentos vagos, promover 

áreas verdes, novas centralidades e espaços públicos;  

conter a expansão urbana periférica e reduzir a pressão sobre as áreas verdes, 

áreas rurais e ambientalmente protegidas (Termo de Referência, TR.DR N°1, 

O estudo do macrozoneamento também representou um aprofundamento no 

tendências recentes de desenvolvimento metropolitano

ponto de partida o PDDI. Foram consideradas as questões econô

políticas e culturais da metrópole, em um esforço para reconstruir os processos de 

transformação territorial dos municípios.  

vetores de expansão metropolitana para a elaboração 

Metropolitano da RMBH no qual levou-se em consideração a estruturação espacial da 

estruturas de comunicação e de expansão 

. Os seis vetores: norte, leste, sul, sudoeste, oeste, noroeste foram 

definidos, em um primeiro momento, com seus limites traçados sem precisão e de 

forma aproximada. Em um segundo momento, verificou-se que os vetores propostos 

estavam muito próximos dos eixos metropolitanos definidos pela Pesquisa Origem

 

 

 

valorizar as dimensões ambiental, cultural e social no processo de disputa pelo 

garantir a proteção e a recuperação dos recursos hídricos das três bacias da 

aopeba e Pará); garantir a previsão de espaços adequados 

para a instalação de novas atividades produtivas compatíveis com o crescimento 

garantir localizações sociais, econômicas e ambientalmente adequadas para as 

as atividades que disputam e estruturam o território metropolitano – 

valorizar e proteger as áreas destinadas à produção agropecuária e artesanal, e 

iativas na fronteira rural/urbana;  

compatibilizar a expansão imobiliária, industrial e minerária com a preservação 

das áreas de interesse para abastecimento e conservação da geodiversidade; 

intensificar o uso do espaço urbano existente, recuperar edificações e áreas 

degradadas, aproveitar os vazios urbanos e parcelamentos vagos, promover 

conter a expansão urbana periférica e reduzir a pressão sobre as áreas verdes, 

das (Termo de Referência, TR.DR N°1, 

O estudo do macrozoneamento também representou um aprofundamento no 

tendências recentes de desenvolvimento metropolitano, tendo como 

. Foram consideradas as questões econômicas, históricas, 

políticas e culturais da metrópole, em um esforço para reconstruir os processos de 

elaboração do Plano 

a estruturação espacial da 

estruturas de comunicação e de expansão do sistema viário, 

te, leste, sul, sudoeste, oeste, noroeste foram 

definidos, em um primeiro momento, com seus limites traçados sem precisão e de 

se que os vetores propostos 

finidos pela Pesquisa Origem-
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Destino 2012 (OD 2012), com a principal diferença de que o eixo oeste definido pela 

OD 2012 foi subdividido aqui em vetor sudoeste e vetor oeste.

 

Devido a extensões territoriais e também a

município algumas cidades

de Brumadinho (vetores sudoeste e sul)

e Esmeraldas (vetores noroeste e oeste). Belo Horizonte é o único município que 

constitui sozinho um vetor de expansão, o central. 

 

Esses seis vetores de expansão estão apresentados a seguir 

contextualização extraida do Macrozoneamento da RMBH (2014)

� Norte: Baldim, Capim Branco, Confins, Ja

Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves (parte), Santa Luzia, São Jose da Lapa e 

Vespasiano.  

 

O vetor norte encontra-se em processo de transformação, incorporando um conjunto de 

novas atividades, enquanto outras permanecem. Ainda possui pouca atração de 

viagens em relação aos demais. Porém, há presença de interesses relativos

de interesses) à ocupação urbana, mineração

(área da APA Carste) e para atração de novas atividades produtivas. Destaque para a 

expansão de loteamentos fechados, de ocupações irregulares e risco de expulsão de 

famílias de baixa renda em virtude da valorização imobiliária

regularização fundiára e de preservação de áreas rurais e de agricultura urbana

nesse vetor que se enc

Internacional Tancredo Neves

projetos, tais como: aerotrópole/aeroporto indústria, cidade médica, 

da cultura, entre outros. 
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Destino 2012 (OD 2012), com a principal diferença de que o eixo oeste definido pela 

OD 2012 foi subdividido aqui em vetor sudoeste e vetor oeste. 

Devido a extensões territoriais e também a alta a diversidade das atividades de 

lgumas cidadespertecem a mais de um vetor de expansão, como é o caso 

de Brumadinho (vetores sudoeste e sul), Ribeirão das Neves (vetores norte e noroeste)

e Esmeraldas (vetores noroeste e oeste). Belo Horizonte é o único município que 

itui sozinho um vetor de expansão, o central.  

Esses seis vetores de expansão estão apresentados a seguir 

extraida do Macrozoneamento da RMBH (2014): 

Norte: Baldim, Capim Branco, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos

Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves (parte), Santa Luzia, São Jose da Lapa e 

se em processo de transformação, incorporando um conjunto de 

novas atividades, enquanto outras permanecem. Ainda possui pouca atração de 

viagens em relação aos demais. Porém, há presença de interesses relativos

à ocupação urbana, mineração e cimenteiras, preservação ambiental 

e para atração de novas atividades produtivas. Destaque para a 

de loteamentos fechados, de ocupações irregulares e risco de expulsão de 

famílias de baixa renda em virtude da valorização imobiliária

regularização fundiára e de preservação de áreas rurais e de agricultura urbana

nesse vetor que se encontra a linha verde, a Cidade Administrativa, o Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves e estão sendo discutidos, ou em implantação, vários 

projetos, tais como: aerotrópole/aeroporto indústria, cidade médica, 

 

 

 

Destino 2012 (OD 2012), com a principal diferença de que o eixo oeste definido pela 

alta a diversidade das atividades de cada 

pertecem a mais de um vetor de expansão, como é o caso 

, Ribeirão das Neves (vetores norte e noroeste) 

e Esmeraldas (vetores noroeste e oeste). Belo Horizonte é o único município que 

Esses seis vetores de expansão estão apresentados a seguir a partir da 

 

boticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, 

Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves (parte), Santa Luzia, São Jose da Lapa e 

se em processo de transformação, incorporando um conjunto de 

novas atividades, enquanto outras permanecem. Ainda possui pouca atração de 

viagens em relação aos demais. Porém, há presença de interesses relativos (choque 

, preservação ambiental 

e para atração de novas atividades produtivas. Destaque para a 

de loteamentos fechados, de ocupações irregulares e risco de expulsão de 

famílias de baixa renda em virtude da valorização imobiliária, necessidade de 

regularização fundiára e de preservação de áreas rurais e de agricultura urbana. É 

a Cidade Administrativa, o Aeroporto 

e estão sendo discutidos, ou em implantação, vários 

projetos, tais como: aerotrópole/aeroporto indústria, cidade médica, fashioncity, cidade 
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FIGURA 4. VETORES DE EXPANSÃ
METROPOLITANO, MACRO
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. VETORES DE EXPANSÃO DA RMBH. 
METROPOLITANO, MACROZONEAMENTO DA RMBH (2014

 

 

. FONTE: PLANO 
AMENTO DA RMBH (2014). 
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� Noroeste: Contagem, Esmeraldas (parte) e Ribeirão das Neves (parte). 

 

O vetor noroeste tem como a 

expansão econômica do município de Sete Lagoas, situado fora da RMBH, tem 

influência sobre esses municípios. As atividades econômicas industriais e de logísticas 

estão em ascensão. Em contrapartida, há uma

urbanos precários e assentamentos habitacionais de baixa renda em condições 

irregulares ou precários. Constata

voltado para populações de baixa renda

risco as iniciativas de agricultura familiar da região. 

 

� Oeste: Betim, Esmeraldas (parte), Florestal, Juatuba e Mateus Leme. 

 

O vetor oeste é caracterizado pelo transbordamento da expansão industrialdo eixo 

Contagem/Betim (indústria

com forte aumento dos loteamentos

popular e média renda, ou ainda sobre a forma de chacreamentos

a MG 050 e BR 262. Destaca

Vargem das Flores pela contaminação de esgoto

de agropecuária para o abastecimento da RMBH.

 

� Sudoeste: Brumadinho (parte), Ibirité, Igarapé, Itatiaiuçu, Itaguara, Mario 

Campos, Rio Manso, São Joaquim de Bicas e

 

O vetor sudoeste é caracterizado pelo transbordamento industrial de Contagem/Betim 

até São Joaquim de Bicas/Igarapé. Os assentamentos precários, ocupações 

urbanas,conflitos entre atividades produtivas (mineração) e 

(APE Rio Manso), além da

naturae resíduos se destacam como aspectos relevantes desse vetor, que possui como 

principal eixo rodoviário a BR 381.
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Noroeste: Contagem, Esmeraldas (parte) e Ribeirão das Neves (parte). 

O vetor noroeste tem como a principal rodovia a BR 040, no sentido Brasília. A 

expansão econômica do município de Sete Lagoas, situado fora da RMBH, tem 

influência sobre esses municípios. As atividades econômicas industriais e de logísticas 

estão em ascensão. Em contrapartida, há uma grande concentração de serviços 

urbanos precários e assentamentos habitacionais de baixa renda em condições 

irregulares ou precários. Constata-se o aumento de atividades do mercado imobiliário 

voltado para populações de baixa renda, pressionando as zonas rurais e colocando em 

risco as iniciativas de agricultura familiar da região.  

Oeste: Betim, Esmeraldas (parte), Florestal, Juatuba e Mateus Leme. 

O vetor oeste é caracterizado pelo transbordamento da expansão industrialdo eixo 

(indústria de bens e produtos pesados) sobre os demais municípios, 

com forte aumento dos loteamentos para atendimento aos programas de habitação 

e média renda, ou ainda sobre a forma de chacreamentos

a MG 050 e BR 262. Destaca-se a degradação ambiental dos rios Betim e da Represa 

pela contaminação de esgoto, bem como a presença de atividades 

de agropecuária para o abastecimento da RMBH. 

Sudoeste: Brumadinho (parte), Ibirité, Igarapé, Itatiaiuçu, Itaguara, Mario 

Manso, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. 

O vetor sudoeste é caracterizado pelo transbordamento industrial de Contagem/Betim 

até São Joaquim de Bicas/Igarapé. Os assentamentos precários, ocupações 

,conflitos entre atividades produtivas (mineração) e preservação ambiental 

(APE Rio Manso), além dadegradação do rio Paraopeba pelo lançamento de esgoto 

e destacam como aspectos relevantes desse vetor, que possui como 

principal eixo rodoviário a BR 381. 

 

 

 

Noroeste: Contagem, Esmeraldas (parte) e Ribeirão das Neves (parte).  

principal rodovia a BR 040, no sentido Brasília. A 

expansão econômica do município de Sete Lagoas, situado fora da RMBH, tem 

influência sobre esses municípios. As atividades econômicas industriais e de logísticas 

grande concentração de serviços 

urbanos precários e assentamentos habitacionais de baixa renda em condições 

se o aumento de atividades do mercado imobiliário 

rurais e colocando em 

Oeste: Betim, Esmeraldas (parte), Florestal, Juatuba e Mateus Leme.  

O vetor oeste é caracterizado pelo transbordamento da expansão industrialdo eixo 

sobre os demais municípios, 

para atendimento aos programas de habitação 

e média renda, ou ainda sobre a forma de chacreamentos. O eixo acompanha 

ão ambiental dos rios Betim e da Represa 

, bem como a presença de atividades 

Sudoeste: Brumadinho (parte), Ibirité, Igarapé, Itatiaiuçu, Itaguara, Mario 

O vetor sudoeste é caracterizado pelo transbordamento industrial de Contagem/Betim 

até São Joaquim de Bicas/Igarapé. Os assentamentos precários, ocupações 

preservação ambiental 

lançamento de esgoto in 

e destacam como aspectos relevantes desse vetor, que possui como 
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� Sul: Brumadinho (parte), Nova L

 

O vetor sul se destaca pelas centralidades que se reforçam mutuamente e se 

encontram distribuídas ao longo do eixo formado pelas rodovias BR 356, BR 040 e MG 

030. Os municípios integrantes desse vetor convivem com o processo em 

consolidação de novas centralidades, a expansão urbana com loteamentos fechados 

ao longo das principais rodovias e com os conflitos entre a atividade mineradora 

(atividade de maior destaque do vetor) e a presença ambiental da Serra da Moeda, de 

demais áreas protegidas e dos cursos d’água e aquíferos da região.

 

� Leste: Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas. 

 

O vetor leste tem como principal eixo rodoviário a BR 381. Os assentamentos precários 

e o aumento das pressões de ocupação urbana se 

mineração entra em conflito com os interesses de preservação ambiental; as condições 

de degradação da Bacia do Rio das Velhas interferem na qualidade hidrográfica da 

metrópole. Além desses fatores, há riscos de haver atritos entre i

patrimônios históricos e agropecuários. É o vetor que apresenta menor nível de 

integração metropolitana. 

 

O Macrozoneamento tem 

Metropolitano (ZIM), entendidas como territórios delimitados da RMBH em que o 

interesse metropolitano seja preponderante sobre o interesse local. As ZIMs poderão 

ser diferenciadas entre si, prevendo parâmet

interesse metropolitano de cada uma, assim como estratégias de estruturação territorial 

e de desenvolvimento, em sintonia com as políticas metropolitanas definidas no PDDI

RMBH.  

 

Já as Áreas de Interesse Metropolitan

prioritárias para implantação de um leque de políticas metropolitanas do PDDI

não passíveis de zoneamento. Elas

áreas voltadas ao desenvolvimento de políticas, progr

intuito de orientar espacialmente municípios e estado quanto ao planejamento geral. 
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Sul: Brumadinho (parte), Nova Lima, Raposos e Rio Acima. 

O vetor sul se destaca pelas centralidades que se reforçam mutuamente e se 

encontram distribuídas ao longo do eixo formado pelas rodovias BR 356, BR 040 e MG 

030. Os municípios integrantes desse vetor convivem com o processo em 

consolidação de novas centralidades, a expansão urbana com loteamentos fechados 

ao longo das principais rodovias e com os conflitos entre a atividade mineradora 

(atividade de maior destaque do vetor) e a presença ambiental da Serra da Moeda, de 

mais áreas protegidas e dos cursos d’água e aquíferos da região.

Leste: Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas.  

O vetor leste tem como principal eixo rodoviário a BR 381. Os assentamentos precários 

e o aumento das pressões de ocupação urbana se destacam. A presença da 

mineração entra em conflito com os interesses de preservação ambiental; as condições 

de degradação da Bacia do Rio das Velhas interferem na qualidade hidrográfica da 

metrópole. Além desses fatores, há riscos de haver atritos entre i

patrimônios históricos e agropecuários. É o vetor que apresenta menor nível de 

 

O Macrozoneamento tem ainda por objetivo também a definição de Zonas de Interesse 

Metropolitano (ZIM), entendidas como territórios delimitados da RMBH em que o 

interesse metropolitano seja preponderante sobre o interesse local. As ZIMs poderão 

ser diferenciadas entre si, prevendo parâmetros urbanísticos distintos, conforme o 

interesse metropolitano de cada uma, assim como estratégias de estruturação territorial 

e de desenvolvimento, em sintonia com as políticas metropolitanas definidas no PDDI

Já as Áreas de Interesse Metropolitano (AIMs) deverão ser apontadas como áreas 

prioritárias para implantação de um leque de políticas metropolitanas do PDDI

não passíveis de zoneamento. Elas procurarão apresentar uma espacialização de 

áreas voltadas ao desenvolvimento de políticas, programas e projetos na RMBH, com o 

intuito de orientar espacialmente municípios e estado quanto ao planejamento geral. 

 

 

 

ima, Raposos e Rio Acima.  

O vetor sul se destaca pelas centralidades que se reforçam mutuamente e se 

encontram distribuídas ao longo do eixo formado pelas rodovias BR 356, BR 040 e MG 

030. Os municípios integrantes desse vetor convivem com o processo em curso de 

consolidação de novas centralidades, a expansão urbana com loteamentos fechados 

ao longo das principais rodovias e com os conflitos entre a atividade mineradora 

(atividade de maior destaque do vetor) e a presença ambiental da Serra da Moeda, de 

mais áreas protegidas e dos cursos d’água e aquíferos da região. 

 

O vetor leste tem como principal eixo rodoviário a BR 381. Os assentamentos precários 

destacam. A presença da 

mineração entra em conflito com os interesses de preservação ambiental; as condições 

de degradação da Bacia do Rio das Velhas interferem na qualidade hidrográfica da 

metrópole. Além desses fatores, há riscos de haver atritos entre interesses de 

patrimônios históricos e agropecuários. É o vetor que apresenta menor nível de 

objetivo também a definição de Zonas de Interesse 

Metropolitano (ZIM), entendidas como territórios delimitados da RMBH em que o 

interesse metropolitano seja preponderante sobre o interesse local. As ZIMs poderão 

ros urbanísticos distintos, conforme o 

interesse metropolitano de cada uma, assim como estratégias de estruturação territorial 

e de desenvolvimento, em sintonia com as políticas metropolitanas definidas no PDDI-

o (AIMs) deverão ser apontadas como áreas 

prioritárias para implantação de um leque de políticas metropolitanas do PDDI-RMBH 

procurarão apresentar uma espacialização de 

amas e projetos na RMBH, com o 

intuito de orientar espacialmente municípios e estado quanto ao planejamento geral. 
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Podem ser também áreas nas quais a definição de 54Zonas de Interesse Metropolitano 

(ZIMs) requeira estudos mais detalhados e/ou a serem feito

Macrozoneamento.  

 

Nesse sentido, as ZIMs e AIMs foram definidas para se ter um olhar especial sobre o 

processo de ocupação, degradação ambiental, desenvolvimento de centralidades e 

complexos econômicos em conciliação com a preser

problemática da gestão de resíduos, principalmente no que se refere a disposição final 

adequada, é um dos desafios a serem enfrentados no planejamento metropolitano. 

 

Na FIGURA 5 abaixo é possível visualizar as principais zonas definidas inicialmente 

pelo Macrozoneamento, em especial as AIM’s e ZIM’s da região.

 

 

 

FIGURA 5.  IMAGEM DAS ÁREAS DE 

ZONAS DE INTERESSE M

MACROZONEAMENTO DA R
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Podem ser também áreas nas quais a definição de 54Zonas de Interesse Metropolitano 

(ZIMs) requeira estudos mais detalhados e/ou a serem feitos numa etapa posterior ao 

Nesse sentido, as ZIMs e AIMs foram definidas para se ter um olhar especial sobre o 

processo de ocupação, degradação ambiental, desenvolvimento de centralidades e 

complexos econômicos em conciliação com a preservação ambiental. Assim, a 

problemática da gestão de resíduos, principalmente no que se refere a disposição final 

adequada, é um dos desafios a serem enfrentados no planejamento metropolitano. 

abaixo é possível visualizar as principais zonas definidas inicialmente 

pelo Macrozoneamento, em especial as AIM’s e ZIM’s da região. 

IMAGEM DAS ÁREAS DE INTERESSE METROPOLIT

ZONAS DE INTERESSE METROPOLITANO (ZIM’S) 

MACROZONEAMENTO DA RMBH. FONTE: MACROZONEAMENTO, 2014.

 

 

 

Podem ser também áreas nas quais a definição de 54Zonas de Interesse Metropolitano 

s numa etapa posterior ao 

Nesse sentido, as ZIMs e AIMs foram definidas para se ter um olhar especial sobre o 

processo de ocupação, degradação ambiental, desenvolvimento de centralidades e 

vação ambiental. Assim, a 

problemática da gestão de resíduos, principalmente no que se refere a disposição final 

adequada, é um dos desafios a serem enfrentados no planejamento metropolitano.  

abaixo é possível visualizar as principais zonas definidas inicialmente 

 

INTERESSE METROPOLITANO E (AIM’S) E 

 DEFINIDAS NO 

EAMENTO, 2014. 
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Com o objetivo de fortalecer no âmbito jurídico das iniciativas do PDDI e do 

Macrozoneamento da RMBH, no momento encontra

Legislativa de Minas Gerais 

dispõe sobre a gestão unificada do uso do solo metropolitano, quando este se reveste 

do atributo de função pública de interesse comum.

 

Gestão unificada, no caso deste marco regulatório, é a gestão exercida conjuntamente 

pelo Estado e pelos municípios, do ponto de vista de planejamento estratégico, 

operacional e execução. O Projeto de Lei estabelece um rol de i

planejamento e gestão metropolitana. O PL enfatiza o protagonismo dos órgãos do 

arranjo metropolitano, ou seja, Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano, Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário

Gestão Metropolitana e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, delegando

competência para a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do 

solo. 

 

Além das iniciativas estaduais foi instituído ai

Metrópole - LEI Nº 13.089, DE 12 DE JANEIRO DE 2015

complementar as ações 

gestão conjunta das regiões metropolitanas

Metrópole busca a integração de ações entre os municípios que formam uma região 

metropolitana e prevê a governança interfederativa, o compartilhamento de 

responsabilidades entre estados e municípios no planejamento e execução de ações 

para o cumprimento das funções púb

 

 

3.2 PLANO METROPOLITANO 
RSU E NOVOS ESTUDOS 
RESÍDUOS DE 

 

 

Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados podem elaborar planos 

resíduos sólidos específicos, direcionados às regiões metropolitanas existentes em 

151119 

Com o objetivo de fortalecer no âmbito jurídico das iniciativas do PDDI e do 

nto da RMBH, no momento encontra-se em tramitação na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais – ALMG o projeto de lei 3078 (PL – 3078/2012). 

dispõe sobre a gestão unificada do uso do solo metropolitano, quando este se reveste 

pública de interesse comum. 

Gestão unificada, no caso deste marco regulatório, é a gestão exercida conjuntamente 

pelo Estado e pelos municípios, do ponto de vista de planejamento estratégico, 

operacional e execução. O Projeto de Lei estabelece um rol de i

planejamento e gestão metropolitana. O PL enfatiza o protagonismo dos órgãos do 

arranjo metropolitano, ou seja, Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano, Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário

Gestão Metropolitana e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, delegando

competência para a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do 

Além das iniciativas estaduais foi instituído ainda no âmibito fed

LEI Nº 13.089, DE 12 DE JANEIRO DE 2015. O Estatuto da Metrópole vem 

complementar as ações legislativas de normas urbanísticas que regulamentam a 

gestão conjunta das regiões metropolitanas. Como gestão conjunta, o Estatuto da 

ca a integração de ações entre os municípios que formam uma região 

metropolitana e prevê a governança interfederativa, o compartilhamento de 

responsabilidades entre estados e municípios no planejamento e execução de ações 

para o cumprimento das funções públicas de interesse comum (Eustáquio, 2015)

PLANO METROPOLITANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
RSU E NOVOS ESTUDOS PARA RESÍDUOS DE CON

DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados podem elaborar planos 

resíduos sólidos específicos, direcionados às regiões metropolitanas existentes em 

 

 

 

Com o objetivo de fortalecer no âmbito jurídico das iniciativas do PDDI e do 

se em tramitação na Assembleia 

3078/2012). O PL 3078 

dispõe sobre a gestão unificada do uso do solo metropolitano, quando este se reveste 

Gestão unificada, no caso deste marco regulatório, é a gestão exercida conjuntamente 

pelo Estado e pelos municípios, do ponto de vista de planejamento estratégico, 

operacional e execução. O Projeto de Lei estabelece um rol de instrumentos de 

planejamento e gestão metropolitana. O PL enfatiza o protagonismo dos órgãos do 

arranjo metropolitano, ou seja, Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano, Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de 

Gestão Metropolitana e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, delegando-lhes a 

competência para a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do 

nda no âmibito federal o Estatuto da 

O Estatuto da Metrópole vem 

de normas urbanísticas que regulamentam a 

Como gestão conjunta, o Estatuto da 

ca a integração de ações entre os municípios que formam uma região 

metropolitana e prevê a governança interfederativa, o compartilhamento de 

responsabilidades entre estados e municípios no planejamento e execução de ações 

(Eustáquio, 2015). 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PPP PARA 
PARA RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados podem elaborar planos de 

resíduos sólidos específicos, direcionados às regiões metropolitanas existentes em 
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seus territórios. O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 

Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), conforme estabelecido pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, deve abranger conteúdo mínimo especificado no art. 17 

da Lei Federal no 12.305/2010 e tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de 

20 anos, com atualizações a cada quatro anos, no mínimo.

 

Tendo em vista esse novo contexto

Resíduos Sólidos, foi elaborado o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 

Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), abrangendo os 50 

municípios que atualmente integram a região

projetos e ações estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 

lançado oficialmente pelo Governo de Minas em setembro de 2011

Metropolitana) 

 

Trata-se de um processo perene de discussão, 

conhecimentos, no curto, médio e longo prazos, e de redes de informação que 

permitam a análise, a crítica e o monitoramento permanentes das múltiplas ações dos 

vários agentes que atuam no esp

potencializar a adoção de soluções integradas e regionalizadas entre os municípios 

que compõe a RMBH e o Colar Metropolitano.

 

Elaborado em 2013, o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos estabelece os 

princípios, diretrizes e estratégias que orie

na implantação de sistemas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos na RMBH e 

Colar Metropolitano, alinhado com o PDDI e os

do Plano Estadual de Coleta S

a gestão regionalizada dos resíduos sólidos na RMBH e Colar, avaliando inclusive as 

formas de prestação de serviço pelo próprio poder público ou através de concessão e 

Parceria Público-Privado –

 

A versão final deste Plano foi, ainda, submetida à deliberação metropolitana, nos 

termos e trâmites da Lei Complementar Estadual n° 89/2006, a fim de que os entes da 

federação que integram a Região Metropolitana e seu Colar pudessem deliberar e 
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seus territórios. O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos – Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), conforme estabelecido pela Política 

ional de Resíduos Sólidos, deve abranger conteúdo mínimo especificado no art. 17 

da Lei Federal no 12.305/2010 e tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de 

20 anos, com atualizações a cada quatro anos, no mínimo. 

Tendo em vista esse novo contexto instituído pelas Políticas Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos, foi elaborado o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 

Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), abrangendo os 50 

municípios que atualmente integram a região. O PMRS se insere na agenda de 

projetos e ações estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 

lançado oficialmente pelo Governo de Minas em setembro de 2011

se de um processo perene de discussão, colaboração e integração de 

conhecimentos, no curto, médio e longo prazos, e de redes de informação que 

permitam a análise, a crítica e o monitoramento permanentes das múltiplas ações dos 

vários agentes que atuam no espaço e território metropolitanos. B

potencializar a adoção de soluções integradas e regionalizadas entre os municípios 

a RMBH e o Colar Metropolitano. 

Elaborado em 2013, o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos estabelece os 

princípios, diretrizes e estratégias que orientarão a atuação do Estado e dos municípios 

na implantação de sistemas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos na RMBH e 

Colar Metropolitano, alinhado com o PDDI e osArranjos Territoriais Ótimos 

do Plano Estadual de Coleta Seletiva. O Plano Metropolitano traz as perspectivas para 

a gestão regionalizada dos resíduos sólidos na RMBH e Colar, avaliando inclusive as 

formas de prestação de serviço pelo próprio poder público ou através de concessão e 

– PPP.  

deste Plano foi, ainda, submetida à deliberação metropolitana, nos 

termos e trâmites da Lei Complementar Estadual n° 89/2006, a fim de que os entes da 

federação que integram a Região Metropolitana e seu Colar pudessem deliberar e 

 

 

 

Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), conforme estabelecido pela Política 

ional de Resíduos Sólidos, deve abranger conteúdo mínimo especificado no art. 17 

da Lei Federal no 12.305/2010 e tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de 

instituído pelas Políticas Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos, foi elaborado o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos – Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS), abrangendo os 50 

. O PMRS se insere na agenda de 

projetos e ações estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 

lançado oficialmente pelo Governo de Minas em setembro de 2011 (Agência 

colaboração e integração de 

conhecimentos, no curto, médio e longo prazos, e de redes de informação que 

permitam a análise, a crítica e o monitoramento permanentes das múltiplas ações dos 

aço e território metropolitanos. Busca também 

potencializar a adoção de soluções integradas e regionalizadas entre os municípios 

Elaborado em 2013, o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos estabelece os 

ntarão a atuação do Estado e dos municípios 

na implantação de sistemas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos na RMBH e 

Arranjos Territoriais Ótimos -ATOs, além 

Metropolitano traz as perspectivas para 

a gestão regionalizada dos resíduos sólidos na RMBH e Colar, avaliando inclusive as 

formas de prestação de serviço pelo próprio poder público ou através de concessão e 

deste Plano foi, ainda, submetida à deliberação metropolitana, nos 

termos e trâmites da Lei Complementar Estadual n° 89/2006, a fim de que os entes da 

federação que integram a Região Metropolitana e seu Colar pudessem deliberar e 
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aprovar o PMRS, o qual ir

âmbito metropolitano. 

 

A RMBH e Colar Metropolitano fo

desenvolvimento da PPP de resíduos sólidos, assinando o Contrato com a empresa 

Metropolitana de Tratamento de Resí

para a gestão de resíduos sólidos no Brasil é dos 

Governo de Minas vai gerir, de maneira compartilhada com os municípios, parte dessa 

competência. A empresa vencedora será responsável pelos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. A coleta 

domiciliar dos resíduos e todas as etapas que antecedem o transbordo será de 

responsabilidade dos municípios

 

O objetivo do contrato de PPP é a

serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

municípios convengentes

metropolitano, em conformidade com a lei federal nº 11.079/2004 e a lei estadual nº 

14.868/2003.Belo Horizonte optou por não integrar esse consórcio e manter a fo

destinação atual através do contrato com o Aterro de Macaúbas. 

 

Os dados referentes aos 

Construção Civil - RCC ficaram aquém do esperado 

fundamentou a necessidade da con

Estes estudos estãoem elabora

 

Além dos Planos de Gestão Estadual e Metropolitano e do PDDI, alguns estudos são 

referências para os RSS e RCC, entre eles os Estud

estruturantes para o gerenciamento de resíduo da construção civil; Diagnóstico das 

unidades de tratamento térmico de resíduos de saúde (RSS) instaladas em Minas 

Gerais; além do manual de gerenciamento de resíduos de serviços 

manual de regulamento orientador para a construção dos indicadores de 

Monitoramento, Avaliação e controle de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS). 

151119 

aprovar o PMRS, o qual irá reger a prestação dos respectivos serviços públicos no 

Metropolitano foramescolhidos pelo Estado como projeto piloto para 

desenvolvimento da PPP de resíduos sólidos, assinando o Contrato com a empresa 

e Tratamento de Resíduos no último de julho (2014). 

para a gestão de resíduos sólidos no Brasil é dos municípios, mas 

Governo de Minas vai gerir, de maneira compartilhada com os municípios, parte dessa 

competência. A empresa vencedora será responsável pelos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. A coleta 

iliar dos resíduos e todas as etapas que antecedem o transbordo será de 

municípios. 

O objetivo do contrato de PPP é aexploração, mediante concessão administrativa, dos 

serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

entes da região metropolitana de Belo 

conformidade com a lei federal nº 11.079/2004 e a lei estadual nº 

Belo Horizonte optou por não integrar esse consórcio e manter a fo

destinação atual através do contrato com o Aterro de Macaúbas.  

Os dados referentes aos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS e 

RCC ficaram aquém do esperado no Plano Metropolitano

a necessidade da contratação de Plano específico para RSS e RCC. 

elaboraçãocom previsão de conclusão em novembro de 2015.

Além dos Planos de Gestão Estadual e Metropolitano e do PDDI, alguns estudos são 

referências para os RSS e RCC, entre eles os Estudos e proposição de iniciativas 

estruturantes para o gerenciamento de resíduo da construção civil; Diagnóstico das 

unidades de tratamento térmico de resíduos de saúde (RSS) instaladas em Minas 

Gerais; além do manual de gerenciamento de resíduos de serviços 

manual de regulamento orientador para a construção dos indicadores de 

Monitoramento, Avaliação e controle de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS).  

 

 

 

á reger a prestação dos respectivos serviços públicos no 

pelo Estado como projeto piloto para 

desenvolvimento da PPP de resíduos sólidos, assinando o Contrato com a empresa 

ltimo de julho (2014). A competência 

, mas com a PPP, o 

Governo de Minas vai gerir, de maneira compartilhada com os municípios, parte dessa 

competência. A empresa vencedora será responsável pelos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. A coleta 

iliar dos resíduos e todas as etapas que antecedem o transbordo será de 

exploração, mediante concessão administrativa, dos 

serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos 

elo Horizonte e colar 

conformidade com a lei federal nº 11.079/2004 e a lei estadual nº 

Belo Horizonte optou por não integrar esse consórcio e manter a forma de 

 

RSS e Resíduos de 

no Plano Metropolitano,o que 

específico para RSS e RCC. 

çãocom previsão de conclusão em novembro de 2015. 

Além dos Planos de Gestão Estadual e Metropolitano e do PDDI, alguns estudos são 

os e proposição de iniciativas 

estruturantes para o gerenciamento de resíduo da construção civil; Diagnóstico das 

unidades de tratamento térmico de resíduos de saúde (RSS) instaladas em Minas 

Gerais; além do manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) e o 

manual de regulamento orientador para a construção dos indicadores de 

Monitoramento, Avaliação e controle de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
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3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO
 
 
Neste capitulo será avaliado o município de Belo Horizonte e sua insersão na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

compreensão da sua estrutura organizacional (em termos sociais e econômicos) e a 

identificação de indicadores

análises que permitam identificar as atividades econômicas, a evol

produtivas, caracterizaçãoda infraestrutura

demográficos, condições de vida, aspectos institucionais e legais

 
 
Para atender aos aspectos citados serão utilizados indicadores de medição quali

quantitativos, pois permitem avaliar determinados 

dentro da realidade do municípios

 

Assim, para o levantamento de dados secundários acerca do Meio Socioeconômico, 

foram consultados bancos de dados disponíveis para o município de Belo Horizonte

RMBH. Adicionalmente, serão consultadas as bases de Instituições no âmbito 

Municipal, Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS, SEBRAE, 

com finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, saúde, demografia, 

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura do município.

3.3.1 População Total 

A análise da dinâmica populacional da 

do IBGE, relativos a projeção populacional realizada para 2014

verificar que a população dessa região totaliza mais de 5 milhões de pessoas (

1). Desde a mudança da capital do estado para Belo Horizonte, historicamente,

RMBH possui a maior concentração populacional de Minas Gerais, tal fato pode ser 

explicado pelo dinamismo econômico dos municípios 

metropolitana. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Neste capitulo será avaliado o município de Belo Horizonte e sua insersão na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH através dos elementos básicos para a 

compreensão da sua estrutura organizacional (em termos sociais e econômicos) e a 

e indicadores estratégicos para o diagnóstico. Para tal

análises que permitam identificar as atividades econômicas, a evol

caracterizaçãoda infraestrutura urbana,além de analisar os aspectos 

ndições de vida, aspectos institucionais e legais de BH.

Para atender aos aspectos citados serão utilizados indicadores de medição quali

, pois permitem avaliar determinados fenômenos de forma objetiva e 

dentro da realidade do municípios envolvidos. 

levantamento de dados secundários acerca do Meio Socioeconômico, 

foram consultados bancos de dados disponíveis para o município de Belo Horizonte

. Adicionalmente, serão consultadas as bases de Instituições no âmbito 

ipal, Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS, SEBRAE, 

com finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, saúde, demografia, 

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura do município.

dinâmica populacional da RMBH foi realizada através dos dados ofic

a projeção populacional realizada para 2014

população dessa região totaliza mais de 5 milhões de pessoas (

Desde a mudança da capital do estado para Belo Horizonte, historicamente,

a maior concentração populacional de Minas Gerais, tal fato pode ser 

amismo econômico dos municípios que compõe

 

 

 

Neste capitulo será avaliado o município de Belo Horizonte e sua insersão na Região 

RMBH através dos elementos básicos para a 

compreensão da sua estrutura organizacional (em termos sociais e econômicos) e a 

Para tal, serão realizadas 

análises que permitam identificar as atividades econômicas, a evolução das atividades 

,além de analisar os aspectos 

de BH. 

Para atender aos aspectos citados serão utilizados indicadores de medição quali-

fenômenos de forma objetiva e 

levantamento de dados secundários acerca do Meio Socioeconômico, 

foram consultados bancos de dados disponíveis para o município de Belo Horizonte e 

. Adicionalmente, serão consultadas as bases de Instituições no âmbito 

ipal, Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS, SEBRAE, 

com finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, saúde, demografia, 

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura do município. 

foi realizada através dos dados oficiais 

a projeção populacional realizada para 2014,onde é possível 

população dessa região totaliza mais de 5 milhões de pessoas (Tabela 

Desde a mudança da capital do estado para Belo Horizonte, historicamente, a 

a maior concentração populacional de Minas Gerais, tal fato pode ser 

que compõem aregião 
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TABELA 1 -

Baldim

Belo Horizonte

Betim

Brumadinho

Caeté

Capim Branco

Confins

Contagem

Esmeraldas

Florestal

Ibirité

Igarapé

Itaguara

Itatiaiuçu

Jaboticatubas

Juatuba

Lagoa Santa

Mário Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Nova Lima

Nova União

Pedro Leopoldo

Raposos

Ribeirão das Neves

Rio 

Rio Manso

Sabará

Santa Luzia

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

Sarzedo

Taquaraçu de Minas

Vespasiano

Total

Notadamente as três maiores cidades 

população, sendo Belo Horizonte 

47,92%, 12,38 % e 7,93 %
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- POPULAÇÃO RESIDENTE NA RMBH 
Município População % 

Baldim 8.082 0,16 

Belo Horizonte 2.491.109 47,92 

Betim 412.003 7,93 

Brumadinho 37.314 0,72 

Caeté 43.395 0,83 

Capim Branco 9.461 0,18 

Confins 6.409 0,12 

Contagem 643.476 12,38 

Esmeraldas 66.237 1,27 

Florestal 7.137 0,14 

Ibirité 171.932 3,31 

Igarapé 39.045 0,75 

Itaguara 13.087 0,25 

Itatiaiuçu 10.674 0,21 

Jaboticatubas 18.785 0,36 

Juatuba 24.662 0,47 

Lagoa Santa 58.702 1,13 

Mário Campos 14.427 0,28 

Mateus Leme 29.873 0,57 

Matozinhos 36.382 0,70 

Nova Lima 88.672 1,71 

Nova União 5.766 0,11 

Pedro Leopoldo 62.473 1,20 

Raposos 16.144 0,31 

Ribeirão das Neves 319.310 6,14 

Rio Acima 9.816 0,19 

Rio Manso 5.636 0,11 

Sabará 133.528 2,57 

Santa Luzia 214.830 4,13 

São Joaquim de Bicas 28.624 0,55 

São José da Lapa 21.905 0,42 

Sarzedo 29.270 0,56 

Taquaraçu de Minas 4.006 0,08 

Vespasiano 116.506 2,24 

Total 5.198.678 100,00 
Fonte:IBGE, 2015. 

as três maiores cidades da RMBH abrigam mais de 68

população, sendo Belo Horizonte seguidapor Contagem e Betim

7,93 %, respectivamente. 

 

 

 

NA RMBH - 2014. 

abrigam mais de 68% do total da sua 

Contagem e Betim, representando 
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FIGURA 6. DISTRIBUIÇÃO DA MANCDISTRIBUIÇÃO DA MANCHA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR

 

 

PIOS DA RMBH E COLAR. FONTE: PDDI, 2012. 
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A população da RMBH apresentou crescimento significativo, em números 

absolutos, nas últimas décadas. Esse crescimento, 

ritmo desde 1980. Segundo IBGE (2010), a população da RMBH era de 4.883.970 

habitantes, apresentando densidade de 516 hab./km².

 

Em participação total na população do estado, a RMBH passou de 14% em 1970 

para 24,92% em 2010. A taxa de crescimento da RMBH ficou em 1,15%, para o 

período 2000-2010. Na Tabela 

 

TABELA 2 - TAXA DE CRESCIMENTO DA 

Período 
Taxa média geométrica de crescimento da população 
RMBH

1970 

1980 

1991 

2000 

2010 

 

Algumas imagens retiradas do 

distribuição da população na RMBH nas manchas urbanas, o potencial de 

atratividade imobiliária para expansão e os vetores de 

2010 e 2050.  
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A população da RMBH apresentou crescimento significativo, em números 

absolutos, nas últimas décadas. Esse crescimento, no entanto, teve diminuição no 

ritmo desde 1980. Segundo IBGE (2010), a população da RMBH era de 4.883.970 

habitantes, apresentando densidade de 516 hab./km². 

Em participação total na população do estado, a RMBH passou de 14% em 1970 

A taxa de crescimento da RMBH ficou em 1,15%, para o 

Tabela 2 está demonstrado o histórico desse índice.

A DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO - RMBH.
Taxa média geométrica de crescimento da população 
RMBH 

6,25 

4,67 

2,5 

2,4 

1,15 
FONTE: IBGE, 2010. 

Algumas imagens retiradas do PDDI (Figura 7 e Figura 8) ajudam a entender a 

distribuição da população na RMBH nas manchas urbanas, o potencial de 

atratividade imobiliária para expansão e os vetores de expansão estimado

 

 

 

A população da RMBH apresentou crescimento significativo, em números 

no entanto, teve diminuição no 

ritmo desde 1980. Segundo IBGE (2010), a população da RMBH era de 4.883.970 

Em participação total na população do estado, a RMBH passou de 14% em 1970 

A taxa de crescimento da RMBH ficou em 1,15%, para o 

está demonstrado o histórico desse índice. 

RMBH. 
Taxa média geométrica de crescimento da população – 

ajudam a entender a 

distribuição da população na RMBH nas manchas urbanas, o potencial de 

estimados entre 
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FIGURA 7. SÍNTESE DA ATRATIVID

URBANA. FONTE: PDDI, 2012.

151119 

SÍNTESE DA ATRATIVIDADE IMOBILIÁRIA PARA OCUPAÇÃO 

ONTE: PDDI, 2012. 

 

 

 

 

A PARA OCUPAÇÃO 
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FIGURA 8. PROBABILIDADE DE EXP

PDDI, 2012. 
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PROBABILIDADE DE EXPANSÃO DA MANCHA URBA

 

 

 

 

ANSÃO DA MANCHA URBANA. FONTE: 
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O diagnóstico que integra o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos

Metropolitana de Belo Horizonte e Col

dados primários e secundários, preferencialme

utilizou-se da relação entre o quantitativo populacional e a expectativa de geração 

de resíduos sólidos urbanos

volume total de RSU produzido

2010, bem como a projeção da região no período 2015

nos critérios de geração percapita, população urbana, grau de cobertura e taxa de 

urbanização. 

 

TABELA 3 -GERAÇÃO ESTIMADA DE 

METROPOLITANO, 2010 

Municípios 

Baldim 

Barão de Cocais 

Belo Horizonte 

Belo Vale 

Betim 

Bom Jesus do Amparo 

Bonfim 

Brumadinho 

Caeté 

Capim Branco 

Confins 

Contagem 

Esmeraldas 

Florestal 

Fortuna de Minas 

Funilândia 

Ibirité 

Igarapé 

Inhaúma 

Itabirito 

Itaguara 

Itatiaiuçu 

Itaúna 

Jaboticatubas 

Juatuba 

Lagoa Santa 
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O diagnóstico que integra o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos

Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano (PMRS) baseou

primários e secundários, preferencialmente obtidos de fontes oficiais, e 

se da relação entre o quantitativo populacional e a expectativa de geração 

de resíduos sólidos urbanos. Na Tabela 3 e Tabela 4têm-se as estimativas do 

RSU produzidos pela RMBH e Colar a partir da população 

2010, bem como a projeção da região no período 2015- 2040, baseado sobretudo 

nos critérios de geração percapita, população urbana, grau de cobertura e taxa de 

GERAÇÃO ESTIMADA DE RSU POR MUNICÍPIO, RMBH E COLAR 

População Pop. 
Urbana 

RSU 
(t/dia)Total % 

7.913 0,15 5.067 

28.442 0,53 25.786 22,42

2.375.151 43,86 2.375.151 2065,19

7.536 0,14 3.295 

378.089 6,98 357.331 326,35

 5.491 0,10 2.516 

6.818 0,13 3.332 

33.973 0,63 28.642 24,90

40.750 0,75 35.436 30,81

8.881 0,16 8.090 

5.936 0,11 5.936 

603.442 11,14 601.400 522,92

60.271 1,11 56.215 48,88

6.600 0,12 5.504 

2.705 0,05 1.865 

3.855 0,07 2.029 

158.954 2,94 158.590 137,89

34.851 0,64 32.661 28,40

5.760 0,11 4.206 

45.449 0,84 43.566 37,88

12.372 0,23 9.526 

9.928 0,18 6.221 

85.463 1,58 80.451 69,95

17.134 0,32 10.740 

22.202 0,41 21.827 18,98

52.520 0,97 48.949 42,56

 

 

 

O diagnóstico que integra o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos– Região 

ar Metropolitano (PMRS) baseou-se em 

nte obtidos de fontes oficiais, e 

se da relação entre o quantitativo populacional e a expectativa de geração 

as estimativas do 

a partir da população em 

2040, baseado sobretudo 

nos critérios de geração percapita, população urbana, grau de cobertura e taxa de 

MBH E COLAR 

RSU 
(t/dia) 

4,41 

22,42 

2065,19 

2,87 

326,35 

2,19 

2,90 

24,90 

30,81 

7,03 

5,16 

522,92 

48,88 

4,79 

1,62 

1,76 

137,89 

28,40 

3,66 

37,88 

8,28 

5,41 

69,95 

9,34 

18,98 

42,56 
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Municípios 

Mário Campos 

Mateus Leme 

Matozinhos 

Moeda 

Nova Lima 

Nova União 

Pará de Minas 

Pedro Leopoldo 

Prudente de Morais 

Raposos 

Ribeirão das Neves 

Rio Acima 

Rio Manso 

Sabará 

Santa Bárbara 

Santa Luzia 

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Joaquim de Bicas 

São José da Lapa 

São Jose da Varginha 

Sarzedo 

Sete Lagoas 

Taquaraçu de Minas 

Vespasiano 

TOTAL 

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013.

151119 

População Pop. 
Urbana 

RSU 
(t/dia)13.192 0,24 12.458 10,83

27.856 0,51 24.679 21,46

33.955 0,63 30.877 26,85

4.689 0,09 1.789 

80.998 1,50 79.232 68,89

5.555 0,10 2.872 

84.215 1,56 79.599 69,21

58.740 1,08 49.953 43,43

9.573 0,18 9.199 

15.342 0,28 14.552 12,65

296.317 5,47 294.153 255,77

9.090 0,17 7.944 

5.276 0,10 2.810 

126.269 2,33 123.084 107,02

27.876 0,51 24.794 21,56

202.942 3,75 202.378 175,97

São Gonçalo do Rio Abaixo 9.777 0,18 4.649 

 25.537 0,47 18.599 16,17

19.799 0,37 11.400 

4.198 0,08 2.372 

25.814 0,48 25.532 22,20

214.152 3,96 208.956 181,69

3.794 0,07 1.755 

104.527 1,93 104.527 90,89

5.429.969 100,00 5.290.495 4600,09

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSU 
(t/dia) 10,83 

21,46 

26,85 

1,56 

68,89 

2,50 

69,21 

43,43 

8,00 

12,65 

255,77 

6,91 

2,44 

107,02 

21,56 

175,97 

4,04 

16,17 

9,91 

2,06 

22,20 

181,69 

1,53 

90,89 

4600,09 

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013. 
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TABELA 4 - PROJEÇÃO DA GERAÇÃO 
COLAR METROPOLITANO,

Municípios 2015 

Baldim 1.617,39 

Barão de 

Cocais 

8.431,90 

Belo 

Horizonte 

768.742,17 843.215,59

Belo Vale 1.034,41 

Betim 117.816,82 126.109,51

Bom Jesus do 

Amparo 

836,31 

Bonfim 1.162,78 

Brumadinho 9.734,22 

Caeté 11.722,64 

Capim Branco 2.721,55 

Confins 2.004,51 

Contagem 198.355,19 220.735,98

Esmeraldas 18.809,41 

Florestal 1.812,48 

Fortuna de 

Minas 

631,33 

Funilândia 670,20 

Ibirité 51.652,38 

Igarapé 10.397,33 

Inhaúma 1.396,97 

Itabirito 14.346,38 

Itaguara 3.085,25 

Itatiaiuçu 2.062,90 

Itaúna 27.697,58 

Jaboticatubas 3.415,60 

Juatuba 7.168,59 

Lagoa Santa 15.838,21 

Mário 

Campos 

4.036,51 

Mateus Leme 8.366,39 

Matozinhos 9.964,75 

Moeda 586,83 

Nova Lima 27.537,77 

Nova União 960,63 

Pará de Minas 25.893,68 

Pedro 

Leopoldo 

16.350,66 

Prudente de 

Morais 

3.100,34 

Raposos 4.935,67 

151119 

PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RSU POR MUNICÍPIO
COLAR METROPOLITANO, 2015-2040 (T/ANO) 

2020 2025 2030 2035

1.754,78 1.886,75 2.023,34 2.065,08

9.322,14 10.181,26 11.045,13 11.349,44

843.215,59 914.854,49 987.646,59 1.011.961,03

1.107,30 1.177,61 1.252,72 1.272,55

126.109,51 134.108,71 142.655,60 144.909,02

935,96 1.032,93 1.129,23 1.165,59

1.347,46 1.533,12 1.714,25 1.792,99

11.073,36 12.393,64 13.690,50 14.217,57

13.075,18 14.386,93 15.693,67 16.178,07

3.073,64 3.418,28 3.758,25 3.892,19

2.269,84 2.530,30 2.786,79 2.889,05

220.735,98 242.413,80 264.056,17 271.979,85

21.156,65 23.447,77 25.714,14 26.590,76

2.014,63 2.210,26 2.405,81 2.476,93

716,15 799,55 881,60 914,56

746,64 820,74 894,63 921,85

56.931,72 62.019,43 67.154,62 68.928,45

11.257,99 12.083,92 12.942,43 13.199,69

1.562,75 1.723,89 1.883,99 1.944,27

15.946,45 17.494,96 19.042,80 19.605,73

3.385,42 3.674,44 3.967,92 4.066,28

2.304,93 2.539,99 2.773,78 2.861,26

31.796,90 35.875,92 39.866,63 41.546,32

3.695,47 3.964,04 4.243,66 4.326,81

7.951,04 8.707,87 9.466,04 9.738,49

17.368,30 18.840,20 20.336,31 20.835,19

4.431,34 4.811,21 5.196,72 5.326,28

9.500,36 10.616,43 11.713,76 12.156,47

10.905,36 11.809,64 12.731,62 13.034,47

650,29 711,63 773,15 795,13

31.822,64 36.116,61 40.308,85 42.114,45

1.080,23 1.196,94 1.312,42 1.357,03

28.514,50 31.038,72 33.589,58 34.465,31

18.090,95 19.770,96 21.458,70 22.056,06

3.505,73 3.903,19 4.294,95 4.450,17

5.606,60 6.267,16 6.916,51 7.178,86

 

 

 

DE RSU POR MUNICÍPIO, RMBH E 

2035 2040 

2.065,08 2.107,91 

11.349,44 11.599,82 

1.011.961,03 1.033.719,65 

1.272,55 1.297,77 

144.909,02 147.779,97 

1.165,59 1.192,33 

1.792,99 1.838,79 

14.217,57 14.560,77 

16.178,07 16.545,18 

3.892,19 3.984,03 

2.889,05 2.957,80 

271.979,85 278.107,15 

26.590,76 27.210,43 

2.476,93 2.532,52 

914,56 936,44 

921,85 942,69 

68.928,45 70.434,13 

13.199,69 13.471,53 

1.944,27 1.988,80 

19.605,73 20.045,76 

4.066,28 4.153,84 

2.861,26 2.926,55 

41.546,32 42.577,75 

4.326,81 4.415,69 

9.738,49 9.955,61 

20.835,19 21.282,83 

5.326,28 5.441,12 

12.156,47 12.448,29 

13.034,47 13.312,66 

795,13 812,81 

42.114,45 43.181,12 

1.357,03 1.388,63 

34.465,31 35.215,93 

22.056,06 22.543,84 

4.450,17 4.555,61 

7.178,86 7.351,39 
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Municípios 2015 

Ribeirão das 

Neves 

96.188,10 106.366,91

Rio Acima 2.721,06 

Rio Manso 919,60 

Sabará 39.817,22 

Santa Bárbara 8.255,95 

Santa Luzia 66.235,03 

São Gonçalo 

do Rio Abaixo 

1.528,62 

São Joaquim 

de Bicas 

6.357,52 

São José da 

Lapa 

3.737,54 

São José da 

Varginha 

761,81 

Sarzedo 8.965,18 

Sete Lagoas 70.560,97 

Taquaraçu de 

Minas 

580,48 

Vespasiano 33.266,77 

Total 1.724.793,57 1.902.551,65

 

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013.

 

A população da RMBH vem apresentando um acréscimo significativo em números 

absolutos ao longo das décadas, apesar da diminuição do seu ritmo de 

crescimento a partir de 1980, contudo a ta

da região metropolitana, em 2010, foi de 1,15% (A

 

Historicamente, durante a década de 70, no vetor norte, destacou

crescimento populacional de Ribeirão das Neves, acompanhado pelo 

de Vespasiano e Santa Luzia. Na década de 80, o município da região que mais 

cresceu foi Ibirité, localizado no vetor oeste. Em 90, mesmo confirmando a 

tendência de retração do crescimento populacional da capital e da própria RMBH, 

verificaram-se taxas expressivas de crescimento na direção norte

destaque para os municípios de Esmeraldas, Mário Campos e São José da Lapa.

 

De acordo com o Censo 2010, dentre os municípios da RMBH, deve

Belo Horizonte, Contagem e Ibirité com a

151119 

2020 2025 2030 2035

106.366,91 116.179,56 126.045,16 129.522,64

3.113,61 3.502,32 3.883,13 4.041,38

1.017,19 1.111,46 1.206,19 1.239,68

43.657,54 47.351,17 51.106,43 52.357,21

9.253,18 10.223,83 11.186,67 11.552,68

73.276,00 80.073,90 86.903,93 89.319,86

1.697,21 1.860,24 2.023,39 2.082,34

7.261,91 8.157,09 9.034,67 9.397,16

4.140,60 4.529,90 4.920,43 5.059,71

830,68 896,78 964,59 986,22

10.432,86 11.915,48 13.360,69 13.997,43

79.902,71 89.071,57 98.100,91 101.700,77

647,43 712,34 776,99 800,95

35.990,04 38.614,94 41.346,18 42.160,73

1.902.551,65 2.074.563,90 2.248.182,24 2.308.782,02

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013.

A população da RMBH vem apresentando um acréscimo significativo em números 

absolutos ao longo das décadas, apesar da diminuição do seu ritmo de 

crescimento a partir de 1980, contudo a taxa de crescimento anual da população 

da região metropolitana, em 2010, foi de 1,15% (Agência Metropolitana

Historicamente, durante a década de 70, no vetor norte, destacou

crescimento populacional de Ribeirão das Neves, acompanhado pelo 

de Vespasiano e Santa Luzia. Na década de 80, o município da região que mais 

cresceu foi Ibirité, localizado no vetor oeste. Em 90, mesmo confirmando a 

tendência de retração do crescimento populacional da capital e da própria RMBH, 

e taxas expressivas de crescimento na direção norte

destaque para os municípios de Esmeraldas, Mário Campos e São José da Lapa.

De acordo com o Censo 2010, dentre os municípios da RMBH, deve

Belo Horizonte, Contagem e Ibirité com as maiores densidades respectivamente, 

 

 

 

2035 2040 

129.522,64 132.380,95 

4.041,38 4.140,66 

1.239,68 1.267,08 

52.357,21 53.481,52 

11.552,68 11.818,90 

89.319,86 91.294,56 

2.082,34 2.128,90 

9.397,16 9.626,89 

5.059,71 5.172,06 

986,22 1.007,01 

13.997,43 14.359,50 

101.700,77 104.121,05 

800,95 819,12 

42.160,73 43.027,60 

2.308.782,02 2.359.462,93 

Fonte: Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, 2013. 

A população da RMBH vem apresentando um acréscimo significativo em números 

absolutos ao longo das décadas, apesar da diminuição do seu ritmo de 

xa de crescimento anual da população 

gência Metropolitana, 2015). 

Historicamente, durante a década de 70, no vetor norte, destacou-se o 

crescimento populacional de Ribeirão das Neves, acompanhado pelo municípios 

de Vespasiano e Santa Luzia. Na década de 80, o município da região que mais 

cresceu foi Ibirité, localizado no vetor oeste. Em 90, mesmo confirmando a 

tendência de retração do crescimento populacional da capital e da própria RMBH, 

e taxas expressivas de crescimento na direção norte-oeste, com 

destaque para os municípios de Esmeraldas, Mário Campos e São José da Lapa. 

De acordo com o Censo 2010, dentre os municípios da RMBH, deve-se ressaltar 

s maiores densidades respectivamente, 
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e Taquaraçu de Minas, Baldim, e Rio Manso com as meno

respectivamente, conforme Tabela 

 

TABELA 5 - TABELA DE DENSIDADE 
Município População

Baldim 

Belo Horizonte 

Betim 

Brumadinho 

Caeté 

Capim Branco 

Confins 

Contagem 

Esmeraldas 

Florestal 

Ibirité 

Igarapé 

Itaguara 

Itatiaiuçu 

Jaboticatubas 

Juatuba 

Lagoa Santa 

Mário Campos 

Mateus Leme 

Matozinhos 

Nova Lima 

Nova União 

Pedro Leopoldo 

Raposos 

Ribeirão das Neves 

Rio Acima 

Rio Manso 

Sabará 

Santa Luzia 

São Joaquim de Bicas 

São José da Lapa 

Sarzedo 

Taquaraçu de Minas 

Vespasiano 

Total 
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e Taquaraçu de Minas, Baldim, e Rio Manso com as menores densidades 

Tabela 5. 

TABELA DE DENSIDADE DOS MUNICÍPIOS DA RM
População2014 Área (km²) Densidade (hab/km²)

8.082 556,3 

2.491.109 331,4 7.516,93

412.003 343,7 1.198,73

37.314 639,4 

43.395 542,6 

9.461 95,3 

6.409 42,4 151,16

643.476 195,3 3.294,81

66.237 909,5 

7.137 191,4 

171.932 72,6 2.368,21

39.045 110,3 353,99

13.087 410,5 

10.674 295,1 

18.785 1115,0 

24.662 99,5 247,86

58.702 229,3 256,01

14.427 35,2 409,86

29.873 302,7 

36.382 252,3 144,20

88.672 429,0 206,69

5.766 171,5 

62.473 292,9 213,29

16.144 72,2 223,60

319.310 155,5 2.053,44

9.816 229,8 

5.636 231,5 

133.528 302,2 441,85

214.830 235,3 913,00

28.624 71,6 399,78

21.905 47,9 457,31

29.270 62,1 471,34

4.006 329,2 

116.506 71,2 1.636,32

5.198.678 9.471,7 548,86
Fonte: IBGE, 2015. 

 

 

 

res densidades 

DOS MUNICÍPIOS DA RMBH. 
Densidade (hab/km²) 

14,53 

7.516,93 

1.198,73 

58,36 

79,98 

99,28 

151,16 

3.294,81 

72,83 

37,29 

2.368,21 

353,99 

31,88 

36,17 

16,85 

247,86 

256,01 

409,86 

98,69 

144,20 

206,69 

33,62 

213,29 

223,60 

2.053,44 

42,72 

24,35 

441,85 

913,00 

399,78 

457,31 

471,34 

12,17 

1.636,32 

548,86 
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De acordo com o censo demográfico de 2010, conclui

população vive em zonas urbanas, principalmente os habitantes de municípios 

mais próximos à capital. Belo Horizonte, Vespasiano e Confins não possuem área 

rural, e municípios como Santa Luzia, Sarzedo, C

Mário Campos e Raposos têm, no máximo, 900 pessoas vivendo em ambientes 

rurais. Em nenhum dos municípios a população rural supera a urbana. Baldim, 

Taquaraçu de Minas, Jaboaticatubas, Nova União, Itatiaiuçu e Rio Manso 

apresentam os maiores índices de habitantes no campo, comparado a outros 

municípios da RMBH.  

 

Os dados divulgados pelo censo 2010 apontam que o estado de Minas Gerais 

segue a tendência das demais regiões do país, com envelhecimento populacional 

e expressivo aumento na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 

anos). No entanto, o estado mineiro e a RMBH 

fortes, sobretudo por conta da oposição entre centro e periferia.

 

Análise preliminar dos pesquisadores da 

mostra que em todas as mesorregiões de Minas Gerais verificaram

envelhecimento da população na última década, em especial da população 

feminina.Em relação à RMBH

expressivo aumento na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 anos

Na RMBH também verificou

da população, sendo maior na capital do que nos demais municípios.

 

As Figura 9 e Figura 10, a seguir, dão a expressão desse processo, com 

demonstrações para os anos de 2000 e 2010. Nelas estão presentes também os 

índices da razão de dependência jovem 

– RDI – e da razão de dependência total 

população mede a razão entre a população econo

população economicamente ativa

inserida no mercado de trabalho)

apresentadasas projeções da pirâmide social para os anos de 2030 e 2050.
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demográfico de 2010, conclui-se que a maior parte da 

população vive em zonas urbanas, principalmente os habitantes de municípios 

mais próximos à capital. Belo Horizonte, Vespasiano e Confins não possuem área 

rural, e municípios como Santa Luzia, Sarzedo, Capim Branco, Ibirité, Juatuba, 

têm, no máximo, 900 pessoas vivendo em ambientes 

rurais. Em nenhum dos municípios a população rural supera a urbana. Baldim, 

Taquaraçu de Minas, Jaboaticatubas, Nova União, Itatiaiuçu e Rio Manso 

ntam os maiores índices de habitantes no campo, comparado a outros 

Os dados divulgados pelo censo 2010 apontam que o estado de Minas Gerais 

segue a tendência das demais regiões do país, com envelhecimento populacional 

aumento na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 

ntanto, o estado mineiro e a RMBH apresentam diferenças regionais 

fortes, sobretudo por conta da oposição entre centro e periferia. 

Análise preliminar dos pesquisadores da rede Observatório das Metrópoles

mostra que em todas as mesorregiões de Minas Gerais verificaram

envelhecimento da população na última década, em especial da população 

RMBH, além do fenômeno do envelhecimento, houve 

to na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 anos

Na RMBH também verificou-se desigualdades no que diz respeito à idade média 

da população, sendo maior na capital do que nos demais municípios.

, a seguir, dão a expressão desse processo, com 

s anos de 2000 e 2010. Nelas estão presentes também os 

índices da razão de dependência jovem – RDJ –, da razão de dependência idosos 

e da razão de dependência total – RDT. A razão de dependência de uma 

população mede a razão entre a população economicamente dependente e a 

população economicamente ativa (população que tem potencial de mão de obra, 

inserida no mercado de trabalho). Na sequência, as Figura 11 e 

as projeções da pirâmide social para os anos de 2030 e 2050.

 

 

 

se que a maior parte da 

população vive em zonas urbanas, principalmente os habitantes de municípios 

mais próximos à capital. Belo Horizonte, Vespasiano e Confins não possuem área 

apim Branco, Ibirité, Juatuba, 

têm, no máximo, 900 pessoas vivendo em ambientes 

rurais. Em nenhum dos municípios a população rural supera a urbana. Baldim, 

Taquaraçu de Minas, Jaboaticatubas, Nova União, Itatiaiuçu e Rio Manso 

ntam os maiores índices de habitantes no campo, comparado a outros 

Os dados divulgados pelo censo 2010 apontam que o estado de Minas Gerais 

segue a tendência das demais regiões do país, com envelhecimento populacional 

aumento na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 

apresentam diferenças regionais 

etrópoles(2014) 

mostra que em todas as mesorregiões de Minas Gerais verificaram-se o 

envelhecimento da população na última década, em especial da população 

, além do fenômeno do envelhecimento, houve 

to na participação dos adultos na fase produtiva (20 a 60 anos). 

se desigualdades no que diz respeito à idade média 

da população, sendo maior na capital do que nos demais municípios. 

, a seguir, dão a expressão desse processo, com 

s anos de 2000 e 2010. Nelas estão presentes também os 

, da razão de dependência idosos 

azão de dependência de uma 

micamente dependente e a 

(população que tem potencial de mão de obra, 

e Figura 12são 

as projeções da pirâmide social para os anos de 2030 e 2050. 
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FIGURA 9. ESTRUTURA ETÁRIA D
MACROZONEAMENTO RMBH

 

FIGURA 10. ESTRUTURA ET
MACROZONEAMENTO RMBH
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. ESTRUTURA ETÁRIA DA POP. RMBH, POR SEXO, 2000. FONTE: 
MACROZONEAMENTO RMBH, 2014 

ESTRUTURA ETÁRIA DA POP. RMBH, POR SEXO, 201
MACROZONEAMENTO RMBH, 2014 

 

 

 

 
O, 2000. FONTE: 

 
OR SEXO, 2010. FONTE: 
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FIGURA 11. ESTRUTURA ET
MACROZONEAMENTO RMBH

 

FIGURA 12. ESTRUTURA ET
MACROZONEAMENTO RMBH

 

 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte também há desigualdade no que diz 

respeito à idade média da população, sendo maior na capital do que nos demais 

municípios, como demonstra a 

significativamente maior do que a média do estado, em especial no caso das 

mulheres. 

151119 

ESTRUTURA ETÁRIA DA POP. RMBH, POR SEXO, 203
MACROZONEAMENTO RMBH, 2014 

ESTRUTURA ETÁRIA DA POP. RMBH, POR SEXO, 205
MACROZONEAMENTO RMBH, 2014 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte também há desigualdade no que diz 

respeito à idade média da população, sendo maior na capital do que nos demais 

municípios, como demonstra a Tabela 6. Na capital a idade média é 

significativamente maior do que a média do estado, em especial no caso das 

 

 

 

 
R SEXO, 2030. FONTE: 

 
OR SEXO, 2050. FONTE: 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte também há desigualdade no que diz 

respeito à idade média da população, sendo maior na capital do que nos demais 

Na capital a idade média é 

significativamente maior do que a média do estado, em especial no caso das 
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TABELA 6 - IDADE MÉDIA DA POPUL

Região Metropolitana 
Homens

RMBH – núcleo 

RMBH – periferia 

RMBH 

 

No que tange à evolução da mancha urbana, são apresentadas a seguir as 

figuras (A) e (C) com mapeamentos referentes aos anos de 1990 e 2009. Os 

mapas forma extraídos do Plano 

É possível visualizar forte expansão 

Juatuba, Igarapé e Mateus Leme), bem como para o setor norte. Na sequência, 

as figuras (B) e (D) apresentam as projeções para os anos de 2020 e 2040.

151119 

IDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO - RMBH, 2000-
2000 2010

Homens Mulheres Total Homens Mulheres

29,5 31,9 30,7 33,2 36 

26,9 28 27,5 30,7 32 

28,2 30 29,1 31,9 34 

Fonte: IBGE, 2014 

No que tange à evolução da mancha urbana, são apresentadas a seguir as 

com mapeamentos referentes aos anos de 1990 e 2009. Os 

lano Metropolitano– macrozoneamento RMBH (2014). 

É possível visualizar forte expansão para o eixo oeste (Contagem, Betim, 

Juatuba, Igarapé e Mateus Leme), bem como para o setor norte. Na sequência, 

apresentam as projeções para os anos de 2020 e 2040.

 

 

 

-2012. 
2010 

Mulheres Total 

 34,7 

 31,4 

 33 

No que tange à evolução da mancha urbana, são apresentadas a seguir as 

com mapeamentos referentes aos anos de 1990 e 2009. Os 

macrozoneamento RMBH (2014). 

para o eixo oeste (Contagem, Betim, 

Juatuba, Igarapé e Mateus Leme), bem como para o setor norte. Na sequência, 

apresentam as projeções para os anos de 2020 e 2040. 
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FIGURA 
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(A) (C) 

(B) (D) 

FIGURA 13. EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA, 1990URBANA, 1990(A), 2009(C), 2020(B) E 2040E 2040(D) – RMBH. FONTE: MACROZONEAMENTO RMBH, 2014.

 

 

NEAMENTO RMBH, 2014. 
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3.3.2 Renda 

A atividade econômica de Minas 

geográfico de dimensão relativamente pequeno, correspondendo a 1,6% do território 

do estado . Apesar de sua dimensão, a RMBH possui uma economia de grande 

densidade e diversificação. Essa diverficação é reflet

(Agência Metropolitana, 2015).

 

Segundo o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (2013), a distribuição espacial da 

produção em Minas Gerais manteve

série 1999-2010, sendo que, em 

estadual. 

 

A contribuição dos cinco maiores municípios de Minas Gerais (Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora, respectivamente) em termos do PIB

35,1% em 2004 a 37,8% em 2009, di

22,5% e 23,7% da população total do estado. Estes cinco municípios acumularam 

35,6% do PIB estadual em 2010 e 22,8% de sua população

 

TABELA 7 - PIB E POP TOTAL DOS 

Municípios PIB (%) em relação ao estadual

Belo Horizonte 

Betim 

Contagem 

Uberlândia 

Juiz de Fora 

TOTAL 

 

Os três primeiros municípios citados pertencem à RMBH, assim como já mencionado, 

percebe-se, assim, que a atividade econômica de Minas Gerais concentra

RMBH. 
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A atividade econômica de Minas Gerais concentra-se na RMBH, porém é um espaço 

geográfico de dimensão relativamente pequeno, correspondendo a 1,6% do território 

do estado . Apesar de sua dimensão, a RMBH possui uma economia de grande 

densidade e diversificação. Essa diverficação é refletida na desagregação de seu PIB 

(Agência Metropolitana, 2015). 

Segundo o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (2013), a distribuição espacial da 

produção em Minas Gerais manteve-se bastante concentrada na RMBH ao longo da 

2010, sendo que, em 2006, a RMBH foi responsável por 34,52% do PIB 

A contribuição dos cinco maiores municípios de Minas Gerais (Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora, respectivamente) em termos do PIB

35,1% em 2004 a 37,8% em 2009, distribuídos entre uma população que oscilou entre 

22,5% e 23,7% da população total do estado. Estes cinco municípios acumularam 

35,6% do PIB estadual em 2010 e 22,8% de sua população (Tabela 

PIB E POP TOTAL DOS 5 MAIORES MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS.

PIB (%) em relação ao estadual 
Pop total (%) em relação ao 

14,7 

8,1 

5,3 

5,2 

2,4 

35,6 
Fonte: IBGE. 

cípios citados pertencem à RMBH, assim como já mencionado, 

se, assim, que a atividade econômica de Minas Gerais concentra

 

se na RMBH, porém é um espaço 

geográfico de dimensão relativamente pequeno, correspondendo a 1,6% do território 

do estado . Apesar de sua dimensão, a RMBH possui uma economia de grande 

ida na desagregação de seu PIB 

Segundo o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (2013), a distribuição espacial da 

se bastante concentrada na RMBH ao longo da 

2006, a RMBH foi responsável por 34,52% do PIB 

A contribuição dos cinco maiores municípios de Minas Gerais (Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora, respectivamente) em termos do PIB variou de 

stribuídos entre uma população que oscilou entre 

22,5% e 23,7% da população total do estado. Estes cinco municípios acumularam 

Tabela 7).  

DE MINAS GERAIS. 
Pop total (%) em relação ao 

estadual 

12,1 

1,9 

3,1 

3,1 

2,6 

22,8 

cípios citados pertencem à RMBH, assim como já mencionado, 

se, assim, que a atividade econômica de Minas Gerais concentra-se na 
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A contribuição para o PIB da região metropolitana é bastante concentrada nos três 

municípios de maior população, assim, em 2010, o PIB de Belo Horizonte foi de 

R$51.661.760.000, Betim foi de 

R$18.539.693.000. Somados,

 

O setor mais representativo na metrópole é o terciário, destacando

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura, comunicação, 

RMBH ocupa uma posição de liderança 

de serviços.Além da concentração das atividades de serviços e comércio, o parque 

industrial é bastante diversificado, com empreendimentos de fomento à indústria 

automobilística de alta tecnologia e a presença de um

importante.  

 

A mineração, uma das principais atividades econômicas e fontes de arrecadação do 

estadode Minas Gerais, é outra atividade econômica característica da região, que 

fornece os principais minerais da pauta de exportaç

dolomito, entre outros).  

 

Quanto à agropecuária, destaca

região, predominando a agricultura familiar, que é responsável pelo abastecimento de 

produtos hortifrutigranjeiro
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A contribuição para o PIB da região metropolitana é bastante concentrada nos três 

municípios de maior população, assim, em 2010, o PIB de Belo Horizonte foi de 

51.661.760.000, Betim foi de R$28.297.360.000 e Contagem foi de 

18.539.693.000. Somados, equivalem a 81,51% do PIB da RMBH 

O setor mais representativo na metrópole é o terciário, destacando

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura, comunicação, 

RMBH ocupa uma posição de liderança estadual em quase todas essas modalidades 

de serviços.Além da concentração das atividades de serviços e comércio, o parque 

industrial é bastante diversificado, com empreendimentos de fomento à indústria 

automobilística de alta tecnologia e a presença de um pólo de biotecnologia muito 

A mineração, uma das principais atividades econômicas e fontes de arrecadação do 

, é outra atividade econômica característica da região, que 

fornece os principais minerais da pauta de exportação estadual (ferro, ouro, calcário, 

Quanto à agropecuária, destaca-se a presença de um cinturão verde nas bordas da 

região, predominando a agricultura familiar, que é responsável pelo abastecimento de 

produtos hortifrutigranjeiros na RMBH. 

 

A contribuição para o PIB da região metropolitana é bastante concentrada nos três 

municípios de maior população, assim, em 2010, o PIB de Belo Horizonte foi de 

28.297.360.000 e Contagem foi de 

ivalem a 81,51% do PIB da RMBH (FJP, 2012). 

O setor mais representativo na metrópole é o terciário, destacando-se os serviços de 

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura, comunicação, dentre outros. A 

estadual em quase todas essas modalidades 

de serviços.Além da concentração das atividades de serviços e comércio, o parque 

industrial é bastante diversificado, com empreendimentos de fomento à indústria 

pólo de biotecnologia muito 

A mineração, uma das principais atividades econômicas e fontes de arrecadação do 

, é outra atividade econômica característica da região, que 

ão estadual (ferro, ouro, calcário, 

se a presença de um cinturão verde nas bordas da 

região, predominando a agricultura familiar, que é responsável pelo abastecimento de 
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3.4 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 

Neste capitulo serãoavaliado

elementos ambientais. Para tal, foram realizados levantamento 

acerca do meiosfísico e 

Instituições no âmbito municipal

Ambiente – MMA, ZEE, IGAM, 

 

3.4.1 ASPECTOS FÍSICOS

O diagnóstico relativo aos 

clima) que compõe o “Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Belo Horizonte”(PMGIRS)

As “escalas geográficas” das informações do

a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

Belo Horizonte.  

3.4.1.1 Geologia e Geomorfologia

De acordo com o mapa geológico da RMBH e colar metropolitano 

Metropolitano – Macrozoneamento RMBH (2014), os grupos litológicos da região são 

muito variados (Figura 14

plano de macrozoneamento foi dividido em dez unidades 

serem explicadas. 

 

O primeiro grupo, representado pela cor rosa claro, refere

representatividade na região, ocupando o complexo Belo Horizonte e o complexo 

Bação. É constituído por rochas ígneas e metamórficas, em sua maioria granitos e 

gnaisses. Essas rochas são bem resistentes e muito utilizadas como materiais de 

construção. Com o intemperismo, formam solos silto

151119 

CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL 

avaliados o município de Belo Horizonte e a 

ambientais. Para tal, foram realizados levantamento de dados secundários 

e biótico. Adicionalmente, serão consultadas as bases de 

unicipal, estadual e federal como CPRM, Ministério do Meio 

MMA, ZEE, IGAM, Universidades com finalidade de se obter dados

ASPECTOS FÍSICOS 

O diagnóstico relativo aos Aspectos Físicos (geologia e geomorfologia, hidrografia e 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

) foi embasado nas informações secundárias

calas geográficas” das informações dos diversos estudos foram compatíveis com 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

Geologia e Geomorfologia 

De acordo com o mapa geológico da RMBH e colar metropolitano 

ozoneamento RMBH (2014), os grupos litológicos da região são 

14). Para facilitar a compreensão de toda essa diversidade o 

nto foi dividido em dez unidades geotécnicas (

O primeiro grupo, representado pela cor rosa claro, refere-se à unidade com maior 

representatividade na região, ocupando o complexo Belo Horizonte e o complexo 

Bação. É constituído por rochas ígneas e metamórficas, em sua maioria granitos e 

rochas são bem resistentes e muito utilizadas como materiais de 

construção. Com o intemperismo, formam solos silto-arenosos ou argilo

a RMBH através dos 

de dados secundários 

. Adicionalmente, serão consultadas as bases de 

como CPRM, Ministério do Meio 

com finalidade de se obter dados. 

geologia e geomorfologia, hidrografia e 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

foi embasado nas informações secundárias. 

foram compatíveis com 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

De acordo com o mapa geológico da RMBH e colar metropolitano elaborado pelo Plano 

ozoneamento RMBH (2014), os grupos litológicos da região são 

). Para facilitar a compreensão de toda essa diversidade o 

geotécnicas (Figura 15) a 

se à unidade com maior 

representatividade na região, ocupando o complexo Belo Horizonte e o complexo 

Bação. É constituído por rochas ígneas e metamórficas, em sua maioria granitos e 

rochas são bem resistentes e muito utilizadas como materiais de 

arenosos ou argilo-arenosiltoso, 
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altamente suscetíveis a erosão. Por isso, há grande presença de ravinas e voçorocas, 

tornando-se necessário ter cuidado com cortes, terraplanagens e com a exposição do 

solo causada pelo desmatamento.

centros, precisa de uma atenção maior das autoridades, pois a mesma gera processos 

erosivos que resultam em assoreament

 

151119 

altamente suscetíveis a erosão. Por isso, há grande presença de ravinas e voçorocas, 

ter cuidado com cortes, terraplanagens e com a exposição do 

solo causada pelo desmatamento. A ocupação desordenada, presente em grandes 

centros, precisa de uma atenção maior das autoridades, pois a mesma gera processos 

erosivos que resultam em assoreamentos, enchentes e inundações. 

altamente suscetíveis a erosão. Por isso, há grande presença de ravinas e voçorocas, 

ter cuidado com cortes, terraplanagens e com a exposição do 

A ocupação desordenada, presente em grandes 

centros, precisa de uma atenção maior das autoridades, pois a mesma gera processos 

os, enchentes e inundações.  
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FIGURA 14. GEOLOGIA E MANCHAS U
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GEOLOGIA E MANCHAS URBANAS DA RMBH E COLRBANAS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO. FONTE: PDDIPDDI, 2012. 
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FIGURA 15. GEOLOGIA E POTENCIAL
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GEOLOGIA E POTENCIAL DE USO RMBH E COLAR DE USO RMBH E COLAR METROPOLITANO.FONTE: PDDI, 201, 2012. 
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O grupo 2 possui, principalmente, rochas de origem sedimentar, como argilitos e 

siltitos. São conhecidas como rochas brandas com pouca resistência mecânica e, 

portanto, muito suscetíveis ao 

e passíveis de escorregamento após a fragmentação. Há também a presença de 

rochas mais grossas, como os arenitos que tendem a ser bem porosos e, por isso, 

bons reservatórios de água. O relevo desse grupo

cortes verticalizados. 

 

O grupo 3 tem os Itabiritos como as rochas características. São conhecidas por conter 

grande concentração de hematita/óxido de ferro, dando a elas grande valor econômico 

para a mineração. Algumas o

quadrilátero ferrífero, pois são maciças e possuem grande resistência mecânica à 

erosão. Paisagisticamente, são bem significativas. No entanto, as rochas também 

podem ser pulverulentas, apresentando baixa 

escorregamentos ao longo dos planos de foliação.

 

O Quadrilátero Ferrífero(Figura 

ferro itabirítico e hematítico de alto teor, está localizado no alto curso da Bacia do Rio 

das Velhas, tendo como limite norte a Serra do Curral, nos municípios de Belo 

Horizonte e Santa Luzia. Essa forma

mais antigas e de evolução mais complexa de toda a bacia. Historicamente, o 

quadrilátero tem sido responsável por elevado índice de extração de minérios diversos, 

com uma área de 7.500 km² e 1,8 mil metros de alti

região ouro, platina e outros metais preciosos, mas atualmente, pelo esvaziamento 

dessas fontes, o minério de ferro é a principal produção. O local é conhecido por ter as 

cangas, formações geológicas raras. É uma região 

que compõe o parque estadual da Serra do Rola Moça.
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O grupo 2 possui, principalmente, rochas de origem sedimentar, como argilitos e 

siltitos. São conhecidas como rochas brandas com pouca resistência mecânica e, 

portanto, muito suscetíveis ao intemperismo. Essas rochas são facilmente deformadas 

e passíveis de escorregamento após a fragmentação. Há também a presença de 

rochas mais grossas, como os arenitos que tendem a ser bem porosos e, por isso, 

bons reservatórios de água. O relevo desse grupo é pouco ondulado, exigindo poucos 

O grupo 3 tem os Itabiritos como as rochas características. São conhecidas por conter 

grande concentração de hematita/óxido de ferro, dando a elas grande valor econômico 

para a mineração. Algumas ocupam as porções elevadas das serras que compõem o 

quadrilátero ferrífero, pois são maciças e possuem grande resistência mecânica à 

erosão. Paisagisticamente, são bem significativas. No entanto, as rochas também 

podem ser pulverulentas, apresentando baixa resistência e suscetíveis a 

escorregamentos ao longo dos planos de foliação. 

Figura 16), constituído de importantes depósitos de minério de 

ferro itabirítico e hematítico de alto teor, está localizado no alto curso da Bacia do Rio 

das Velhas, tendo como limite norte a Serra do Curral, nos municípios de Belo 

Horizonte e Santa Luzia. Essa formação compreende uma das unidades geológicas 

mais antigas e de evolução mais complexa de toda a bacia. Historicamente, o 

quadrilátero tem sido responsável por elevado índice de extração de minérios diversos, 

com uma área de 7.500 km² e 1,8 mil metros de altitude. No Brasil

região ouro, platina e outros metais preciosos, mas atualmente, pelo esvaziamento 

dessas fontes, o minério de ferro é a principal produção. O local é conhecido por ter as 

cangas, formações geológicas raras. É uma região pouco preservada, exceto a parte 

que compõe o parque estadual da Serra do Rola Moça. 

 

O grupo 2 possui, principalmente, rochas de origem sedimentar, como argilitos e 

siltitos. São conhecidas como rochas brandas com pouca resistência mecânica e, 

intemperismo. Essas rochas são facilmente deformadas 

e passíveis de escorregamento após a fragmentação. Há também a presença de 

rochas mais grossas, como os arenitos que tendem a ser bem porosos e, por isso, 

é pouco ondulado, exigindo poucos 

O grupo 3 tem os Itabiritos como as rochas características. São conhecidas por conter 

grande concentração de hematita/óxido de ferro, dando a elas grande valor econômico 

cupam as porções elevadas das serras que compõem o 

quadrilátero ferrífero, pois são maciças e possuem grande resistência mecânica à 

erosão. Paisagisticamente, são bem significativas. No entanto, as rochas também 

resistência e suscetíveis a 

constituído de importantes depósitos de minério de 

ferro itabirítico e hematítico de alto teor, está localizado no alto curso da Bacia do Rio 

das Velhas, tendo como limite norte a Serra do Curral, nos municípios de Belo 

ção compreende uma das unidades geológicas 

mais antigas e de evolução mais complexa de toda a bacia. Historicamente, o 

quadrilátero tem sido responsável por elevado índice de extração de minérios diversos, 

tude. No Brasil-colônia extraíam da 

região ouro, platina e outros metais preciosos, mas atualmente, pelo esvaziamento 

dessas fontes, o minério de ferro é a principal produção. O local é conhecido por ter as 

pouco preservada, exceto a parte 
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FIGURA 16. QUADRILÁTERO FERRÍFER
 

O grupo 4 é composto por rochas metamórficas foliadas, como ardósias, filitos e xistos

Caracteriza-se por serem rochas pouco resistentes em processo elevado de alteração. 

Os taludes em rochas foliadas tendem a sofrer escorregamentos e os planos de 

foliação ficam sujeitos a erosão.

 

Os planos de acamamento e foliaçãosãofeições planares

descontinuidades, adquiridas durante a formação das rochas sedimentares e 

metamórficas, respectivamente

devido a sua menor resistência

mapeamento de superfície quanto em testemunhos de sondagens

151119 

UADRILÁTERO FERRÍFERO. FONTE: PINTO (2007).

O grupo 4 é composto por rochas metamórficas foliadas, como ardósias, filitos e xistos

se por serem rochas pouco resistentes em processo elevado de alteração. 

Os taludes em rochas foliadas tendem a sofrer escorregamentos e os planos de 

foliação ficam sujeitos a erosão. 

Os planos de acamamento e foliaçãosãofeições planares, chamadas genericamente de 

adquiridas durante a formação das rochas sedimentares e 

respectivamente, podendo se constituir em planos potenciais de ruptura 

devido a sua menor resistência. Sãofeições facilmente identifi

mapeamento de superfície quanto em testemunhos de sondagens

 

FONTE: PINTO (2007). 

O grupo 4 é composto por rochas metamórficas foliadas, como ardósias, filitos e xistos. 

se por serem rochas pouco resistentes em processo elevado de alteração. 

Os taludes em rochas foliadas tendem a sofrer escorregamentos e os planos de 

chamadas genericamente de 

adquiridas durante a formação das rochas sedimentares e 

podendo se constituir em planos potenciais de ruptura 

Sãofeições facilmente identificáveis tanto em 

mapeamento de superfície quanto em testemunhos de sondagens. O conhecimento do 
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ângulo de mergulho destes planos e sua direção é fundamental para o planejamento de 

cortes nos maciços rochosos a fim de se evitar o desencadeamento de in

e escorregamentos (MACROZONEAMENTO, 2014). 

 

O grupo 5 é composto pelos dolomitos que estão associados aos itabiritos, 

característicos do grupo 3. São compostos por carbonato de magnésio com alto grau 

de dissolução e baixa resistência, pode

grande processo de carstificação.

 

O grupo 6 é constituído pelos quartzitos e metaconglomerados, de grande resistência 

mecânica, que ocupam a Serra do Cipó e a Serra da Moeda. São rochas muito 

utilizadas para fundação e construção. É uma área com importantes aquíferos.

 

O grupo 7 é bem singular e restrito na região. É composto por granitos e outras rochas 

que tendem a se intemperizar com facilidade, obtendo, inclusive, fraturas. Quando 

estão saudáveis são muito u

Com o intemperismo, geram solos argilosos coesos menos suscetíveis a erosão e 

escorregamento. Ocorre a presença de argilo

 

No grupo 8 estão os depósitos geológicos 

transporte por gravidade, como quedas e escorregamentos ou como depósitos em 

planícies aluvionares. No caso dos depósitos coluvionares é mais comum o 

rastejamento – movimento muito lento que pode gerar posteriores desaba

quedas. São pouco indicadas para ocupação, pela fragilidade que possuem. As 

cangas, que também se apresentam nessa área, são exceções por serem bem 

resistentes e utilizadas para obras urbanas. Estas precisam ser preservadas pois 

mantêm a segurança das encostas e possibilitam a infiltração de água evitando 

enchentes e escoamentos superficiais intensos, frequentes no local. O grande potencial 

dessa região é a areia disponível para material de construção.

 

O grupo 9 conserva rochas comuns como os met

vulcano sedimentares em Nova Lima e Rio Acima. Estão em nível elevado de 

intemperismo e têm características mecânicas bem variadas. Ocorrem em áreas mais 
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ângulo de mergulho destes planos e sua direção é fundamental para o planejamento de 

cortes nos maciços rochosos a fim de se evitar o desencadeamento de in

e escorregamentos (MACROZONEAMENTO, 2014).  

O grupo 5 é composto pelos dolomitos que estão associados aos itabiritos, 

característicos do grupo 3. São compostos por carbonato de magnésio com alto grau 

de dissolução e baixa resistência, podendo romper-se facilmente. A região apresenta 

grande processo de carstificação. 

O grupo 6 é constituído pelos quartzitos e metaconglomerados, de grande resistência 

mecânica, que ocupam a Serra do Cipó e a Serra da Moeda. São rochas muito 

ndação e construção. É uma área com importantes aquíferos.

O grupo 7 é bem singular e restrito na região. É composto por granitos e outras rochas 

que tendem a se intemperizar com facilidade, obtendo, inclusive, fraturas. Quando 

estão saudáveis são muito utilizadas para concreto, lastro para ferrovia e fundação. 

Com o intemperismo, geram solos argilosos coesos menos suscetíveis a erosão e 

escorregamento. Ocorre a presença de argilo-minerais como as montmorilonitas.

No grupo 8 estão os depósitos geológicos que se constituem como depósitos de 

transporte por gravidade, como quedas e escorregamentos ou como depósitos em 

planícies aluvionares. No caso dos depósitos coluvionares é mais comum o 

movimento muito lento que pode gerar posteriores desaba

quedas. São pouco indicadas para ocupação, pela fragilidade que possuem. As 

cangas, que também se apresentam nessa área, são exceções por serem bem 

resistentes e utilizadas para obras urbanas. Estas precisam ser preservadas pois 

a das encostas e possibilitam a infiltração de água evitando 

enchentes e escoamentos superficiais intensos, frequentes no local. O grande potencial 

dessa região é a areia disponível para material de construção. 

O grupo 9 conserva rochas comuns como os meta-arenitos associados a rochas 

vulcano sedimentares em Nova Lima e Rio Acima. Estão em nível elevado de 

intemperismo e têm características mecânicas bem variadas. Ocorrem em áreas mais 

ângulo de mergulho destes planos e sua direção é fundamental para o planejamento de 

cortes nos maciços rochosos a fim de se evitar o desencadeamento de instabilizações 

O grupo 5 é composto pelos dolomitos que estão associados aos itabiritos, 

característicos do grupo 3. São compostos por carbonato de magnésio com alto grau 

se facilmente. A região apresenta 

O grupo 6 é constituído pelos quartzitos e metaconglomerados, de grande resistência 

mecânica, que ocupam a Serra do Cipó e a Serra da Moeda. São rochas muito 

ndação e construção. É uma área com importantes aquíferos. 

O grupo 7 é bem singular e restrito na região. É composto por granitos e outras rochas 

que tendem a se intemperizar com facilidade, obtendo, inclusive, fraturas. Quando 

tilizadas para concreto, lastro para ferrovia e fundação. 

Com o intemperismo, geram solos argilosos coesos menos suscetíveis a erosão e 

minerais como as montmorilonitas. 

que se constituem como depósitos de 

transporte por gravidade, como quedas e escorregamentos ou como depósitos em 

planícies aluvionares. No caso dos depósitos coluvionares é mais comum o 

movimento muito lento que pode gerar posteriores desabamentos ou 

quedas. São pouco indicadas para ocupação, pela fragilidade que possuem. As 

cangas, que também se apresentam nessa área, são exceções por serem bem 

resistentes e utilizadas para obras urbanas. Estas precisam ser preservadas pois 

a das encostas e possibilitam a infiltração de água evitando 

enchentes e escoamentos superficiais intensos, frequentes no local. O grande potencial 

arenitos associados a rochas 

vulcano sedimentares em Nova Lima e Rio Acima. Estão em nível elevado de 

intemperismo e têm características mecânicas bem variadas. Ocorrem em áreas mais 
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baixas e por isso diferenciam

aptas a escorregamentos. No entanto, recortes inclinados da região apresentam 

movimentos como o que ocorre próximo a MG 030 e em zonas de condomínios 

residenciais. 

 

O grupo 10 é constituído por rochas carbonáticas com laminações pelíticas e d

Possuem, em sua maioria, calcário contendo também materiais finos como os 

calssiltitos e arenosos como os calcarenitos

com seus paredões rochosos corroídos e rachados formam verdadeiras ruínas que se 

abrem como cavernas, grutas, abrigos, lagoas, dolinas etc. O relevo cárstico funciona 

como um grande aquífero responsável pela percolação das águas subterrâneas

 

As áreas cársticasmerecem grande cuidado em termos de poluição, visto que pode ser 

muito difícil identificar o início do processo

de interrupção. Para tal, não deve

material poluente para que não sejam levados aos aquíferos subterrâneos. Como 

grande parte dos cursosd’

visualizar os poluentes pelo odor e cor, e o dano ambiental pode expandir

maior rapidez.  

 

Em termos de altitude a

possuem diferenças hipsométricas que variam de 440 

com maior elevação na porção leste da região.

 

A RMBH e o colar metropolitano são compostos por 

chapadas e escarpas serranas a sudeste

Contêm em grande parte de seu território colinas dissecadas 

colinas amplas e suaves, morros de serras baixas e zonas montanhosas. Há ainda um 

pequeno trecho de planícies fluviais e tabuleiros.

151119 

baixas e por isso diferenciam-se daquelas dos grupos 2 e 4, estando, po

aptas a escorregamentos. No entanto, recortes inclinados da região apresentam 

movimentos como o que ocorre próximo a MG 030 e em zonas de condomínios 

O grupo 10 é constituído por rochas carbonáticas com laminações pelíticas e d

Possuem, em sua maioria, calcário contendo também materiais finos como os 

calssiltitos e arenosos como os calcarenitos. As estruturas cársticas são exuberantes e 

com seus paredões rochosos corroídos e rachados formam verdadeiras ruínas que se 

rem como cavernas, grutas, abrigos, lagoas, dolinas etc. O relevo cárstico funciona 

como um grande aquífero responsável pela percolação das águas subterrâneas

merecem grande cuidado em termos de poluição, visto que pode ser 

l identificar o início do processo de contaminação do lençol

, não deve-se jogar lixo, entulho, agrotóxico ou qualquer outro 

material poluente para que não sejam levados aos aquíferos subterrâneos. Como 

d’águase dásubsuperficialmente não é possível identificar

os poluentes pelo odor e cor, e o dano ambiental pode expandir

aFigura 17demostra que a RMBH e o colar metropolitano 

possuem diferenças hipsométricas que variam de 440 metros a mais de 

com maior elevação na porção leste da região. 

A RMBH e o colar metropolitano são compostos por uma pequena parcela de 

chapadas e escarpas serranas a sudeste, conforme pode ser visualizado na

Contêm em grande parte de seu território colinas dissecadas 

colinas amplas e suaves, morros de serras baixas e zonas montanhosas. Há ainda um 

pequeno trecho de planícies fluviais e tabuleiros. 

se daquelas dos grupos 2 e 4, estando, portanto, menos 

aptas a escorregamentos. No entanto, recortes inclinados da região apresentam 

movimentos como o que ocorre próximo a MG 030 e em zonas de condomínios 

O grupo 10 é constituído por rochas carbonáticas com laminações pelíticas e detríticas. 

Possuem, em sua maioria, calcário contendo também materiais finos como os 

As estruturas cársticas são exuberantes e 

com seus paredões rochosos corroídos e rachados formam verdadeiras ruínas que se 

rem como cavernas, grutas, abrigos, lagoas, dolinas etc. O relevo cárstico funciona 

como um grande aquífero responsável pela percolação das águas subterrâneas. 

merecem grande cuidado em termos de poluição, visto que pode ser 

de contaminação do lençol e propor formas 

jogar lixo, entulho, agrotóxico ou qualquer outro 

material poluente para que não sejam levados aos aquíferos subterrâneos. Como 

subsuperficialmente não é possível identificar e 

os poluentes pelo odor e cor, e o dano ambiental pode expandir-se com 

a RMBH e o colar metropolitano 

a mais de 2.000 metros, 

uma pequena parcela de 

, conforme pode ser visualizado naFigura 18. 

Contêm em grande parte de seu território colinas dissecadas com morros baixos, 

colinas amplas e suaves, morros de serras baixas e zonas montanhosas. Há ainda um 
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FIGURA 17. RELEVO DA RMBH E COL
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RELEVO DA RMBH E COLAR. FONTE: MACROZONEAMENTO, 2014.ONEAMENTO, 2014. 

 

 



Página: 69/182 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTO

 

FIGURA 18. GEOMORFOLOGIA DA RMB

TOS-GERAIS-R20-151119 

GEOMORFOLOGIA DA RMBGEOMORFOLOGIA DA RMBH E COLAR. FONTE: TRAMITTY, 201FONTE: TRAMITTY, 2014. 
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3.4.1.2 Hidrografia 

Minas Gerais é dividida em nove bacias hidrográficas: Rio Doce, Rio São Francisco, 

Rio Grande, Rio do Leste, Rio Paranaíba, Rio Paraíba do Sul, Rio Piracicaba e Jaguari, 

Rio Pardo e Rio Jequitinhonha. A bacia do Rio São Francisco possui dez sub

em duas delas está a mai

das Velhas (SF-5) e a sub

trecho na unidade de planejamento do Rio Pará

dessas três unidades do Rio São Francisco, chega à bacia hidrográfica do Rio Doce

(DO-2),abrangendo a sub

IGAM, 2009). 

 

Das sub-bacias listadas, a do

diretor implementado, contudo nenhuma delas 

água subterrânea, o que requer um cuidado ainda maior com a poluição ou depósito de 

resíduos.O cadastro e outorga também foram 

que abrangem a RMBH (Tabela 

 

TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS DAS 
COLAR – 2013.

UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO 

PLANO 
DIRETOR 

Rio Pará sim 

Rio Paraopeba não 

Rio das Velhas sim 

Rio Doce sim 

Fonte: IGAM (2013). 
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em nove bacias hidrográficas: Rio Doce, Rio São Francisco, 

Rio Grande, Rio do Leste, Rio Paranaíba, Rio Paraíba do Sul, Rio Piracicaba e Jaguari, 

Rio Pardo e Rio Jequitinhonha. A bacia do Rio São Francisco possui dez sub

em duas delas está a maior parte do território da RMBH (Figura 19

e a sub-bacia do Rio Paraopeba (SF-3), mas há ainda um pequeno 

anejamento do Rio Pará (SF-2). O colar metropolitano, além 

dessas três unidades do Rio São Francisco, chega à bacia hidrográfica do Rio Doce

,abrangendo a sub-bacia do Rio Piracicaba (MACROZONEAMENTO

bacias listadas, a do Rio Paraopeba é a única que ainda não pos

diretor implementado, contudo nenhuma delas contém qualquer mo

, o que requer um cuidado ainda maior com a poluição ou depósito de 

O cadastro e outorga também foram implementados nas quatro sub

Tabela 8) e cordão metropolitana (IGAM, 2013).

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO NA RMBH E 
2013. 

 
CADASTRO OUTORGA 

MONITORAMENTO 
ÁGUA SUPERFICIAL

sim sim sim 

sim sim sim 

sim sim sim 

sim sim sim 

 

em nove bacias hidrográficas: Rio Doce, Rio São Francisco, 

Rio Grande, Rio do Leste, Rio Paranaíba, Rio Paraíba do Sul, Rio Piracicaba e Jaguari, 

Rio Pardo e Rio Jequitinhonha. A bacia do Rio São Francisco possui dez sub-bacias, e 

19): a sub-bacia do Rio 

, mas há ainda um pequeno 

. O colar metropolitano, além 

dessas três unidades do Rio São Francisco, chega à bacia hidrográfica do Rio Doce 

MACROZONEAMENTO, 2014; 

Rio Paraopeba é a única que ainda não possui plano 

contém qualquer monitoramento de 

, o que requer um cuidado ainda maior com a poluição ou depósito de 

implementados nas quatro sub-bacias 

) e cordão metropolitana (IGAM, 2013). 

JAMENTO NA RMBH E 

 
ÁGUA SUPERFICIAL 

MONITORAMENTO 
ÁGUA SUBTERRÂNEA 

não 

não 

não 

não 
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FIGURA 19. SUBBACIAS HIDROGRA. SUBBACIAS HIDROGRAFICAS INSERIDAS NA RMBH. FONTE: MBH. FONTE: MACROZONEAMENTO, 201

 

MACROZONEAMENTO, 2014. 
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O Projeto Águas de Minas é o instrumento utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas - IGAM para realizar todas as atividades de sua competência, e consiste no 

monitoramento das águas do estado, estando em execução desde 1997.

 

O IGAM realiza o monitoramento da qualidade das águas superficiais visando conhecer 

sua quantidade e a qualidade e consequentemente utliza essas informações como 

ferramenta estratégica de definição das ações de conservação, recuperação, uso 

racional, redução de conflitos e t

econômicas.  

 

O monitoramento dos corpos d’água superficia

sub-bacias, embora muitos cursos não 

decorrentes de pressões ambientais, como: atividades industriais, atividades minerárias 

e pela falta de infraestrutura adequada (lançamento de esgoto 

lixo nas margens), etc. 

 

No processo de monitoramento dos cursos de água de cada 

as classes, que são: 

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a 

ser alcançado ou mantido ao longo do tempo. Mais do que uma 

simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um 

instrumento de plane

qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 

necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição 

atual do corpo d’água em questão (ANA

 

O IGAM estabeleceu a seguinte cl

CONAMA nº 357/2005 (Tabela 
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O Projeto Águas de Minas é o instrumento utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão 

para realizar todas as atividades de sua competência, e consiste no 

monitoramento das águas do estado, estando em execução desde 1997.

nitoramento da qualidade das águas superficiais visando conhecer 

sua quantidade e a qualidade e consequentemente utliza essas informações como 

ferramenta estratégica de definição das ações de conservação, recuperação, uso 

racional, redução de conflitos e também para direcionamento das atividades 

O monitoramento dos corpos d’água superficiais está em funcionamento em toda

, embora muitos cursos não apresentem padrões adequados/

decorrentes de pressões ambientais, como: atividades industriais, atividades minerárias 

e pela falta de infraestrutura adequada (lançamento de esgoto in natura

No processo de monitoramento dos cursos de água de cada sub-

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a 

ser alcançado ou mantido ao longo do tempo. Mais do que uma 

simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um 

instrumento de planejamento, pois deve tomar como base os níveis de 

qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 

necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição 

atual do corpo d’água em questão (ANA, 2015). 

estabeleceu a seguinte classificação dos corpos d’água, segundo a resolução 

Tabela 9). 

 

O Projeto Águas de Minas é o instrumento utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão 

para realizar todas as atividades de sua competência, e consiste no 

monitoramento das águas do estado, estando em execução desde 1997. 

nitoramento da qualidade das águas superficiais visando conhecer 

sua quantidade e a qualidade e consequentemente utliza essas informações como 

ferramenta estratégica de definição das ações de conservação, recuperação, uso 

ambém para direcionamento das atividades 

is está em funcionamento em todas as 

apresentem padrões adequados/ saudáveis 

decorrentes de pressões ambientais, como: atividades industriais, atividades minerárias 

in natura, deposição de 

-bacia foram definidas 

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a 

ser alcançado ou mantido ao longo do tempo. Mais do que uma 

simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um 

jamento, pois deve tomar como base os níveis de 

qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 

necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição 

dos corpos d’água, segundo a resolução 
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TABELA 9

 

Visando um melhor planejamento e gestão dos recursos hídricos, além da formação de 

comitês de bacias hidrográficas, foram estabelecidas 36 

Gestão de Recursos Hídricos 

tendo como critério a localização do distrito sede.

 

Assim, as UPGRH são: 

[...] unidades físico
hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade regional 
caracterizada por aspectos físicos, socioculturais, econômicos e políticos. 
Apesar do caráter técnico na concepção dessas unidad

151119 

9 - CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS D'ÁGUA.

Fonte: IGAM, 2014. 

Visando um melhor planejamento e gestão dos recursos hídricos, além da formação de 

comitês de bacias hidrográficas, foram estabelecidas 36 Unidades de Planejamento de 

ídricos – UPGRH –, organizando os municípios 

tendo como critério a localização do distrito sede. 

[...] unidades físico-territoriais, identificadas dentro das bacias 
hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade regional 
caracterizada por aspectos físicos, socioculturais, econômicos e políticos. 
Apesar do caráter técnico na concepção dessas unidad

RPOS D'ÁGUA. 

 

Visando um melhor planejamento e gestão dos recursos hídricos, além da formação de 

Unidades de Planejamento de 

o os municípios por unidade, 

territoriais, identificadas dentro das bacias 
hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade regional 
caracterizada por aspectos físicos, socioculturais, econômicos e políticos. 
Apesar do caráter técnico na concepção dessas unidades, sua definição 
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foi resultado de um consenso entre os vários níveis de decisão 
relacionados à gestão das águas (IGAM, 2014).

 

A utilização das UPGRH permite a adoção de medidas específicas para cada tipo de 

pressão antrópica que cada sub

decisões, a fiscalização, tornando a gestão dos recursos hídricos 

eficiente. 

 

O controle da qualidade é realizado por meio do monitoramento das águas, com 

campanhas de coleta de amostras trimestrais (quatro v

analisadas segundo uma série de parâmetros, os quais podem ser vistos na 

 

151119 

foi resultado de um consenso entre os vários níveis de decisão 
relacionados à gestão das águas (IGAM, 2014). 

A utilização das UPGRH permite a adoção de medidas específicas para cada tipo de 

pressão antrópica que cada sub-bacia sofre, descentralizando o planejamento, as 

decisões, a fiscalização, tornando a gestão dos recursos hídricos 

O controle da qualidade é realizado por meio do monitoramento das águas, com 

campanhas de coleta de amostras trimestrais (quatro vezes ao ano

analisadas segundo uma série de parâmetros, os quais podem ser vistos na 

 

foi resultado de um consenso entre os vários níveis de decisão 

A utilização das UPGRH permite a adoção de medidas específicas para cada tipo de 

centralizando o planejamento, as 

decisões, a fiscalização, tornando a gestão dos recursos hídricos do Estado mais 

O controle da qualidade é realizado por meio do monitoramento das águas, com 

ano). Asamostras são 

analisadas segundo uma série de parâmetros, os quais podem ser vistos na Tabela 10. 
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TABELA 10 - PARÂMETROS DE QUALID
ESTAÇÕES DE AMOSTRAG

Alcalinidade bicarbonato

Alcalinidade total 

Aluminio dissolvido 

Arsênio total 

Bário total 

Boro total 

Cádmio total 

Cálcio 

Chumbo total 

Cianeto livre 

Cianotoxinas² 

Cloreto Total¹ 

Clorofila a¹ 

Cobre dissolvido 

Coliformes 
Termotolerantes/E. 

Coli¹ 

Coliformes totais¹ 

Condutividade elétrica 
loco¹ 

Cor verdadeira 

Cromo total 

Notas:¹Parâmetros comuns a todos os pontos nas campanhas 
² Parâmetros analisados apenas em pontos específicos.

 

As Figura 20 a Figura 22

acordo com o IGAM as classes e as 

metropolitano. 

151119 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA AVALIADO
ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM. 

Parâmetros 

Alcalinidade bicarbonato Demanda bioquímica de 
oxigênio – DBO¹ 

Nitrogênio 
amoniacaltTotal¹

Demanda química de 
oxigênio – DQO* Nitrogênio orgânico

 Densidade de 
cianobactérias² Óleos e graxas

Dureza (cálcio) Oxigênio dissolvido 

Dureza (magnésio) pHin loco¹ 

Dureza total Potássio 

Ensaio de toxicidade 
crônica² Selênio total 

Estreptococos fecais Sódio 

Fenóis totais Sólidos dissolvidos*

Feofitina¹ Sólidos em suspensão¹

Ferro dissolvido Sólidos totais¹

Fósforo total¹ Substâncias tensoativas

Macroinvertebrados 
bentônicos² Sulfatos 

Magnésio total Sulfetos 

 Manganês total Temperatura da água¹

Mercúrio total Temperatura do ar¹

Condutividade elétrica in 
Níquel total Turbidez¹ 

Nitrato* Zinco total 

Nitrito  
Fonte: IGAM, 2014. 

¹Parâmetros comuns a todos os pontos nas campanhas intermediárias. 
² Parâmetros analisados apenas em pontos específicos. 

 

22e suas respectivasTabela 11 a Tabela 

as classes e as UPGRH abrangidas pela RMBH e o cordão 

ADE DE ÁGUA AVALIADOS NAS 

amoniacaltTotal¹ 

Nitrogênio orgânico 

Óleos e graxas 

Oxigênio dissolvido – OD¹ 

 

Sólidos dissolvidos* 

Sólidos em suspensão¹ 

Sólidos totais¹ 

Substâncias tensoativas 

Temperatura da água¹ 

Temperatura do ar¹ 

Tabela 13 apresentam, de 

abrangidas pela RMBH e o cordão 
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FIGURA 20. UPGRH RIO PARÁ. FO
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. UPGRH RIO PARÁ. FONTE: IGAM. 
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Classe  Curso D'água

Classe 1 Rio São João (SF2)

 

De acordo com a classificação do IGAM, o único curso d’água 

Pará que perpassa algum município da RMBH e que possui monitoramento é o Rio 

São João, rio esse que está enquadrado na classe 1, que representa uma qualidade 

boa de acordo com a classificação dos corpos d’água.

151119 

TABELA 11 - UPGRH RIO PARA. 
Curso D'água Município 

Rio São João (SF2) Itatiaiuçu (MG) 

De acordo com a classificação do IGAM, o único curso d’água inserido na UPGRH Rio 

que perpassa algum município da RMBH e que possui monitoramento é o Rio 

São João, rio esse que está enquadrado na classe 1, que representa uma qualidade 

m a classificação dos corpos d’água. 

Altitude 

920 

inserido na UPGRH Rio 

que perpassa algum município da RMBH e que possui monitoramento é o Rio 

São João, rio esse que está enquadrado na classe 1, que representa uma qualidade 
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FIGURA 21. UPGRH RIO PARAOPEB
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. UPGRH RIO PARAOPEBA. FONTE: IGAM. 
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TABELA 
Classe  Curso D'água

Classe 1 Rio Macaúbas

Classe 2 Rio Paraopeba

Classe 2 Rio Veloso 

Classe 2 Rio Paraopeba

Classe 1 Ribeirão Serra Azul

Classe 2 Rio Paraopeba

Classe 3 Rio Betim 

Classe 2 Rio Paraopeba

Classe 2 Ribeirão das Areias ou 
Riacho das Pedras

Classe 1 Ribeirão dos Macacos

Classe 2 Córrego Pintado

Classe 2 Ribeirão Ibirité

Classe 2 Rio Paraopeba

Classe 2 Ribeirão Ibirité

Classe 2 Ribeirão Sarzedo

Classe 1 Rio Betim 

Classe 2 Ribeirão Grande

Classe 1 Ribeirão Casa Branca

Classe 1 Ribeirão Catarina

Classe 2 Rio Manso 

 

De acordo com a classificação do IGAM, 20 cursos d’águas 

Rio Paraopeba. Dentre os 

classe 1, treze como classe 2 e um classe 3.

pontos monitoramento são: Betim, Brumadinho, Itatiaiuçu, Juatuba e São Joaquim

Bicas (IGAM, 2014). 

 

 

151119 

TABELA 12 - UPGRH RIO PARAOPEBA. 
Curso D'água Município 

Rio Macaúbas Bonfim (MG) 

Rio Paraopeba Brumadinho (MG) 

 Itatiaiuçu (MG) 

Rio Paraopeba Mário Campos (MG), São Joaquim de 
Bicas (MG) 

Ribeirão Serra Azul Juatuba (MG) 

Rio Paraopeba Betim (MG), São Joaquim de Bicas (MG

Betim (MG), Juatuba (MG) 

Rio Paraopeba Betim (MG) 
Ribeirão das Areias ou 
Riacho das Pedras Betim (MG) 

Ribeirão dos Macacos Cachoeira da Prata (MG) 

Córrego Pintado Ibirité (MG) 

Ribeirão Ibirité Ibirité (MG) 

Rio Paraopeba Esmeraldas (MG), São José da Varginha 
(MG) 

Ribeirão Ibirité Ibirité (MG) 

Ribeirão Sarzedo Betim (MG), Mário Campos (MG) 

Betim (MG) 

Ribeirão Grande Esmeraldas (MG) 

Ribeirão Casa Branca Brumadinho (MG) 

Ribeirão Catarina Brumadinho (MG) 

Brumadinho (MG) 

De acordo com a classificação do IGAM, 20 cursos d’águas perpassam pela UPGRH 

Dentre os pontos de monitoramento, seis estão classificados como 

classe 1, treze como classe 2 e um classe 3.Os município da RMBH que possuem 

pontos monitoramento são: Betim, Brumadinho, Itatiaiuçu, Juatuba e São Joaquim

Altitude 

786 

761 

818 
Mário Campos (MG), São Joaquim de 736 

726 

Betim (MG), São Joaquim de Bicas (MG) 740 

759 

711 

812 

709 

813 

807 
Esmeraldas (MG), São José da Varginha 698 

778 

735 

819 

710 

890 

907 

761 

perpassam pela UPGRH 

, seis estão classificados como 

Os município da RMBH que possuem 

pontos monitoramento são: Betim, Brumadinho, Itatiaiuçu, Juatuba e São Joaquim de 
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FIGURA 22. UPGRH RIO DAS VELHAS. FONT
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RIO DAS VELHAS. FONTE: IGAM. 
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TABELA 
Classe  Curso D'água

Classe 2 Rio Maracujá

Classe 2 Ribeirão do Silva ou Ribeirão 
Mata Porcos

Classe 2 Ribeirão Carioca

Classe 2 Ribeirão Mata Porcos

Classe 2 Rio Itabirito

Classe 2 Córrego Moleque

Classe 2 Lagoa dos Ingleses ou Represa 
Lagoa Grande

Classe 2 Represa da Codorna

Classe 2 Rio do Peixe (SF5)

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 1 Ribeirão dos Macacos

Classe 2 Córrego da Barragem

Classe 2 Córrego da Mina

Classe 1 Ribeirão da Prata

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 2 Rio Itabirito

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 1 Ribeirão Cortesia

Classe 2 Ribeirão Água Suja

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 2 Ribeirão do Gaia

Classe 3 Ribeirão Sabará

Classe 3 Rio das Velhas
Classe 
Especial 

Córrego Clemente ou Córrego do 
Barreiro 

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 3 Ribeirão Isidoro

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 2 Ribeirão da Mata

Classe 1 Rio Vermelho (SF5)

Classe 1 Rio Taquaraçu

Classe 1 Rio Jaboticatubas

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 2 Rio das Velhas

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 3 Ribeirão do Onça

Classe 3 Ribeirão Arrudas

Classe 2 Rio das Velhas

151119 

TABELA 13 - UPGRH RIO DAS VELHAS. 
Curso D'água Município 

Rio Maracujá Itabirito (MG) 
Ribeirão do Silva ou Ribeirão 
Mata Porcos Itabirito (MG) 

Ribeirão Carioca Itabirito (MG) 

Ribeirão Mata Porcos Itabirito (MG) 

Rio Itabirito Itabirito (MG) 

Córrego Moleque Itabirito (MG) 
Lagoa dos Ingleses ou Represa 
Lagoa Grande Nova Lima (MG) 

Represa da Codorna Nova Lima (MG) 

Rio do Peixe (SF5) Nova Lima (MG) 

Rio das Velhas Rio Acima (MG) 

Ribeirão dos Macacos Nova Lima (MG) 

Córrego da Barragem Nova Lima (MG) 

Córrego da Mina Raposos (MG) 

Ribeirão da Prata Raposos (MG) 

Rio das Velhas Itabirito (MG) 

Rio Itabirito Itabirito (MG) 

Rio das Velhas Rio Acima (MG) 

Ribeirão Cortesia Rio Acima (MG) 

Ribeirão Água Suja Nova Lima (MG) 

Rio das Velhas Nova Lima (MG), Raposos 
(MG) 

Rio das Velhas Sabará (MG) 

Ribeirão do Gaia Sabará (MG) 

Ribeirão Sabará Sabará (MG) 

Rio das Velhas Sabará (MG) 
Córrego Clemente ou Córrego do Belo Horizonte (MG) 

Rio das Velhas Sabará (MG) 

Ribeirão Isidoro Belo Horizonte (MG) 

Rio das Velhas Santa Luzia (MG) 

Ribeirão da Mata Vespasiano (MG) 

Rio Vermelho (SF5) Nova União (MG) 

Rio Taquaraçu Jaboticatubas (MG), Santa 
Luzia (MG) 

Rio Jaboticatubas Jaboticatubas (MG) 

Rio das Velhas Lagoa Santa (MG) 

Rio das Velhas Lagoa Santa (MG) 

Rio das Velhas Rio Acima (MG) 

Rio das Velhas Santa Luzia (MG) 

Ribeirão do Onça Santa Luzia (MG) 

Arrudas Sabará (MG) 

Rio das Velhas Baldim (MG) 

Altitude 

927 

980 

884 

878 

871 

770 

1209 

1322 

812 

761 

746 

778 

745 

716 

832 

839 

761 

751 

734 
Nova Lima (MG), Raposos 727 

704 

744 

716 

701 

1002 

689 

721 

687 

664 

827 
Jaboticatubas (MG), Santa 673 

653 

642 

662 

742 

674 

701 

716 

631 
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Classe 2 Ribeirão das Neves

Classe 3 Ribeirão do Onça

Classe 2 Ribeirão Areias ou Ribeirão das 
Areias 

Classe 2 Ribeirão Areias ou Ribeirão das 
Areias 

Classe 2 Ribeirão Poderoso

Classe 3 Rio das Velhas

Classe 2 Ribeirão da Mata

Classe 2 Ribeirão das Neves

Classe 2 Ribeirão da Mata

Classe 2 Ribeirão da Mata

Classe 2 Ribeirão da Mata

 

 

De acordo com a classificação do IGAM, 50 cursos d’águas perpassam pela UPGRH 

Rio das Velhas. Dentre os pontos de monitoramento, um está classificado como classe 

especial, cinco estão classificados como classe 1, 32 como classe 2 e 12 classe 3.

municípios da RMBH que possuem pontos monitoramento são:

Raposos, Rio Acima, Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Jaboticatubas 

e Lagoa Santa (IGAM, 2014).

151119 

Ribeirão das Neves Pedro Leopoldo (MG) 

Ribeirão do Onça Santa Luzia (MG) 
Ribeirão Areias ou Ribeirão das Ribeirão das Neves (MG)

Ribeirão Areias ou Ribeirão das Ribeirão das Neves (MG)

Ribeirão Poderoso Santa Luzia (MG) 

Rio das Velhas Santa Luzia (MG) 

Ribeirão da Mata Vespasiano (MG) 

Ribeirão das Neves Pedro Leopoldo (MG) 

Ribeirão da Mata Pedro Leopoldo (MG) 

Ribeirão da Mata Matozinhos (MG) 

Ribeirão da Mata Pedro Leopoldo (MG) 

De acordo com a classificação do IGAM, 50 cursos d’águas perpassam pela UPGRH 

Dentre os pontos de monitoramento, um está classificado como classe 

especial, cinco estão classificados como classe 1, 32 como classe 2 e 12 classe 3.

da RMBH que possuem pontos monitoramento são: 

lo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Jaboticatubas 

e Lagoa Santa (IGAM, 2014). 

719 

697 

Ribeirão das Neves (MG) 777 

Ribeirão das Neves (MG) 757 

763 

684 

663 

726 

707 

749 

757 

De acordo com a classificação do IGAM, 50 cursos d’águas perpassam pela UPGRH 

Dentre os pontos de monitoramento, um está classificado como classe 

especial, cinco estão classificados como classe 1, 32 como classe 2 e 12 classe 3. Os 

 Itabirito, Nova Lima, 

lo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Jaboticatubas 
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3.4.1.3 CLIMATOLOGIA 

O clima da região é influenciado pela topografia movimentada, por sua proximidade 

com zona de alta pressão atmosférica e a influência dos sistemas de circulação difusa. 

A temperatura média do ar é de 23°C, com umidade relativa variando entre 60% (nos 

meses mais secos) e 77% (nos meses mais úmidos). 

96% no período de maior precipitação. A média pluviométrica é de 1.380 mm anuais. O 

período úmido é de outubro a abril, e o período seco é de maio a setembro (RMBH, 

2013). A seguir, na Figura 

 

FIGURA 23. CLIMATOGRAMA DA RMBH
2008-2013). 

 
De acordo com a CPRM (2005), os sistemas

maior intensidade são: 

� anticiclone subtropical do Atlântico Sul 

 

O Asas também é conhecido como Alta de Santa Helena e é um sistema estacionário 

com temperaturas elevadas pela intensa emissão solar, principalmente no verão, 

embora circule durante todo o ano. Gera ventos de leste a nordeste, sem alcançar, 

contudo, a Amazônia ocidental. Não há grande formação de nuvens, mas é um 

anticiclone quente e úmido. O Asas carrega vapor d’água do oceano atlântico para o 
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O clima da região é influenciado pela topografia movimentada, por sua proximidade 

com zona de alta pressão atmosférica e a influência dos sistemas de circulação difusa. 

A temperatura média do ar é de 23°C, com umidade relativa variando entre 60% (nos 

mais secos) e 77% (nos meses mais úmidos). A umidade relativa

96% no período de maior precipitação. A média pluviométrica é de 1.380 mm anuais. O 

período úmido é de outubro a abril, e o período seco é de maio a setembro (RMBH, 
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De acordo com a CPRM (2005), os sistemasmetereológicos que a

ropical do Atlântico Sul – Asas 

O Asas também é conhecido como Alta de Santa Helena e é um sistema estacionário 

com temperaturas elevadas pela intensa emissão solar, principalmente no verão, 

circule durante todo o ano. Gera ventos de leste a nordeste, sem alcançar, 

contudo, a Amazônia ocidental. Não há grande formação de nuvens, mas é um 

anticiclone quente e úmido. O Asas carrega vapor d’água do oceano atlântico para o 

 

O clima da região é influenciado pela topografia movimentada, por sua proximidade 

com zona de alta pressão atmosférica e a influência dos sistemas de circulação difusa. 

A temperatura média do ar é de 23°C, com umidade relativa variando entre 60% (nos 

idade relativa pode chegar a 

96% no período de maior precipitação. A média pluviométrica é de 1.380 mm anuais. O 

período úmido é de outubro a abril, e o período seco é de maio a setembro (RMBH, 
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O Asas também é conhecido como Alta de Santa Helena e é um sistema estacionário 

com temperaturas elevadas pela intensa emissão solar, principalmente no verão, 

circule durante todo o ano. Gera ventos de leste a nordeste, sem alcançar, 

contudo, a Amazônia ocidental. Não há grande formação de nuvens, mas é um 

anticiclone quente e úmido. O Asas carrega vapor d’água do oceano atlântico para o 
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continente, e no inverno provê a estabilidade atmosférica observada na RMBH e colar 

metropolitano. 

 

� anticiclone Polar At

 

Os anticiclones polares –

baixa de temperatura durante o inverno. Até chegarem na RMBH, so

de tropicalização, descaracterizando

 

� sistemas frontais 

 

Os sistemas frontais são superfícies de descontinuidade originadas após o contato de 

duas massas de ar, uma quente e uma fria. Por esses 

grande parte das chuvas frontais da região durante o verão, em que chega

média a 300mm em dezembro e janeiro. Esses sistemas atingem latitudes entre 20ºS e 

25ºS. 

 

� zona de convergência do Atlântico Sul 

 

A ZCAS forma uma faixa de nebulosidade na região, assim como a zona de 

convergência intertropical 

orientada no sentido noroeste

Geralmente há chuvas intensas 

 

� alta da Bolívia – AB  e 

 

A AB e a BC agem esporadicamente, com mais chance de ocorrência no verão. 

Resultam em chuvas convectivas torrenciais, ou seja, fortes tempestades. 

 

Portanto, os sistemas frontais, a ZCAS, a alta da Bolívia e a baixa do Chaco dão à 

RMBH e ao colar metropolitano o caráter climático de semiumidade. Além desses 

fatores elencados, é fundamental levar em consideração a influência do relevo, 

cobertura vegetal, recursos hídricos e ocupação do solo nos microclimas.
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o provê a estabilidade atmosférica observada na RMBH e colar 

tlântico – AP 

– AP nascem na zona subantártica e são responsáveis pela 

baixa de temperatura durante o inverno. Até chegarem na RMBH, so

de tropicalização, descaracterizando-se e levando ao aumento da umidade relativa.

Os sistemas frontais são superfícies de descontinuidade originadas após o contato de 

duas massas de ar, uma quente e uma fria. Por esses sistemas há a formação de 

grande parte das chuvas frontais da região durante o verão, em que chega

média a 300mm em dezembro e janeiro. Esses sistemas atingem latitudes entre 20ºS e 

rgência do Atlântico Sul – ZCAS 

a faixa de nebulosidade na região, assim como a zona de 

convergência intertropical – ZCIT – faz nas proximidades da linha do equador. Está 

orientada no sentido noroeste-sudeste e contribuiu com a pluviosidade durante o verão. 

Geralmente há chuvas intensas durante quatro dias consecutivos. 

AB  e baixa do Chaco – BC 

A AB e a BC agem esporadicamente, com mais chance de ocorrência no verão. 

Resultam em chuvas convectivas torrenciais, ou seja, fortes tempestades. 

Portanto, os sistemas frontais, a ZCAS, a alta da Bolívia e a baixa do Chaco dão à 

RMBH e ao colar metropolitano o caráter climático de semiumidade. Além desses 

fatores elencados, é fundamental levar em consideração a influência do relevo, 

l, recursos hídricos e ocupação do solo nos microclimas.

o provê a estabilidade atmosférica observada na RMBH e colar 

nascem na zona subantártica e são responsáveis pela 

baixa de temperatura durante o inverno. Até chegarem na RMBH, sofrem um processo 

se e levando ao aumento da umidade relativa. 

Os sistemas frontais são superfícies de descontinuidade originadas após o contato de 

sistemas há a formação de 

grande parte das chuvas frontais da região durante o verão, em que chega-se em 

média a 300mm em dezembro e janeiro. Esses sistemas atingem latitudes entre 20ºS e 

a faixa de nebulosidade na região, assim como a zona de 

faz nas proximidades da linha do equador. Está 

sudeste e contribuiu com a pluviosidade durante o verão. 

durante quatro dias consecutivos.  

A AB e a BC agem esporadicamente, com mais chance de ocorrência no verão. 

Resultam em chuvas convectivas torrenciais, ou seja, fortes tempestades.  

Portanto, os sistemas frontais, a ZCAS, a alta da Bolívia e a baixa do Chaco dão à 

RMBH e ao colar metropolitano o caráter climático de semiumidade. Além desses 

fatores elencados, é fundamental levar em consideração a influência do relevo, 

l, recursos hídricos e ocupação do solo nos microclimas. 
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3.4.2 ASPECTOS BIÓTICOS

O diagnóstico relativo ao Meio Biótico (aspectos da flora e fauna) que 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte

embasado nas “informações secundárias” oriundas das principais agências de governo, 

universidades, estudos ambientais como 

Gerais (Scolforoet al. 2008)

Biodiversidade (Biodiversitas 2005)

As “escalas geográficas” das informações do

a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

Belo Horizonte.  

3.4.2.1 Zoneamento Ecológico (ZEE) de

Introdução e importância do emprego da metodologia

O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais

al. 2008) consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo

econômico-jurídico-institucion

carta de Vulnerabilidade Ambiental

sobrepostas irão conceber áreas com características próprias, dete

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), 

participação de todas as Secretarias de Estado de Minas

da sociedade civil. 

Além de compor uma grande base organiz

ferramenta, sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário, apoiará a gestão territorial 

fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade e para o

sustentabilidade econômica

2008). 
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ASPECTOS BIÓTICOS 

O diagnóstico relativo ao Meio Biótico (aspectos da flora e fauna) que 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte

embasado nas “informações secundárias” oriundas das principais agências de governo, 

versidades, estudos ambientais como Zoneamento Ecológico Econômico de Minas 

2008) e o Atlas das Áreas Prioritárias para Conservação da 

ersidade (Biodiversitas 2005), dentre outros. 

calas geográficas” das informações dos diversos estudos foram compatíveis com 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

Zoneamento Ecológico (ZEE) de Minas Gerais 

Introdução e importância do emprego da metodologia 

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais(

consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo

institucional, gerando respectivamente duas cartas principais, a 

carta de Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social, que 

sobrepostas irão conceber áreas com características próprias, dete

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado. A coordenação geral do 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), 

participação de todas as Secretarias de Estado de Minas Gerais, de outras entidades e 

Além de compor uma grande base organizada e integrada de informações oficiais, esta 

ferramenta, sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário, apoiará a gestão territorial 

fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo critérios de 

sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental (ZEE

O diagnóstico relativo ao Meio Biótico (aspectos da flora e fauna) que compõe o “Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte”(PMGIRS) foi 

embasado nas “informações secundárias” oriundas das principais agências de governo, 

Zoneamento Ecológico Econômico de Minas 

Áreas Prioritárias para Conservação da 

foram compatíveis com 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com enfoque para o município de 

(ZEE-MG) (Scolforoet 

consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo-biofísicoe sócio-

al, gerando respectivamente duas cartas principais, a 

e a Carta de Potencialidade Social, que 

sobrepostas irão conceber áreas com características próprias, determinando o 

A coordenação geral do ZEE-MG é da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), 

, de outras entidades e 

ada e integrada de informações oficiais, esta 

ferramenta, sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário, apoiará a gestão territorial 

fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e 

desenvolvimento, segundo critérios de 

, social, ecológica e ambiental (ZEE-MG)(Scolforoet al. 
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Portanto, o ZEE/MG será de grande importância no planejamento e elaboração das 

políticas públicas e das ações em meio ambiente, 

civil na elaboração dos seus programas e respectivos investimentos. Estes, ao serem 

planejados e implementados respeitando

desenvolvimento, irão promover com maior assertividade a mel

serviços prestados e na qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais.

3.4.2.2 Domínio fitogeográfico 

Segundo IBGE (2004), bioma é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo 

agrupamento de tipos de vegetação con

condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta 

em uma diversidade biológica própria. 

Como pode ser visualizado na 

RMBH tem inserção fitogeográfica na zona denominada “Áreas de Tensão Ecológica”, 

entre o Bioma Cerrado (sensu lato) e Mata Atlântica (IBGE 1993).

Considerando-se o amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação com diferentes tipos climáticos (IBGE, 2002), 

estes biomas não possuem limites estritos entre si, ou seja, os territórios não são 

marcados por divisões claras e com limites definidos.

Neste contexto o município de Belo Horizonte

Atlântico, recebe influências dos cerrados (vegetação savânica), havendo diversas 

áreas ocupadas por tipologias vegetais

em encostas e topos de morro. 

florestais se interdigitam, apresentando nas zonas de contato, às vezes, formas 

intermediárias, e, em outras ocasiões, mantém a in

cada um deles. 
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Portanto, o ZEE/MG será de grande importância no planejamento e elaboração das 

políticas públicas e das ações em meio ambiente, orientando o governo e a sociedade 

civil na elaboração dos seus programas e respectivos investimentos. Estes, ao serem 

planejados e implementados respeitando-se as características de cada zona de 

desenvolvimento, irão promover com maior assertividade a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados e na qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais.

Domínio fitogeográfico - Biomas 

Segundo IBGE (2004), bioma é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo 

agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com 

condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta 

em uma diversidade biológica própria.  

visualizado na Figura 24, a região de abrangência dos municípios da 

RMBH tem inserção fitogeográfica na zona denominada “Áreas de Tensão Ecológica”, 

entre o Bioma Cerrado (sensu lato) e Mata Atlântica (IBGE 1993). 

se o amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação com diferentes tipos climáticos (IBGE, 2002), 

estes biomas não possuem limites estritos entre si, ou seja, os territórios não são 

cados por divisões claras e com limites definidos. 

município de Belo Horizonte, por situar-se no limite Oeste do bioma 

Atlântico, recebe influências dos cerrados (vegetação savânica), havendo diversas 

áreas ocupadas por tipologias vegetais características deste último, preferencialmente 

em encostas e topos de morro. Na paisagem, ambientes savânicos, campestres e 

florestais se interdigitam, apresentando nas zonas de contato, às vezes, formas 

intermediárias, e, em outras ocasiões, mantém a individualidade fito

Portanto, o ZEE/MG será de grande importância no planejamento e elaboração das 

orientando o governo e a sociedade 

civil na elaboração dos seus programas e respectivos investimentos. Estes, ao serem 

se as características de cada zona de 

horia na qualidade dos 

serviços prestados e na qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais. 

Segundo IBGE (2004), bioma é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo 

tíguos e identificáveis em escala regional, com 

condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta 

a região de abrangência dos municípios da 

RMBH tem inserção fitogeográfica na zona denominada “Áreas de Tensão Ecológica”, 

 

se o amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação com diferentes tipos climáticos (IBGE, 2002), 

estes biomas não possuem limites estritos entre si, ou seja, os territórios não são 

se no limite Oeste do bioma 

Atlântico, recebe influências dos cerrados (vegetação savânica), havendo diversas 

características deste último, preferencialmente 

Na paisagem, ambientes savânicos, campestres e 

florestais se interdigitam, apresentando nas zonas de contato, às vezes, formas 

dividualidade fito-fisionômica de 
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FIGURA 24. INSERÇÃO DA INSERÇÃO DA RMBH NOS BIOMAS BRASILEIROSBRASILEIROS. FONTE: MYR, 2015.
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3.4.2.3 Áreas Prioritárias para conservação da Flora

A representação cartográfica das áreas “Prioritárias para Conservação da Flora” indica 

aqueles sitos ambientais que ainda possuem elevada qualidade ambiental, em locais 

naturalmente frágeis e sob pressão humana. 

Dessa forma são consideradas áreas muito út

fiscalização e são regiões em que o poder público ainda pode intervir favoravelmente 

para conservar recursos biológicos que, possivelmente, estarão em risco num futuro 

bem próximo. 

De acordo com a Fundação Biodiversitas

constitui-se numa “área especial

Quadrilátero Ferrífero. Quanto ao 

a conservação da flora o 

25). 

O mapeamento dessas áreas prioritárias fornece subsídios para o planejamento e 

gestão, pois direcionam esforços de recuperação, conservação e/ou desenvolvimento 

de acordo com a necessidade de cada região, tendo como exemplo maior e mesmo a 

proximidade com as áreas de grande adensamento urbano e populacional.
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Áreas Prioritárias para conservação da Flora 

A representação cartográfica das áreas “Prioritárias para Conservação da Flora” indica 

aqueles sitos ambientais que ainda possuem elevada qualidade ambiental, em locais 

naturalmente frágeis e sob pressão humana.  

Dessa forma são consideradas áreas muito úteis para os organismos gestores e de 

fiscalização e são regiões em que o poder público ainda pode intervir favoravelmente 

para conservar recursos biológicos que, possivelmente, estarão em risco num futuro 

De acordo com a Fundação Biodiversitas (2005), o município de Belo Horizonte 

área especial” de conservação da flora, assim como 

. Quanto ao município de Nova Lima, limítrofe, considera

flora o status de importância biológica Especial e 

O mapeamento dessas áreas prioritárias fornece subsídios para o planejamento e 

ionam esforços de recuperação, conservação e/ou desenvolvimento 

de acordo com a necessidade de cada região, tendo como exemplo maior e mesmo a 

proximidade com as áreas de grande adensamento urbano e populacional.

 

A representação cartográfica das áreas “Prioritárias para Conservação da Flora” indica 

aqueles sitos ambientais que ainda possuem elevada qualidade ambiental, em locais 

eis para os organismos gestores e de 

fiscalização e são regiões em que o poder público ainda pode intervir favoravelmente 

para conservar recursos biológicos que, possivelmente, estarão em risco num futuro 

(2005), o município de Belo Horizonte 

, assim como a RMBH e o 

, limítrofe, considera-se para 

importância biológica Especial e Extrema (Figura 

O mapeamento dessas áreas prioritárias fornece subsídios para o planejamento e 

ionam esforços de recuperação, conservação e/ou desenvolvimento 

de acordo com a necessidade de cada região, tendo como exemplo maior e mesmo a 

proximidade com as áreas de grande adensamento urbano e populacional. 
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FIGURA 25. INSERÇÃO DA RMBH N
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. INSERÇÃO DA RMBH NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DS PARA CONSERVAÇÃO DA FLORA. FONTE: MYR,A FLORA. FONTE: MYR, 2015. 
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3.4.2.4 Integridade da Flora 

Para a caracterização regional da variável “Integridade da Flora” torna

considerar os aspectos: heterogeneidade da flora, estado de conservação, relevância 

de determinado ecossistema para a região e, por fim a necessidade de conservação 

dos mesmos. Outro indicador da integridade da flora analisado no estudo do 

Zoneamento Ecológico Econômico

nativa.  

Concomitante aos objetivos deste Plano de Gestão

condicionante da “Vulnerabilidade Natural” pode ser representado pelas áreas que 

apresentamdeterminada “integridade ecológica” e que, portanto, são mais vulneráveis à 

ação do homem.  

Para a avaliação do ZEE foram derivados índices que determinam a fragmentação da 

paisagem em função da modificação da cobertura original do solo. Quando uma 

paisagem é modificada pela ação antrópica devido à remoção de fragmentos de 

vegetação nativa, assume

processo demorado e de difícil realização (Scolforo et. al. 2008).

Como dito, a influência do grau de conserva

conferir maior valor de integridade para áreas mais preservadas. Neste caso nota

uma relevância muito grande em áreas como as sob influência da porção oeste do 

Bioma da Mata Atlântica (ANDRADE LIMA, 1966; AB’SAB

IBGE, 1992, IBGE, 1993)

representada por ambientes florestais, campestres e savânicos (cerrados). 

Como pode ser observado na 

Lima, Sabará e Santa Luzia estão concentradas as classes Alta a Muito Alta

pode ser explicado, dentre outros, pela 

de transição entre os biomas Mata Atlântica e o Cerrado, tendo os campos rupestres 

considerados como enclaves fito
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Integridade da Flora - ZEE 

Para a caracterização regional da variável “Integridade da Flora” torna

derar os aspectos: heterogeneidade da flora, estado de conservação, relevância 

de determinado ecossistema para a região e, por fim a necessidade de conservação 

dos mesmos. Outro indicador da integridade da flora analisado no estudo do 

Econômico diz respeito ao grau de conservação da vegetação 

Concomitante aos objetivos deste Plano de Gestão de Resíduos, outro fator 

condicionante da “Vulnerabilidade Natural” pode ser representado pelas áreas que 

determinada “integridade ecológica” e que, portanto, são mais vulneráveis à 

Para a avaliação do ZEE foram derivados índices que determinam a fragmentação da 

paisagem em função da modificação da cobertura original do solo. Quando uma 

m é modificada pela ação antrópica devido à remoção de fragmentos de 

vegetação nativa, assume-se que o retorno ao seu estado original torna

processo demorado e de difícil realização (Scolforo et. al. 2008). 

Como dito, a influência do grau de conservação da vegetação foi captada de maneira a 

conferir maior valor de integridade para áreas mais preservadas. Neste caso nota

uma relevância muito grande em áreas como as sob influência da porção oeste do 

Bioma da Mata Atlântica (ANDRADE LIMA, 1966; AB’SABER, 1971; Câmara, 1991; 

IBGE, 1992, IBGE, 1993); o município de Belo Horizonte possui cobertura vegetal 

representada por ambientes florestais, campestres e savânicos (cerrados). 

Como pode ser observado na Figura 26, nas áreas limítrofes ao Município de Nova 

Lima, Sabará e Santa Luzia estão concentradas as classes Alta a Muito Alta

pode ser explicado, dentre outros, pela conjunção de formas vegetacionais da

transição entre os biomas Mata Atlântica e o Cerrado, tendo os campos rupestres 

considerados como enclaves fito-fisionômicos, ou refúgios vegetacionais (IBGE, 2012).

 

Para a caracterização regional da variável “Integridade da Flora” torna-se fundamental 

derar os aspectos: heterogeneidade da flora, estado de conservação, relevância 

de determinado ecossistema para a região e, por fim a necessidade de conservação 

dos mesmos. Outro indicador da integridade da flora analisado no estudo do 

diz respeito ao grau de conservação da vegetação 

de Resíduos, outro fator 

condicionante da “Vulnerabilidade Natural” pode ser representado pelas áreas que 

determinada “integridade ecológica” e que, portanto, são mais vulneráveis à 

Para a avaliação do ZEE foram derivados índices que determinam a fragmentação da 

paisagem em função da modificação da cobertura original do solo. Quando uma 

m é modificada pela ação antrópica devido à remoção de fragmentos de 

se que o retorno ao seu estado original torna-se um 

ção da vegetação foi captada de maneira a 

conferir maior valor de integridade para áreas mais preservadas. Neste caso nota-se 

uma relevância muito grande em áreas como as sob influência da porção oeste do 

ER, 1971; Câmara, 1991; 

o município de Belo Horizonte possui cobertura vegetal 

representada por ambientes florestais, campestres e savânicos (cerrados).  

as áreas limítrofes ao Município de Nova 

Lima, Sabará e Santa Luzia estão concentradas as classes Alta a Muito Alta. Este fato 

njunção de formas vegetacionais da região 

transição entre os biomas Mata Atlântica e o Cerrado, tendo os campos rupestres 

fisionômicos, ou refúgios vegetacionais (IBGE, 2012). 
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Importante ressaltar as formas distintas das formas campestres relacionadas a 

afloramentos rochosos, havendo dois tipos de campos rupestres no município de Nova 

Lima, estando mais preservados e limítrofe a Belo Horizonte

ferruginosos e os campos rupestres quartizíticos, dependendo do substrato rochoso em 

que ocorrem. 

Os resultados demonstrados na 

integridade da flora: muito baixa; baixa; média e alta. Como exemplo, a classe “mu

baixa” está relacionada às áreas antrópicas com significativas alterações das formas 

nativas, compostas por campos antrópicos, de forma geral. 

TABELA 14 - CLASSIFICAÇÃO E QUAN
BELO HORIZONTE

Classificação 

Muito Baixa 
Baixa 
Média 
Alta 
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Importante ressaltar as formas distintas das formas campestres relacionadas a 

oramentos rochosos, havendo dois tipos de campos rupestres no município de Nova 

, estando mais preservados e limítrofe a Belo Horizonte: os campos rupestres 

ferruginosos e os campos rupestres quartizíticos, dependendo do substrato rochoso em 

Os resultados demonstrados na Tabela 14apontam as variações das classes de 

integridade da flora: muito baixa; baixa; média e alta. Como exemplo, a classe “mu

baixa” está relacionada às áreas antrópicas com significativas alterações das formas 

nativas, compostas por campos antrópicos, de forma geral.  

CLASSIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DE INTEGRID
BELO HORIZONTE 

Área (ha) Porcentagem (%)

22.557,23 
7.455,28 
619,05 
519,36 

Importante ressaltar as formas distintas das formas campestres relacionadas a 

oramentos rochosos, havendo dois tipos de campos rupestres no município de Nova 

: os campos rupestres 

ferruginosos e os campos rupestres quartizíticos, dependendo do substrato rochoso em 

apontam as variações das classes de 

integridade da flora: muito baixa; baixa; média e alta. Como exemplo, a classe “muito 

baixa” está relacionada às áreas antrópicas com significativas alterações das formas 

TITATIVO DE INTEGRIDADE DA FLORA - 

Porcentagem (%) 

68,21 
22,53 

1,9 
1,5 
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FIGURA 26. INSERÇÃO DA RMBH N
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. INSERÇÃO DA RMBH NAS ÁREAS DE INTEGRIDADE DA FLORA. FONTE:ADE DA FLORA. FONTE: MYR, 2015. 
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3.4.3 Unidades de Conservação

As áreas protegidas no Brasil foram convencionalmente denominadas Unidades de 

Conservação (U.C´s)a partir da criação do 

Conservação -SNUC (Lei 9.985, de 18 de junho de 2000). Um dos principais 

pressupostos seria a necessidade de se criar normas para a implantação e gestão 

destas unidades conservacionistas. 

A Lei 9.985 define Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção”. 

Ainda segundo o SNUC, a criação das Unidades de Conservação se embasou na 

necessidade de ordenação do processo de ocupação nos territórios, assim como a 

preservação dos aspectos de relevância paisagística, florística, faunística e áreas de 

mananciais no território brasileiro.

3.4.3.1 Categorias de Unidades de Conservação no Brasil

No território brasileiro as Unidades de Conservação se dividem em dois grupos: 

unidade de “Proteção Integral” e unidade de “Uso Sustentável”. Estes grupos, por sua 

vez, se subdividem em diversas categorias. 

No Tabela 15estão apresentadas as categorias de Unidades de Conservação e outras 

padronizadas para melhor entendimento das que ocorrem na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH) e no município de Belo Horizon

parte da terminologia comumente usada para a sua designação, não sendo 

formalmente descritas no 
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onservação–UCs – Áreas Protegidas 

As áreas protegidas no Brasil foram convencionalmente denominadas Unidades de 

Conservação (U.C´s)a partir da criação do Sistema Nacional de Unidades de 

(Lei 9.985, de 18 de junho de 2000). Um dos principais 

pressupostos seria a necessidade de se criar normas para a implantação e gestão 

destas unidades conservacionistas.  

A Lei 9.985 define Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

 

, a criação das Unidades de Conservação se embasou na 

necessidade de ordenação do processo de ocupação nos territórios, assim como a 

preservação dos aspectos de relevância paisagística, florística, faunística e áreas de 

mananciais no território brasileiro. 

Categorias de Unidades de Conservação no Brasil 

No território brasileiro as Unidades de Conservação se dividem em dois grupos: 

unidade de “Proteção Integral” e unidade de “Uso Sustentável”. Estes grupos, por sua 

vez, se subdividem em diversas categorias.  

estão apresentadas as categorias de Unidades de Conservação e outras 

padronizadas para melhor entendimento das que ocorrem na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH) e no município de Belo Horizonte. As siglas citadas fazem 

parte da terminologia comumente usada para a sua designação, não sendo 

formalmente descritas no SNUC. 

 

As áreas protegidas no Brasil foram convencionalmente denominadas Unidades de 

Sistema Nacional de Unidades de 

(Lei 9.985, de 18 de junho de 2000). Um dos principais 

pressupostos seria a necessidade de se criar normas para a implantação e gestão 

A Lei 9.985 define Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

, a criação das Unidades de Conservação se embasou na 

necessidade de ordenação do processo de ocupação nos territórios, assim como a 

preservação dos aspectos de relevância paisagística, florística, faunística e áreas de 

No território brasileiro as Unidades de Conservação se dividem em dois grupos: 

unidade de “Proteção Integral” e unidade de “Uso Sustentável”. Estes grupos, por sua 

estão apresentadas as categorias de Unidades de Conservação e outras 

padronizadas para melhor entendimento das que ocorrem na Região Metropolitana de 

te. As siglas citadas fazem 

parte da terminologia comumente usada para a sua designação, não sendo 
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TABELA 15 - CATEGORIAS DE UNIDAD
CATEGORIA

As unidades de proteção integral tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo 

admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do 

Estação Ecológica  

Monumento Natural  

Reserva Biológica  

Parque Nacional  

Refugio de Vida Silvestre  

As unidades de uso sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos 

a exploração do ambiente, porem mantendo a biodiversidade do local e os seus recursos 

Área de Proteção Ambiental 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional  

Reserva Extrativista  

Reserva de Fauna  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Área de Proteção Municipal 

Áreas de Proteção Especial 

* A categoria APM não se enquadra na lei Federal n.º 9.985, de 18/06/2000, tendo sido criada para diferenciá

demais. 

** A categoria APE foi criada baseada na Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, que direciona o parcelamento do solo 

urbano. 

 

Na Figura 27estão distribuídas as Unidades de Conservação inseridas na Regiao 

Metropolitana de Belo Horizonte.
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CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
CATEGORIA SIGLA

Unidade de Proteção Integral 

unidades de proteção integral tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo 

admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do 

SNUC. 

EC  

MONA  

RB  

PN  

RVS  

Unidade de Uso Sustentável 

As unidades de uso sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos naturais, ou seja, é aquele que permite 

a exploração do ambiente, porem mantendo a biodiversidade do local e os seus recursos 

renovaveis. 

Área de Proteção Ambiental  APA  

Área de Relevante Interesse Ecológico  ARIE  

FN  

RE  

RF  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável  RDS  

Reserva Particular do Patrimônio Natural  RPPN  

Outras 

Área de Proteção Municipal  APM*  

Áreas de Proteção Especial  APE**  

não se enquadra na lei Federal n.º 9.985, de 18/06/2000, tendo sido criada para diferenciá

foi criada baseada na Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, que direciona o parcelamento do solo 

stão distribuídas as Unidades de Conservação inseridas na Regiao 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

ES DE CONSERVAÇÃO. 
SIGLA 

unidades de proteção integral tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo 

admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do 

As unidades de uso sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da 

naturais, ou seja, é aquele que permite 

a exploração do ambiente, porem mantendo a biodiversidade do local e os seus recursos 

não se enquadra na lei Federal n.º 9.985, de 18/06/2000, tendo sido criada para diferenciá-la das 

foi criada baseada na Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, que direciona o parcelamento do solo 

stão distribuídas as Unidades de Conservação inseridas na Regiao 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO INSERIDAS NA RMBÇÃO INSERIDAS NA RMBH. FONTE: MYR, 2015.H. FONTE: MYR, 2015. 
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4 - O MUNICÍPIO DE BELO 

O município de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, está localizado 

na porção centro-sul do estado e como já mencionado, na atualidad

RMBH está inserida na terceira maior aglomeração urbana do Brasil. 

 

Belo Horizonte foi concebida para substituir Ouro Preto

não estava suportando a expansão urbana. 

serve de moldura natural e referência histórica, foi planejada e construída para ser a 

capital política e administrativa do estado mineiro

1897. 

 

Em aproximadamente 70 anos de existência, o 

crescimento populacional, propriciado pelo avanço da industrialização, e principalmente 

pela sua localização estratégica, 

mobilidade do país.  

 

De acordo com o IBGE, Belo Horizonte possui cerca 

estiamdade  2.491.109 habitantes, uma densidade demográfica de 7.167,00 em 2014, 

sendo o mais populoso município de Minas Gerais e o sexto mais populoso do Brasil.

 

 

4.1 HISTÓRICO 
 

 

Chamada de Cidade de Minas, em seus primeiros cinco anos,

inaugurada em 12 de dezembro de 1897, e foi, sob vários aspectos, uma espécie de 

cartão de visitas do novo regime. As ruas largas, as avenidas arborizadas, as 

numerosas praças, os espaços públicos generosos e o grande parque central da 

cidade faziam parte de uma nova proposta de modernidade, em contraposição à antiga 

capital, Ouro Preto, que além de não oferecer condições adequadas ao crescimento 
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O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

O município de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, está localizado 

l do estado e como já mencionado, na atualidad

RMBH está inserida na terceira maior aglomeração urbana do Brasil. 

concebida para substituir Ouro Preto,então capital do estado, a qual 

não estava suportando a expansão urbana. Cercada pela Serra do Curral, que lhe 

serve de moldura natural e referência histórica, foi planejada e construída para ser a 

capital política e administrativa do estado mineiro, assim inaugurada em dezembro de 

Em aproximadamente 70 anos de existência, o Município sofreu um acelerado 

scimento populacional, propriciado pelo avanço da industrialização, e principalmente 

pela sua localização estratégica, situada entre os principais eix

E, Belo Horizonte possui cerca de 331 km² e uma população 

2.491.109 habitantes, uma densidade demográfica de 7.167,00 em 2014, 

sendo o mais populoso município de Minas Gerais e o sexto mais populoso do Brasil.

Chamada de Cidade de Minas, em seus primeiros cinco anos,

inaugurada em 12 de dezembro de 1897, e foi, sob vários aspectos, uma espécie de 

cartão de visitas do novo regime. As ruas largas, as avenidas arborizadas, as 

numerosas praças, os espaços públicos generosos e o grande parque central da 

cidade faziam parte de uma nova proposta de modernidade, em contraposição à antiga 

capital, Ouro Preto, que além de não oferecer condições adequadas ao crescimento 

 

O município de Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, está localizado 

l do estado e como já mencionado, na atualidade, contabilizando a 

RMBH está inserida na terceira maior aglomeração urbana do Brasil.  

então capital do estado, a qual 

Cercada pela Serra do Curral, que lhe 

serve de moldura natural e referência histórica, foi planejada e construída para ser a 

inaugurada em dezembro de 

sofreu um acelerado 

scimento populacional, propriciado pelo avanço da industrialização, e principalmente 

situada entre os principais eixos econômicos e de 

km² e uma população 

2.491.109 habitantes, uma densidade demográfica de 7.167,00 em 2014, 

sendo o mais populoso município de Minas Gerais e o sexto mais populoso do Brasil. 

Chamada de Cidade de Minas, em seus primeiros cinco anos, Belo Horizonte foi 

inaugurada em 12 de dezembro de 1897, e foi, sob vários aspectos, uma espécie de 

cartão de visitas do novo regime. As ruas largas, as avenidas arborizadas, as 

numerosas praças, os espaços públicos generosos e o grande parque central da 

cidade faziam parte de uma nova proposta de modernidade, em contraposição à antiga 

capital, Ouro Preto, que além de não oferecer condições adequadas ao crescimento 
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econômico, dificultado pelo terreno acidentado, guardava em sua arquitetura uma série 

de símbolos e marcas do passado colonial (PBH, s/d).

 

Ao contrário da maior parte das metrópoles atuais, Belo Horizonte não surgiu a partir 

do desenvolvimento industrial. A cidade foi construída para abrigar nada mais que 200 

mil habitantes, e seria apenas um ce

integração territorial de Minas Gerais. Contudo, a política de modernização da 

economia implantada na Era Vargas contribuiu para impulsionar a cidade ao longo da 

década de 30. Os serviços urbanos foram amplia

sempre crescente. Paralelamente, o avanço fez surgir novos bairros, e com a 

urbanização acelerada surgiram também os primeiros problemas urbanos (PBH, s/d).

 

O número crescente de construções, as constantes reivindicações d

serviços de infraestrutura e o compromisso com a imagem de uma cidade limpa 

acabaram pressionando a Prefeitura a tentar controlar o processo de ocupação de Belo 

Horizonte e a adotar medidas adicionais para garantir a higiene pública. Em 192

instituíram-se a coleta de lixo e o serviço de limpeza urbana, e foram proibidas as 

edificações em locais não abastecidos por redes de água e esgoto. Na ausência 

desses serviços, os moradores eram obrigados a construir fossas de esgotamento 

sanitário (FJP, 1996). 

 

O cadastro realizado pela Prefeitura em 1929 revelou que menos da metade das casas 

da zona urbana tinha água e que apenas um terço dispunha de esgoto sanitário. A falta 

de infraestrutura sanitária respondia por índices cada vez mais alarmantes 

mortalidade infantil e pela presença de doenças, como tifo e a gastroenterite. Só a 

partir de 1930 a rede de água chega a algum

 
Na segunda metade dos anos 30, obras de maior porte são realizadas no setor de 

saneamento e urbanização da cidade, mas a rápida expansão urbana de Belo 

Horizonte ultrapassa todas as tentativas de planejamento. A precariedade do 

abastecimento de água extrapola os bairros pobres, atingindo a cidade de forma 

generalizada (FJP, 1996).
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integração territorial de Minas Gerais. Contudo, a política de modernização da 

economia implantada na Era Vargas contribuiu para impulsionar a cidade ao longo da 

dos para atender a uma população 

sempre crescente. Paralelamente, o avanço fez surgir novos bairros, e com a 

urbanização acelerada surgiram também os primeiros problemas urbanos (PBH, s/d). 

O número crescente de construções, as constantes reivindicações da população por 

serviços de infraestrutura e o compromisso com a imagem de uma cidade limpa 

acabaram pressionando a Prefeitura a tentar controlar o processo de ocupação de Belo 

Horizonte e a adotar medidas adicionais para garantir a higiene pública. Em 1922, 

se a coleta de lixo e o serviço de limpeza urbana, e foram proibidas as 

edificações em locais não abastecidos por redes de água e esgoto. Na ausência 

desses serviços, os moradores eram obrigados a construir fossas de esgotamento 

O cadastro realizado pela Prefeitura em 1929 revelou que menos da metade das casas 

da zona urbana tinha água e que apenas um terço dispunha de esgoto sanitário. A falta 

de infraestrutura sanitária respondia por índices cada vez mais alarmantes de 

mortalidade infantil e pela presença de doenças, como tifo e a gastroenterite. Só a 

as seções suburbanas (FJP, 1996). 

Na segunda metade dos anos 30, obras de maior porte são realizadas no setor de 

urbanização da cidade, mas a rápida expansão urbana de Belo 

Horizonte ultrapassa todas as tentativas de planejamento. A precariedade do 

abastecimento de água extrapola os bairros pobres, atingindo a cidade de forma 
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A década de 40 foi marcada pela acentuação das mudanças na capital. A criação do 

parque industrial, o desenvolvimento do setor de serviços e a especulação imobiliária 

davam cada vez mais um ar de metrópole a Belo Horizonte. A partir da execução de 

intervenções urbanísticas estruturantes, lideradas pelo então Prefeito Juscelino 

Kubitschek, a arquitetura da cidade tornava

como o Complexo Arquitetônico da Pampulha projetavam o nome da cidade em âmbito 

nacional (PBH, s/d). 

 

Como muitas das avenidas foram construídas sobre o leito de córregos, o resultado foi 

o saneamento de grandes áreas, além de obras complementares de urbanização. A 

falta de água, entretanto, era presente no cotidiano da cidade (FJP, 1997).

 
Nos anos 50, Belo Horizonte

vetor minero-metalúrgico, tornando a capital mineira não apenas um espaço de 

produção, mas, sobretudo, um espaço concentrador de serviços de apoio àquelas 

atividades. Foi observada expansão do 

além dos limites municipais, dando início à formação socioeconômica de seu entorno 

metropolitano. Em razão do grande êxodo rural, a população da cidade dobrou de 

tamanho, passando de 350 mil para 700 mil habit

de moradia tornaram-se mais graves.

 

Preocupado com o crescimento desordenado da cidade, o Prefeito Américo René 

Gianetti deu início à elaboração de um Plano Diretor para Belo Horizonte (PBH, s/d).A 

falta de água tornou-se cada vez mais crítica, com a verticalização das moradias, 

enquanto as redes, criadas originalmente para atender a um número muito menor de 

consumidores, ficaram cada vez mais defasadas. Essa situação predominou na cidade 

até a primeira metade dos anos

dasVelhas e é implantada a nova rede de distribuição.

 
A entrada em operação do Sistema Rio das Velhas é um dos marcos mais importantes 

na história do abastecimento de água de Belo Horizonte

como Floresta e Santa Tereza, que sempre sofreram com falta de água por se 

localizarem nas partes mais altas da cidade, passaram a ter fornecimento regular. 
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0 foi marcada pela acentuação das mudanças na capital. A criação do 

parque industrial, o desenvolvimento do setor de serviços e a especulação imobiliária 

davam cada vez mais um ar de metrópole a Belo Horizonte. A partir da execução de 

icas estruturantes, lideradas pelo então Prefeito Juscelino 

Kubitschek, a arquitetura da cidade tornava-se cada vez mais moderna. Construções 

como o Complexo Arquitetônico da Pampulha projetavam o nome da cidade em âmbito 

das avenidas foram construídas sobre o leito de córregos, o resultado foi 

o saneamento de grandes áreas, além de obras complementares de urbanização. A 

falta de água, entretanto, era presente no cotidiano da cidade (FJP, 1997).

Nos anos 50, Belo Horizonte registrou forte expansão de seu setor industrial, a partir do 

metalúrgico, tornando a capital mineira não apenas um espaço de 

produção, mas, sobretudo, um espaço concentrador de serviços de apoio àquelas 

atividades. Foi observada expansão do crescimento industrial de Belo Horizonte, para 

além dos limites municipais, dando início à formação socioeconômica de seu entorno 

metropolitano. Em razão do grande êxodo rural, a população da cidade dobrou de 

tamanho, passando de 350 mil para 700 mil habitantes. Os problemas urbanos e a falta 

se mais graves. 

Preocupado com o crescimento desordenado da cidade, o Prefeito Américo René 

Gianetti deu início à elaboração de um Plano Diretor para Belo Horizonte (PBH, s/d).A 

se cada vez mais crítica, com a verticalização das moradias, 

enquanto as redes, criadas originalmente para atender a um número muito menor de 

consumidores, ficaram cada vez mais defasadas. Essa situação predominou na cidade 

até a primeira metade dos anos 70, quando entra em operação o Sistema Rio 

dasVelhas e é implantada a nova rede de distribuição. 

A entrada em operação do Sistema Rio das Velhas é um dos marcos mais importantes 

na história do abastecimento de água de Belo Horizonte. A partir daí, bairros antigos, 

como Floresta e Santa Tereza, que sempre sofreram com falta de água por se 

localizarem nas partes mais altas da cidade, passaram a ter fornecimento regular. 

0 foi marcada pela acentuação das mudanças na capital. A criação do 

parque industrial, o desenvolvimento do setor de serviços e a especulação imobiliária 

davam cada vez mais um ar de metrópole a Belo Horizonte. A partir da execução de 

icas estruturantes, lideradas pelo então Prefeito Juscelino 

se cada vez mais moderna. Construções 

como o Complexo Arquitetônico da Pampulha projetavam o nome da cidade em âmbito 

das avenidas foram construídas sobre o leito de córregos, o resultado foi 

o saneamento de grandes áreas, além de obras complementares de urbanização. A 

falta de água, entretanto, era presente no cotidiano da cidade (FJP, 1997). 

registrou forte expansão de seu setor industrial, a partir do 

metalúrgico, tornando a capital mineira não apenas um espaço de 

produção, mas, sobretudo, um espaço concentrador de serviços de apoio àquelas 

crescimento industrial de Belo Horizonte, para 

além dos limites municipais, dando início à formação socioeconômica de seu entorno 

metropolitano. Em razão do grande êxodo rural, a população da cidade dobrou de 

antes. Os problemas urbanos e a falta 

Preocupado com o crescimento desordenado da cidade, o Prefeito Américo René 

Gianetti deu início à elaboração de um Plano Diretor para Belo Horizonte (PBH, s/d).A 

se cada vez mais crítica, com a verticalização das moradias, 

enquanto as redes, criadas originalmente para atender a um número muito menor de 

consumidores, ficaram cada vez mais defasadas. Essa situação predominou na cidade 

70, quando entra em operação o Sistema Rio 

A entrada em operação do Sistema Rio das Velhas é um dos marcos mais importantes 

. A partir daí, bairros antigos, 

como Floresta e Santa Tereza, que sempre sofreram com falta de água por se 

localizarem nas partes mais altas da cidade, passaram a ter fornecimento regular. 
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Inicia-se nova etapa da história do abastecimento de Belo Horizont

encampado pela Copasa, na época ainda sob a denominação de Comag (Companhia 

Mineira de Águas e Esgotos), e a responsabilidade sobre os serviços de água e esgoto 

é transferida para a esfera estadual. Seguindo as diretrizes formuladas no Plano 

Nacional de Saneamento (Planasa), a Copasa assume as obras e os serviços 

sanitários, tornando-se a principal interlocutora na questão do saneamento na Capital 

(FJP, 1996). 

 
Entre 1960 e 1990, Belo Horizonte consolida

da implantação de um significativo parque industrial, seja pela diversificação e 

expansão do setor de serviços ou, principalmente, pelo expressivo crescimento 

populacional. Se o desenvolvimento de Belo Horizonte, em suas primeiras décadas, foi 

predominantemente determinado por iniciativas governamentais, a dinâmica da cidade, 

entre 1960 e 1990, foi marcada, em grande medida, pela lógica econômica. (PBH, s/d).

 
O crescimento econômico transformou o perfil de Belo Horizonte. Sem respeito pela 

memória da cidade, o progresso avançou sobre suas ruas, demolindo casas, erguendo 

arranha-céus, derrubando árvores, aumentando a pavimentação asfáltica. Belo 

Horizonte começou a irradiar seu crescimento e suas cidades vizinhas também 

receberam muitos investimentos e fáb

agravamento das desigualdades e problemas sociais. O crescimento das favelas e o 

surgimento de inúmeras outras comprovam o desequilíbrio causado pela concentração 

de renda. 

 
Na tentativa de resolver os probl

tomadas várias medidas: criou

Belo Horizonte) e instituiu

através da Lei Complementar N° 14/1973.

 

Com o desenvolvimento da indústria, na capital mineira e no entorno metropolitano, 

assistiu-se à expansão substancial das atividades terciárias: administração pública, 

ensino, serviços culturais e atividades bancárias, comerciais e financeiras. Assim, no 

final deste período, a capital mineira já era amplamente reconhecida como uma das 
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se nova etapa da história do abastecimento de Belo Horizont

encampado pela Copasa, na época ainda sob a denominação de Comag (Companhia 

Mineira de Águas e Esgotos), e a responsabilidade sobre os serviços de água e esgoto 

é transferida para a esfera estadual. Seguindo as diretrizes formuladas no Plano 

acional de Saneamento (Planasa), a Copasa assume as obras e os serviços 

se a principal interlocutora na questão do saneamento na Capital 

Entre 1960 e 1990, Belo Horizonte consolida-se como metrópole dinâmica, seja a parti

da implantação de um significativo parque industrial, seja pela diversificação e 

expansão do setor de serviços ou, principalmente, pelo expressivo crescimento 

populacional. Se o desenvolvimento de Belo Horizonte, em suas primeiras décadas, foi 

temente determinado por iniciativas governamentais, a dinâmica da cidade, 

entre 1960 e 1990, foi marcada, em grande medida, pela lógica econômica. (PBH, s/d).

O crescimento econômico transformou o perfil de Belo Horizonte. Sem respeito pela 

ade, o progresso avançou sobre suas ruas, demolindo casas, erguendo 

céus, derrubando árvores, aumentando a pavimentação asfáltica. Belo 

Horizonte começou a irradiar seu crescimento e suas cidades vizinhas também 

receberam muitos investimentos e fábricas. Esse progresso, contudo, não se fez sem o 

agravamento das desigualdades e problemas sociais. O crescimento das favelas e o 

surgimento de inúmeras outras comprovam o desequilíbrio causado pela concentração 

Na tentativa de resolver os problemas causados pela falta de planejamento, foram 

tomadas várias medidas: criou-se o Plambel (Planejamento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte) e instituiu-se legalmente a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

através da Lei Complementar N° 14/1973. 

Com o desenvolvimento da indústria, na capital mineira e no entorno metropolitano, 

se à expansão substancial das atividades terciárias: administração pública, 

ensino, serviços culturais e atividades bancárias, comerciais e financeiras. Assim, no 

inal deste período, a capital mineira já era amplamente reconhecida como uma das 

se nova etapa da história do abastecimento de Belo Horizonte: o Demae é 

encampado pela Copasa, na época ainda sob a denominação de Comag (Companhia 

Mineira de Águas e Esgotos), e a responsabilidade sobre os serviços de água e esgoto 

é transferida para a esfera estadual. Seguindo as diretrizes formuladas no Plano 

acional de Saneamento (Planasa), a Copasa assume as obras e os serviços 

se a principal interlocutora na questão do saneamento na Capital 

se como metrópole dinâmica, seja a partir 

da implantação de um significativo parque industrial, seja pela diversificação e 

expansão do setor de serviços ou, principalmente, pelo expressivo crescimento 

populacional. Se o desenvolvimento de Belo Horizonte, em suas primeiras décadas, foi 

temente determinado por iniciativas governamentais, a dinâmica da cidade, 

entre 1960 e 1990, foi marcada, em grande medida, pela lógica econômica. (PBH, s/d). 

O crescimento econômico transformou o perfil de Belo Horizonte. Sem respeito pela 

ade, o progresso avançou sobre suas ruas, demolindo casas, erguendo 

céus, derrubando árvores, aumentando a pavimentação asfáltica. Belo 

Horizonte começou a irradiar seu crescimento e suas cidades vizinhas também 

ricas. Esse progresso, contudo, não se fez sem o 

agravamento das desigualdades e problemas sociais. O crescimento das favelas e o 

surgimento de inúmeras outras comprovam o desequilíbrio causado pela concentração 

emas causados pela falta de planejamento, foram 

se o Plambel (Planejamento da Região Metropolitana de 

se legalmente a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Com o desenvolvimento da indústria, na capital mineira e no entorno metropolitano, 

se à expansão substancial das atividades terciárias: administração pública, 

ensino, serviços culturais e atividades bancárias, comerciais e financeiras. Assim, no 

inal deste período, a capital mineira já era amplamente reconhecida como uma das 
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mais influentes metrópoles nacionais, concentrando atividades terciárias e exercendo 

substancial capacidade de polarização sobre o território mineiro.

 
Em 1990, a Lei Orgânica

setores sociais. Nesta mesma década, criou

Cultural do Município para tratar do tombamento de construções de valor histórico. 

Espaços como a Praça da Liberdad

que se encontravam abandonados e desvalorizados, foram recuperados. Em 1996, o 

Plano Diretor da cidade e a Lei de uso e Ocupação do Solo passaram a regular e 

ordenar o crescimento da capital.

 
Em pouco mais de um século de existência, Belo Horizonte vivenciou grandes 

mudanças. A cidade nascida da ação política e balizada pela intervenção do Estado, 

criada com a vocação de ser centro administrativo e de integração regional, tornou

uma das maiores e mais compl

importante papel nas redes urbanas de Minas Gerais e do Brasil (PBH, s/d).

 

Embora tenha sido responsável pela criação de uma metrópole de elevado dinamismo 

econômico, esse processo de progresso e crescimento a

responsável pela geração de externalidades negativas nas áreas social e ambiental. A 

concentração populacional, produtiva e de serviços na metrópole, e em sua região de 

influência imediata, contribuíram para a geração de impactos antróp

diretos e indiretos sobre o meio ambiente (PBH, s/d).

 
Nos anos 70, o saneamento era concebido apenas como obras de infraestrutura, 

mesmo assim restritas ao abastecimento de água e, secundariamente, aos serviços de 

esgoto sanitários. Hoje, a

vida da população, associadas ao direito à cidadania definido na Constituição Federal, 

assim como as interfaces dessas ações com a saúde pública e o meio ambiente. Numa 

abordagem apropriada, as soluçõ

partida, mas o resultado de um processo no qual se integram as dimensões sociais, 

culturais, ambientais, econômicas e institucionais (FJP, 1996).
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mais influentes metrópoles nacionais, concentrando atividades terciárias e exercendo 

substancial capacidade de polarização sobre o território mineiro. 

Em 1990, a Lei Orgânica do Município foi aprovada, trazendo avanços em diversos 

setores sociais. Nesta mesma década, criou-se o Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município para tratar do tombamento de construções de valor histórico. 

Espaços como a Praça da Liberdade, a Praça da Assembléia e o Parque Municipal, 

que se encontravam abandonados e desvalorizados, foram recuperados. Em 1996, o 

Plano Diretor da cidade e a Lei de uso e Ocupação do Solo passaram a regular e 

ordenar o crescimento da capital. 

um século de existência, Belo Horizonte vivenciou grandes 

mudanças. A cidade nascida da ação política e balizada pela intervenção do Estado, 

criada com a vocação de ser centro administrativo e de integração regional, tornou

uma das maiores e mais complexas metrópoles nacionais e atualmente exerce 

importante papel nas redes urbanas de Minas Gerais e do Brasil (PBH, s/d).

Embora tenha sido responsável pela criação de uma metrópole de elevado dinamismo 

econômico, esse processo de progresso e crescimento acelerado foi também 

responsável pela geração de externalidades negativas nas áreas social e ambiental. A 

concentração populacional, produtiva e de serviços na metrópole, e em sua região de 

influência imediata, contribuíram para a geração de impactos antróp

diretos e indiretos sobre o meio ambiente (PBH, s/d). 

Nos anos 70, o saneamento era concebido apenas como obras de infraestrutura, 

mesmo assim restritas ao abastecimento de água e, secundariamente, aos serviços de 

esgoto sanitários. Hoje, as ações de saneamento buscam a melhoria da qualidade de 

vida da população, associadas ao direito à cidadania definido na Constituição Federal, 

assim como as interfaces dessas ações com a saúde pública e o meio ambiente. Numa 

abordagem apropriada, as soluções técnicas não são consideradas como ponto de 

partida, mas o resultado de um processo no qual se integram as dimensões sociais, 

culturais, ambientais, econômicas e institucionais (FJP, 1996). 

mais influentes metrópoles nacionais, concentrando atividades terciárias e exercendo 

do Município foi aprovada, trazendo avanços em diversos 

se o Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município para tratar do tombamento de construções de valor histórico. 

e, a Praça da Assembléia e o Parque Municipal, 

que se encontravam abandonados e desvalorizados, foram recuperados. Em 1996, o 

Plano Diretor da cidade e a Lei de uso e Ocupação do Solo passaram a regular e 

um século de existência, Belo Horizonte vivenciou grandes 

mudanças. A cidade nascida da ação política e balizada pela intervenção do Estado, 

criada com a vocação de ser centro administrativo e de integração regional, tornou-se 

exas metrópoles nacionais e atualmente exerce 

importante papel nas redes urbanas de Minas Gerais e do Brasil (PBH, s/d). 

Embora tenha sido responsável pela criação de uma metrópole de elevado dinamismo 

celerado foi também 

responsável pela geração de externalidades negativas nas áreas social e ambiental. A 

concentração populacional, produtiva e de serviços na metrópole, e em sua região de 

influência imediata, contribuíram para a geração de impactos antrópicos negativos 

Nos anos 70, o saneamento era concebido apenas como obras de infraestrutura, 

mesmo assim restritas ao abastecimento de água e, secundariamente, aos serviços de 

s ações de saneamento buscam a melhoria da qualidade de 

vida da população, associadas ao direito à cidadania definido na Constituição Federal, 

assim como as interfaces dessas ações com a saúde pública e o meio ambiente. Numa 

es técnicas não são consideradas como ponto de 

partida, mas o resultado de um processo no qual se integram as dimensões sociais, 
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A necessidade de abordagens diferenciadas e a adoção de novos 

numa perspectiva intersetorial e multidisciplinar, também estão incorporadas à noção 

de tecnologia apropriada, num dinâmico diálogo de saberes. Daí a importância de se 

tratar de forma integrada e simultânea as questões de água, esgoto, lixo,

vetores e drenagem, o que implica a formação de equipes interdisciplinares na 

condução dos serviços (FJP, 1996).

 

4.2 ASPECTOS SOCIOECONÔ
 

Para levantamento de dados secundários acerca 

consultados bancos de dados

Adicionalmente, foram consultadas as bases de Instituições no âmbito

Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS

finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, s

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura 

 

Os dados referentes à influência antrópica na transformação da paisagem adotados 

neste estudo foram escolhidos para permitir o melhor retrato possível d

economia e infraestrutura. Considerando a estrutura

território municipal, foram analisados: 

• dados demográficos (população, distribuição rural/urbana, distribuição etária e 

taxa de atividade,  densidade demográfica);

• atividade econômica: 

indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, característi

• Infraestrutura: abastecimento, esgotamento, resíduos e energia

• condições de vida: IDH

educação e renda e IQVU 

 

Assim, os indicadores e informações apre

subsidiarão o norteamento e a construção de um cenário do status de conservação 

para Belo Horizonte.  
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A necessidade de abordagens diferenciadas e a adoção de novos 

numa perspectiva intersetorial e multidisciplinar, também estão incorporadas à noção 

de tecnologia apropriada, num dinâmico diálogo de saberes. Daí a importância de se 

tratar de forma integrada e simultânea as questões de água, esgoto, lixo,

vetores e drenagem, o que implica a formação de equipes interdisciplinares na 

condução dos serviços (FJP, 1996). 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Para levantamento de dados secundários acerca do Meio Socioeconômico, 

consultados bancos de dados disponíveis para o município de Belo Horizonte. 

consultadas as bases de Instituições no âmbito

Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS

finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, s

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura 

Os dados referentes à influência antrópica na transformação da paisagem adotados 

neste estudo foram escolhidos para permitir o melhor retrato possível d

economia e infraestrutura. Considerando a estrutura e a situação socioe

, foram analisados:  

demográficos (população, distribuição rural/urbana, distribuição etária e 

taxa de atividade,  densidade demográfica); 

atividade econômica: Produto Interno Bruto (PIB), distribuição por setor: 

indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, característi

Infraestrutura: abastecimento, esgotamento, resíduos e energia

ões de vida: IDH-M – Índice de Desenvolvimento

educação e renda e IQVU – Índice de Qualidade de Vida Urbana.

Assim, os indicadores e informações apresentadas sobre o meio socioeconômico 

subsidiarão o norteamento e a construção de um cenário do status de conservação 

A necessidade de abordagens diferenciadas e a adoção de novos conhecimentos, 

numa perspectiva intersetorial e multidisciplinar, também estão incorporadas à noção 

de tecnologia apropriada, num dinâmico diálogo de saberes. Daí a importância de se 

tratar de forma integrada e simultânea as questões de água, esgoto, lixo, controle de 

vetores e drenagem, o que implica a formação de equipes interdisciplinares na 

Socioeconômico, foram 

disponíveis para o município de Belo Horizonte. 

consultadas as bases de Instituições no âmbito Municipal, 

Estadual e Federal como Fundação João Pinheiro, DATASUS, SEBRAE, com 

finalidade de se obter dados atualizados sobre educação, saúde, demografia, 

atividades econômicas, indicadores de desenvolvimento e infraestrutura do município. 

Os dados referentes à influência antrópica na transformação da paisagem adotados 

neste estudo foram escolhidos para permitir o melhor retrato possível da população, 

e a situação socioeconômica no 

demográficos (população, distribuição rural/urbana, distribuição etária e 

ruto (PIB), distribuição por setor: 

indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, características empresariais;  

Infraestrutura: abastecimento, esgotamento, resíduos e energia 

esenvolvimento Humano Municipal, 

Índice de Qualidade de Vida Urbana. 

sentadas sobre o meio socioeconômico 

subsidiarão o norteamento e a construção de um cenário do status de conservação 
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4.2.1 Dados Demográficos

A análise da dinâmica populacional

e concentração espacial, é fundamental para entender as 

provenientes da geração de consumo, tendo por base principalmente a relação entre o 

número de habitantes e sua capacidade de consumo de 

capacidade de gerir os mesmos.

 

� População  

 

Em 2000 a população era de 2.238.526 habitantes e em 2010 era de 2.375.444 

habitantes, assima variaç

Entre 2010-20142 a evolução foi de 4,87%, no período de 4 anos

habitantes. Esse incremento populacional é devido ao dinamismo natural de grandes 

centros urbanos como a cidade de Belo Horizonte. 

 

 

� Distribuição Rural/Urbana

 

Segundo o IBGE, a localização do domicilio pode ser rural ou urbana, definida por Lei 

em vigor a partir de 01 de abril de 2007, que classifica da seguinte forma:

Na situação urbana, consideram

nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), 

às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas 

abrange a popula

dos limites urbanos, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os 

povoados e os núcleos (IBGE, 2007).

 

                                           

 

 

 
2 Projeção da população realizada pelo IBGE em 2014.
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Dados Demográficos 

A análise da dinâmica populacional, através do quantitativo da população, distribuição 

ação espacial, é fundamental para entender as 

provenientes da geração de consumo, tendo por base principalmente a relação entre o 

número de habitantes e sua capacidade de consumo de recurso

capacidade de gerir os mesmos. 

m 2000 a população era de 2.238.526 habitantes e em 2010 era de 2.375.444 

a variação entre 2000-2010 foi de 6,12%, no período de 10 anos. 

a evolução foi de 4,87%, no período de 4 anos

. Esse incremento populacional é devido ao dinamismo natural de grandes 

centros urbanos como a cidade de Belo Horizonte.  

Distribuição Rural/Urbana 

Segundo o IBGE, a localização do domicilio pode ser rural ou urbana, definida por Lei 

de 01 de abril de 2007, que classifica da seguinte forma:

Na situação urbana, consideram-se as pessoas e os domicílios recenseados 

nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), 

às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural 

abrange a população e os domicílios recenseados em toda a área situada fora 

dos limites urbanos, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os 

povoados e os núcleos (IBGE, 2007). 

    

Projeção da população realizada pelo IBGE em 2014. 

, através do quantitativo da população, distribuição 

ação espacial, é fundamental para entender as pressões ambientais 

provenientes da geração de consumo, tendo por base principalmente a relação entre o 

recurso, bem como a 

m 2000 a população era de 2.238.526 habitantes e em 2010 era de 2.375.444 

de 6,12%, no período de 10 anos. 

a evolução foi de 4,87%, no período de 4 anos somando 2.491.109 

. Esse incremento populacional é devido ao dinamismo natural de grandes 

Segundo o IBGE, a localização do domicilio pode ser rural ou urbana, definida por Lei 

de 01 de abril de 2007, que classifica da seguinte forma: 

se as pessoas e os domicílios recenseados 

nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), 

isoladas. A situação rural 

ção e os domicílios recenseados em toda a área situada fora 

dos limites urbanos, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os 
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FIGURA 28. INFOGRÁFICO DA SITUA
SEBRAE, 2015.

 

 

O território municipal de Belo Horizonte está totalmente inserido na zona urbana, 

conforme dados do IBGE

adensamento no espaço urbano, por conseguinte requer uma atenção para estes 

núcleos urbanos com relação à forma de destino do esgoto e resíduos, principalmente 

o doméstico, bem como a ocupação de áreas irregulares, sobretudo perto dos cursos 

d’água.  

 

 

� Distribuição etária e taxa de atividade

 

A distribuição etária da população de Belo Horizonte ser

etárias, na comparação entre os anos

informação nos auxilia na identificação do perfil de sexo e idade de cada população, o 

que demanda políticas públicas dif
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INFOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS E
SEBRAE, 2015. 

municipal de Belo Horizonte está totalmente inserido na zona urbana, 

conforme dados do IBGE e SEBRAE (Figura 28). Isso indica que há um grande 

adensamento no espaço urbano, por conseguinte requer uma atenção para estes 

núcleos urbanos com relação à forma de destino do esgoto e resíduos, principalmente 

o doméstico, bem como a ocupação de áreas irregulares, sobretudo perto dos cursos 

Distribuição etária e taxa de atividade 

A distribuição etária da população de Belo Horizonte será apresentada pelas pirâmides 

etárias, na comparação entre os anos de 2000 e 2010 (Figura 

informação nos auxilia na identificação do perfil de sexo e idade de cada população, o 

que demanda políticas públicas diferenciadas. De maneira geral, já é possível ver a 

 

ÇÃO DOS DOMICÍLIOS EM 2010. FONTE: 

municipal de Belo Horizonte está totalmente inserido na zona urbana, 

. Isso indica que há um grande 

adensamento no espaço urbano, por conseguinte requer uma atenção para estes 

núcleos urbanos com relação à forma de destino do esgoto e resíduos, principalmente 

o doméstico, bem como a ocupação de áreas irregulares, sobretudo perto dos cursos 

apresentada pelas pirâmides 

Figura 29). A análise dessa 

informação nos auxilia na identificação do perfil de sexo e idade de cada população, o 

erenciadas. De maneira geral, já é possível ver a 
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tendência de envelhecimento populacional com o estreitamento da base da pirâmide e 

aumento relativo da proporção de adultos e idosos.

 

A população residente de Belo Horizonte, de acordo com o censo de 2000 

perfil jovem e a razão de sexo 

pirâmide etária (Figura 29

 

Em 2010 pode-se observar u

marcante, com aumento da população adulta. Quanto à razão de sexo, observa

a porcentagem de mulheresé 

 

FIGURA 29. PIRÂMEDES ETÁRIAS DE
2010 – IBGE.

 

 

A seguir éapresentada a população

População Economicamente Ativa 

com que o setor produtivo pode contar, isto é, a população 

mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir para exercer 

algum tipo de atividade remunerad

 

Por outro lado, a população que está desempregada e que não busca empregos, como 

crianças menores que 15 anos, estudantes que não trabalham, donas de casas que 

exercem apenas funções domésticas não remuneradas, entre outros, é caracterizada 

pela População Não Economicamente Ativa 

151119 

tendência de envelhecimento populacional com o estreitamento da base da pirâmide e 

aumento relativo da proporção de adultos e idosos. 

população residente de Belo Horizonte, de acordo com o censo de 2000 

perfil jovem e a razão de sexo é predominate feminina como pode ser observado na 

29).  

ervar uma continuidade de 2000, com perfil jovem ainda bem 

marcante, com aumento da população adulta. Quanto à razão de sexo, observa

porcentagem de mulheresé maior que a de homens a partir de 20 anos. 

PIRÂMEDES ETÁRIAS DE BELO HORIZONTE. FONT
 

a população por condição de atividade

ente Ativa – PEA que compreende o potencial de mão

com que o setor produtivo pode contar, isto é, a população que está inserida no 

mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir para exercer 

algum tipo de atividade remunerada.  

Por outro lado, a população que está desempregada e que não busca empregos, como 

crianças menores que 15 anos, estudantes que não trabalham, donas de casas que 

exercem apenas funções domésticas não remuneradas, entre outros, é caracterizada 

ação Não Economicamente Ativa - PNEA 

tendência de envelhecimento populacional com o estreitamento da base da pirâmide e 

população residente de Belo Horizonte, de acordo com o censo de 2000 tem um 

como pode ser observado na 

ma continuidade de 2000, com perfil jovem ainda bem 

marcante, com aumento da população adulta. Quanto à razão de sexo, observa-se que 

maior que a de homens a partir de 20 anos.  

 

BELO HORIZONTE. FONTE: CENSO, 2000 E 

por condição de atividade, caracterizada pela 

compreende o potencial de mão-de-obra 

que está inserida no 

mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir para exercer 

Por outro lado, a população que está desempregada e que não busca empregos, como 

crianças menores que 15 anos, estudantes que não trabalham, donas de casas que 

exercem apenas funções domésticas não remuneradas, entre outros, é caracterizada 
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Analizando o perfil da população de Belo Horizonte e de acordo com 

1.323,271 habitantes são considerados PEA

são considerados PNEA, representando 37%, conforme grá

 

FIGURA 30. POPULAÇÃO POR CONDIÇ
 

 

� Densidade demográfica

 

A densidade demográfica representa a quantidade de indivíduos por unidade espacial. 

Considera-se que, principalmente no Brasil, pelo contexto da deficiência na 

implementação de políticas públicas ambientais, essa informação tenha ligação direta 

com a pressão sobre a qualidade ambiental, principalmente no que concerne ao 

saneamento de áreas urbanas (Carvalho 

 

A população de Belo Horizonte, de acordo com os dados do Censo de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

151119 

nalizando o perfil da população de Belo Horizonte e de acordo com 

1.323,271 habitantes são considerados PEA, representando 63% e 773.405 habitantes 

são considerados PNEA, representando 37%, conforme gráfico abaixo

POPULAÇÃO POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE. FON

Densidade demográfica 

A densidade demográfica representa a quantidade de indivíduos por unidade espacial. 

se que, principalmente no Brasil, pelo contexto da deficiência na 

implementação de políticas públicas ambientais, essa informação tenha ligação direta 

ão sobre a qualidade ambiental, principalmente no que concerne ao 

saneamento de áreas urbanas (Carvalho et. al., 2011).  

A população de Belo Horizonte, de acordo com os dados do Censo de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, era de 2.375.151 habitantes 

nalizando o perfil da população de Belo Horizonte e de acordo com censo de 2010, 

, representando 63% e 773.405 habitantes 

abaixo (Figura 30). 

 

ÃO DE ATIVIDADE. FONTE: SEBRAE, 2015. 

A densidade demográfica representa a quantidade de indivíduos por unidade espacial. 

se que, principalmente no Brasil, pelo contexto da deficiência na 

implementação de políticas públicas ambientais, essa informação tenha ligação direta 

ão sobre a qualidade ambiental, principalmente no que concerne ao 

A população de Belo Horizonte, de acordo com os dados do Censo de 2010 realizado 

GE, era de 2.375.151 habitantes 
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com uma densidade de 7.167,02 hab/km²

2.491.109 habitantes com uma densidade de aproximadamente7.516,93 hab/km². 

 

Assim, dividindo o território belo

(Tabela 16 e Figura 31) tem

Nova, com uma densidade 

região da Pampulha com uma densidade de 

 

TABELA 16 -

Região Administrativa

Barreiro 

Centro-Sul 

Leste 

Nordeste 

Noroeste 

Norte 

Oeste 

Pampulha 

Venda Nova 

151119 

7.167,02 hab/km². Contudo em 2014 a população já alcançou 

2.491.109 habitantes com uma densidade de aproximadamente7.516,93 hab/km². 

Assim, dividindo o território belo-horizontino por meio das regiões administrativas

tem-se que as maiores taxas encontram-se na região de Venda 

, com uma densidade de 9.621 hab/km² enquanto a menor taxa encontra

com uma densidade de 4.859hab/km².  

- DENSIDADE POR REGIÃO ADMINISTRATIVA.

ativa 
Pessoas residentes 

2014 
Área 
(km²) 

Densidade (hab/km²)

282.552 53,233 

272.285 31,035 

249.273 28,964 

291.110 39,206 

331.362 36,952 

212.953 33,346 

286.118 32,331 

187.315 32,549 

262.183 28,309 

Fonte: IBGE, 2015. 

ontudo em 2014 a população já alcançou 

2.491.109 habitantes com uma densidade de aproximadamente7.516,93 hab/km².  

regiões administrativas 

se na região de Venda 

de 9.621 hab/km² enquanto a menor taxa encontra-se na 

ADMINISTRATIVA. 

Densidade (hab/km²) 

5.308 

8.773 

8.636 

7.425 

8.967 

6.387 

8.850 

4.859 

9.261 
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FIGURA 31. MAPA DE DISTRIBUIÇ. MAPA DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO POR REGIONAL. FAÇÃO POR REGIONAL. FONTE: MYR, 2015. 
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4.2.2 Atividades Econômicas

A análise das atividades econômicas comoo Produto Interno Bruto (PIB), distribuição 

por setor: indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, características 

empresariais são fundamentais para identif

economia do município.  

 

 

� Produto Interno Bruto 

 

O Produto Interno Bruto representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e 

serviços finais produzidos 

tem como objetivo principal mensurar a atividade econômica de uma região. 

 

De acordo com o estudo realizado 

de Belo Horizonte no rank

gerando em valoresR$ 58.374.103,00, 

no ranking brasileiro, está na 5ª posição.
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Atividades Econômicas 

A análise das atividades econômicas comoo Produto Interno Bruto (PIB), distribuição 

por setor: indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, características 

fundamentais para identificar os principais atores que compõem a 

Produto Interno Bruto – PIB 

O Produto Interno Bruto representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e 

serviços finais produzidos em determinado local e durante um período determi

tem como objetivo principal mensurar a atividade econômica de uma região. 

De acordo com o estudo realizado em 2012 pela Fundação João Pinheiro, o município 

de Belo Horizonte no ranking de Minas Gerais possui com o maior PIB do estado

aloresR$ 58.374.103,00, com participação de 14,5%

no ranking brasileiro, está na 5ª posição. 

 

A análise das atividades econômicas comoo Produto Interno Bruto (PIB), distribuição 

por setor: indústria, comércio, agropecuária, PIB per capita, características 

os principais atores que compõem a 

O Produto Interno Bruto representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e 

em determinado local e durante um período determinado e 

tem como objetivo principal mensurar a atividade econômica de uma região.  

pela Fundação João Pinheiro, o município 

maior PIB do estado, 

com participação de 14,5% do total mineiro, já 
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� Distribuição por setor

 

FIGURA 32. PIB DE BELO HORIZO
2015. 

 

Como já mencionado, as atividades econômicas desenvolvidas em Belo Horizonte são 

diversificadas, e se dividem em três grandes seguimentos da economia (

Dentre eles, o setor que mais se destaca é o de serviços

o restante se divide em Indústria com aproxidamente 15% e por fim Agropecuário com 

uma participação ínfima de aproximadamente 0,0004%. 

 

TABELA 

Agropecuária

Indústria

Serviços

TOTAL

 

O setor terciário é representativo 

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura e comunicação. 

uma posição de destaque

151119 

Distribuição por setor 

. PIB DE BELO HORIZONTE SEGREGADO POR SETOR. FONTE: ATLAS, 

 

Como já mencionado, as atividades econômicas desenvolvidas em Belo Horizonte são 

diversificadas, e se dividem em três grandes seguimentos da economia (

tre eles, o setor que mais se destaca é o de serviços, com aproximadamente 84%, 

o restante se divide em Indústria com aproxidamente 15% e por fim Agropecuário com 

uma participação ínfima de aproximadamente 0,0004%.  

TABELA 17 - PIB POR SETOR DA ECONOMIA.
Setor PIB % 

Agropecuária 202 0,0004

Indústria 7.621.381 15,5557

Serviços 41.372.484 84,4439

TOTAL 48.994.067 100
Fonte: IBGE, 2015. 

O setor terciário é representativo em Belo Horizonte, destacando

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura e comunicação. 

destaque em quase todas essas modalidades de serviços. Além da 

 

TOR. FONTE: ATLAS, 

Como já mencionado, as atividades econômicas desenvolvidas em Belo Horizonte são 

diversificadas, e se dividem em três grandes seguimentos da economia (Tabela 17). 

com aproximadamente 84%, 

o restante se divide em Indústria com aproxidamente 15% e por fim Agropecuário com 

MIA. 

0,0004 

15,5557 

84,4439 

100 

, destacando-se os serviços de 

saúde, educação, instituições bancárias, lazer, cultura e comunicação. O setor ocupa 

em quase todas essas modalidades de serviços. Além da 
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concentração das atividades de serviços e comércio, 

representatividade de 15% de todo o PIB do município.

 

� PIB per capita 

 

O PIB per capita é o prod

um país, é soma de todos os bens de um determinado local, e quanto maior o PIB, 

mais desenvolvido é o local de estudo. 

2012, o PIB de Minas Gerais foi de 

média estadual alcançando 

 

� Caracteristicas empresariais

 

A Secretaria Municipal de Finanças

de Atividades Econômicas estabelecid

empresas cadastras em Belo Horizonte em 22 categorias

Belo Horizonte possuía 132.116 empresas 

administrativas e em 21 categorias além uma indefinida.

 

As categorias de acordo com o CNAE 

• Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura

• Indústrias Extrativas

• Indústrias de Transformação

• Eletricidade e Gás 

• Água, Esgoto, Atividades De Gestão de Resíduos e Descontaminação

• Construção 

• Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas

• Transporte, Armazenagem e Correio

• Alojamento e Alimentação

• Informação e Comunicação

• Atividades Financeir

• Atividades Imobiliárias

151119 

concentração das atividades de serviços e comércio, o setor in

15% de todo o PIB do município. 

duto interno bruto, dividido pela quantidade de habitantes de 

um país, é soma de todos os bens de um determinado local, e quanto maior o PIB, 

mais desenvolvido é o local de estudo. De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 

2012, o PIB de Minas Gerais foi de R$ 20.325,00 e o de Belo Horizonte utrapass

alcançando R$ 24.365,00.  

Caracteristicas empresariais 

A Secretaria Municipal de Finanças por meio do código CNAE – Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas estabelecido pelo Ministério da Fazenda classificou as 

empresas cadastras em Belo Horizonte em 22 categorias (Tabela 

132.116 empresas cadastradas, essas divididas 

em 21 categorias além uma indefinida. 

de acordo com o CNAE foram: 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura

Indústrias Extrativas 

Indústrias de Transformação 

 

Água, Esgoto, Atividades De Gestão de Resíduos e Descontaminação

Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas

Transporte, Armazenagem e Correio 

Alojamento e Alimentação 

Informação e Comunicação 

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados

Atividades Imobiliárias 

o setor industrial possui uma 

pela quantidade de habitantes de 

um país, é soma de todos os bens de um determinado local, e quanto maior o PIB, 

De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 

Horizonte utrapassou a 

Classificação Nacional 

pelo Ministério da Fazenda classificou as 

Tabela 18). Assim, em 2010, 

divididas por regionais 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura 

Água, Esgoto, Atividades De Gestão de Resíduos e Descontaminação 

Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

as, de Seguros e Serviços Relacionados 
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• Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas

• Atividades Administrativas e Serviços Complementares

• Administração Pública, Defesa e Seguridade Social

• Educação 

• Saúde Humana e Serviços Sociais

• Artes, Cultura, Esporte e Recreação

• Outras Atividades de Serviços

• Serviços Domésticos

• Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais

• Indefinida

151119 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 

Saúde Humana e Serviços Sociais 

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 

Outras Atividades de Serviços 

Serviços Domésticos 

Organismos Internacionais e Outras Instituições ExtraterritoriaisOrganismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 
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TABELA 18 - Nº DE EMPRESAS CADAS

Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes / Secretaria Municipal de Fiananças, 2010.

Cod. Descrição

A
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQÜICULTURA

B INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

D ELETRICIDADE E GÁS

E
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESCONTAMINAÇÃO

F CONSTRUÇÃO

G
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

H TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

K
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

N
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

O ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

P EDUCAÇÃO

Q SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

R ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

T SERVIÇOS DOMÉSTICOS

U
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 
EXTRATERRITORIAIS

- INDEFINIDA

Total geral

% no total municipal

SEÇÃO CNAE

Nº DE EMPRESAS CADASTRADAS NA PBH POR SETOR E REGIONAL

Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes / Secretaria Municipal de Fiananças, 2010.

BARREIRO CENTRO-SUL LESTE NORDESTE NOROESTE NORTE OESTE

4                112               7                5                11              1                24              

4                131               12              4                9                3                15              

623            1.315            580            687            1.355         371            829            

3                79                 3                2                5                1                10              

15              28                 13              20              28              9                15              

348            2.039            403            477            592            307            695            

2.816         13.329          3.473         3.617         6.803         1.895         4.440         

337            986               295            386            625            196            310            

311            2.835            639            491            821            212            652            

149            2.400            454            375            632            121            643            

130            2.744            204            215            333            54              392            

49              1.164            91              90              140            23              230            

292            7.720            919            746            1.224         230            1.636         

401            8.253            1.635         1.570         2.124         366            3.120         

2                163               15              6                1                40              

219            1.168            306            298            394            160            363            

136            2.815            201            179            214            62              290            

55              566               164            123            181            59              168            

314            3.047            676            579            870            270            683            

3                   2                2                1                1                

1                

1                25                 7                6                9                11              

6.209         50.922          10.099       9.871         16.378       4.342         14.567       

4,7 38,5 7,6 7,5 12,4 3,3 11,0

Regional

 

GIONAL 

 
Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes / Secretaria Municipal de Fiananças, 2010. 

PAMPULHA VENDA NOVA Indefinida Total geral

4                 6                    3                177            

15               2                    195            

632             460                161            7.013         

4                 4                111            

14               14                  6                162            

421             360                120            5.762         

3.503          2.898             1.079         43.853       

390             195                93              3.813         

643             307                182            7.093         

372             157                42              5.345         

330             107                74              4.583         

195             40                  20              2.042         

920             276                103            14.066       

1.525          505                1.201         20.700       

14               2                    31              274            

316             228                113            3.565         

180             111                44              4.232         

137             72                  32              1.557         

496             364                185            7.484         

1                 2                12              

1                

11               6                76              

10.123        6.104             3.501         132.116     

7,7 4,6 2,6 100,0
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Assim, ao analisar a Tabela 

empresas cadastradas com 38,5% e a que possui o menor número é a regional Norte 

com 3,3%.  

 

Dentre o total de empresas por setor, a atividade que mais se destaca é a de 

Comércio, reparação de automotore

é a atividade serviços domésticos.

 

4.2.3 Condições de vida 

O Índice de Desenvolvimento Humano 

condições de vida da população. O mesmo foi criado pela Organização das

Unidas – ONU, com uma escala de pontuação variando de 0,1 

quanto mais próximo o resultado estiver de 1,0, melhor a qualidade de vida do 

município. 

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 

novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os três 

pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte 

forma (PNUD, 2013): 

� Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida

Longevidade; 

� O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 

educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos 

durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de 

escolaridade para c

total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

específicas por idade permanecerem os mesmos 

� E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 

capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 

tendo 2005 como ano de referência.
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Tabela 18 a regional Centro-sul possui o maior número de 

empresas cadastradas com 38,5% e a que possui o menor número é a regional Norte 

Dentre o total de empresas por setor, a atividade que mais se destaca é a de 

Comércio, reparação de automotores e motocicletas e a que tem a menor participação 

é a atividade serviços domésticos. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH tem por objetivo analisar e comparar as 

condições de vida da população. O mesmo foi criado pela Organização das

ONU, com uma escala de pontuação variando de 0,1 

quanto mais próximo o resultado estiver de 1,0, melhor a qualidade de vida do 

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 

metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os três 

pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte 

Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida

O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 

educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos 

durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de 

escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número 

total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança;

E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 

capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 

tendo 2005 como ano de referência. 

 

sul possui o maior número de 

empresas cadastradas com 38,5% e a que possui o menor número é a regional Norte 

Dentre o total de empresas por setor, a atividade que mais se destaca é a de 

a que tem a menor participação 

IDH tem por objetivo analisar e comparar as 

condições de vida da população. O mesmo foi criado pela Organização das Nações 

ONU, com uma escala de pontuação variando de 0,1 a 1,0, sendo que, 

quanto mais próximo o resultado estiver de 1,0, melhor a qualidade de vida do 

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 

metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os três 

pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte 

Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida - 

O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 

educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos 

durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de 

rianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número 

total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

durante a vida da criança; 

E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 

capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 
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O Índice de Desenvolvimento Humano também é uti

desenvolvimento humano em municípios, denominando

embora se concentrem na análise de três dimensões 

são capazes de mensurar em razão da correlação das questões soci

de vida e qualidade ambiental de forma satisfatória.

 

O IDH do município – IDHMpossui 5 (cinco) classes de análise, quais sejam:

� Muito baixo (0,000 até 0,499),

� Baixo (0,500 até 0,599),

� Médio (0,600 até 0,699),

� Alto (0,700até 0,799)

� Muito Alto (acima de 0,800, com valor máximo de 1)

 

 

TABELA 19– IDH

VIARIÁVEIS

IDHM

IDHM Renda

IDHM Longevidade

IDHM 

 

O município de Belo Horizonte tem apresentado melhora progressiva em 

como pode ser visualizado na 

referência2000 e 2010, a capital mineira apresentou índice Alto 

em 2010 - com aumento de 11,57%
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O Índice de Desenvolvimento Humano também é utilizado para aferir o nível de 

desenvolvimento humano em municípios, denominando-se IDH-Municipal ou IDH

embora se concentrem na análise de três dimensões – educação, longevidade e renda, 

são capazes de mensurar em razão da correlação das questões soci

de vida e qualidade ambiental de forma satisfatória. 

IDHMpossui 5 (cinco) classes de análise, quais sejam:

Muito baixo (0,000 até 0,499), 

Baixo (0,500 até 0,599), 

Médio (0,600 até 0,699), 

Alto (0,700até 0,799) 

lto (acima de 0,800, com valor máximo de 1). 

IDH– BELOHORIZONTE – ANOS1991, 2000 E 2010

VIARIÁVEIS 
ANO 

1991 2000 2010 

IDHM 0,602 0,726 0,810 

IDHM Renda 0,740 0,792 0,841 

IDHM Longevidade 0,727 0,784 0,856 

IDHM Educação 0,406 0,617 0,737 

Fonte: IBGE Cidades, 2015. 

 

O município de Belo Horizonte tem apresentado melhora progressiva em 

como pode ser visualizado na Tabela 19 e Figura 33. Considerando 

referência2000 e 2010, a capital mineira apresentou índice Alto em 2000 e; Muito Alto 

de 11,57%. 

lizado para aferir o nível de 

Municipal ou IDH-M e, 

educação, longevidade e renda, 

são capazes de mensurar em razão da correlação das questões sociais as condições 

IDHMpossui 5 (cinco) classes de análise, quais sejam: 

2000 E 2010 

 

 

 

 

O município de Belo Horizonte tem apresentado melhora progressiva em seu IDHM, 

. Considerando os anos de 

em 2000 e; Muito Alto 
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FIGURA 33. RENDA, LONGEVIDADE

 

 

� IDHM Renda 

 

A dimensão Renda do IDHM de Belo Horizonte teve um incremento de87,77%, 

crescendo de R$ 797,42 em 1991, para R$ 1.101,96 em 2000, e R$1.497,29 em 2010

como pode ser visualizado na 

 

Se analisarmos o Índice de GINI que mede grau de 

período, também houve o decrescimento do índice. 

mesmo (0,61), de 1991 

(ONUBR, 2013). De acordo com esse índice a situação de total igual

distribuição de renda é representada pelo valor 0, e a total desigualdade de renda 

corresponde a 1. 

 

Ainda nesse mesmo período 

pessoas que estavam na condição de extrema pobreza,

pessoas pobres foi reduzida 

 

TABELA 20

Renda per capita (em R$)

% de extremamente pobres

% de pobres

Índice de GINI
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. RENDA, LONGEVIDADE E EDUCAÇÃO – BELO HORIZONTE
ATLAS, 2015. 

A dimensão Renda do IDHM de Belo Horizonte teve um incremento de87,77%, 

ndo de R$ 797,42 em 1991, para R$ 1.101,96 em 2000, e R$1.497,29 em 2010

como pode ser visualizado na Tabela 20. 

o Índice de GINI que mede grau de concentração de renda, n

m houve o decrescimento do índice. O índice de Gini per

mesmo (0,61), de 1991 a 2000 e; diminuiu de 0,61 para 0,60 de 2

acordo com esse índice a situação de total igual

representada pelo valor 0, e a total desigualdade de renda 

período de análise, houve um decréscimo da proporção 

pessoas que estavam na condição de extrema pobreza, menos de 1%. A 

pessoas pobres foi reduzida para 3,80% em 2010. 

20 - RENDA, PODREZA - BELO HORIZONTE.
  1991 2000 2010

Renda per capita (em R$) 797,42 1.011,96 1.497,29

% de extremamente pobres 5,04 2,38 0,79

% de pobres 17,23 10,57 3,80

Índice de GINI 0,61 0,61 0,60

Fonte: Atlas, 2015. 

 

BELO HORIZONTE. FONTE: 

A dimensão Renda do IDHM de Belo Horizonte teve um incremento de87,77%, 

ndo de R$ 797,42 em 1991, para R$ 1.101,96 em 2000, e R$1.497,29 em 2010, 

concentração de renda, neste 

O índice de Gini permaneceu o 

a 2000 e; diminuiu de 0,61 para 0,60 de 2000 para 2010 

acordo com esse índice a situação de total igualdade de 

representada pelo valor 0, e a total desigualdade de renda 

houve um decréscimo da proporção de 

menos de 1%. A proporção de 

BELO HORIZONTE. 
2010 

1.497,29 

0,79 

3,80 

0,60 
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� IDHM Longevidade

 

Em relação à dimensão Longevidade, também houve um incremento progressivo dos 

seus valores, em Belo Horizonte. 

aumentou 7,7 anos nas duas últimas décadas. Em 1991, a esperança de v

nascer era de 68,6 anos, 

2010. O aumento da expectativa de vida significa u

doenças infectocontagiosas, aum

de acidentes fatais. 

 

A avaliação da taxa de mortalidade é feita

taxa, melhor é o índice. A morta

mil nascidos vivos, teve reduç

de 22,9 a 13,0 (Tabela 21

 

As condições do entorno dos domicí

diretamente na qualidade 

céu aberto, a deposição de resíduos sólidos em 

alagamento e fornecimento de água de 

proliferação de vetores e 

em geral, são as mais vulneráveis.

 

 

TABELA 21 - LONGEVIDADE, 
HORIZONTE.

Esperança de vida ao nascer (em anos)

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)
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IDHM Longevidade 

Em relação à dimensão Longevidade, também houve um incremento progressivo dos 

seus valores, em Belo Horizonte. A expectativa de vida ao nascer em Belo Horizonte 

aumentou 7,7 anos nas duas últimas décadas. Em 1991, a esperança de v

nascer era de 68,6 anos, aumentou para 72 anos, em 2000; chegando a

2010. O aumento da expectativa de vida significa um controle maior de incidência de 

doenças infectocontagiosas, aumento da qualidade de vida da população e diminuição 

A avaliação da taxa de mortalidade é feita de forma inversa. Quanto menor 

taxa, melhor é o índice. A mortalidade infantil de crianças com até 1

mil nascidos vivos, teve reduções consideráveis de uma década 

21).  

As condições do entorno dos domicílios são alguns dos fatores que 

diretamente na qualidade de vida e saúde das crianças. A proximidade de bueiros a 

eposição de resíduos sólidos em terreiros baldios, casas em áreas de 

e fornecimento de água de origem e qualidade duvidosa, podem permi

proliferação de vetores e transmissão de doenças de veiculação hídrica. As crianças, 

vulneráveis. 

LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 
HORIZONTE. 

  1991 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 68,6 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 30,0 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 39,6 

fecundidade total (filhos por mulher) 2,0 

Fonte: Atlas, 2015. 

Em relação à dimensão Longevidade, também houve um incremento progressivo dos 

expectativa de vida ao nascer em Belo Horizonte 

aumentou 7,7 anos nas duas últimas décadas. Em 1991, a esperança de vida ao 

aumentou para 72 anos, em 2000; chegando a76,4 anos, em 

m controle maior de incidência de 

nto da qualidade de vida da população e diminuição 

de forma inversa. Quanto menor o valor da 

infantil de crianças com até 1ano de idade, por 

ões consideráveis de uma década para outra, passando 

lios são alguns dos fatores que influenciam 

de vida e saúde das crianças. A proximidade de bueiros a 

terreiros baldios, casas em áreas de 

origem e qualidade duvidosa, podem permitir a 

transmissão de doenças de veiculação hídrica. As crianças, 

E FECUNDIDADE - BELO 

2000 2010 

72,0 76,4 

22,9 13,0 

25,0 15,2 

1,7 1,3 
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� IDHM Educação  

 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e 

compõe o IDHM Educação

 

Dentre as três categorias,

incremento, seguido por Longevidade e Renda. A taxa de pessoas com 18 anos ou 

mais, com ensino fundamental completo, aumentou 54,16%, de 1991 

70,15%, de 2000 a 2010 (

 

FIGURA 34. FLUXO ESCOLAR POR 
1991/2000/2010. FONT
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Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e 

compõe o IDHM Educação (ATLAS, 2015). 

Dentre as três categorias, a Educação foi o subíndice que apresentou maior 

incremento, seguido por Longevidade e Renda. A taxa de pessoas com 18 anos ou 

mais, com ensino fundamental completo, aumentou 54,16%, de 1991 

(Figura 34). 

. FLUXO ESCOLAR POR FAIXA ETÁRIA - BELO HORIZONTE 
1991/2000/2010. FONTE: ATLAS, 2015. 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e 

a Educação foi o subíndice que apresentou maior 

incremento, seguido por Longevidade e Renda. A taxa de pessoas com 18 anos ou 

mais, com ensino fundamental completo, aumentou 54,16%, de 1991 a 2000, e 

 

BELO HORIZONTE - 
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4.2.4 Índice de Qualidade de Vida Urbana 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) é um índice multidimensional intra

urbano, que quantifica a desigualdade espacial, no interior do tecido urbano, em termo

de disponibilidade e acesso de bens e serv

carentes de investimentos

fatores que interferem na qualidade de vida dos diversos espaços da cidade.

 

Nesta lógica, o Plano Diretor de Belo 

determinou a criação de 

vida dos munícipes e monitorar a implementação do Plano Diretor.

discussões, utilizou um índice 

� Ser capaz de mensurar a quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços 

públicos e privados no espaço intraurbano;

� Ser composto por indicadores passíveis de atualização em um curto intervalo de 

tempo (anuais ou bienais); e

� Ser calculado a part

municipais e dos prestadores de serviços públicos. 

 

Essas características fizeram do IQVU um índice robusto e ao, mesmo tempo, sem 

o inconveniente de outras metodologias de índices intraurbanos

dependentes dos dados censitários, o que permitiu a contínua atualização do IQVU, 

e, consequentemente, o seu uso como instrumento de monitoramento das 

intervenções urbanas promovidas pela

 

Para cálculo e divulgação dos resultados do IQVU

territorial o conjunto das Unidades de Planejamento (UP). 

de Belo Horizonte é subdividido em 79 UPs, conforme 

 

Segundo Amaral (1999)

inserção total em determinada Regional; número reduzido de unidades para evitar a 

fragmentação excessiva da leitura; facilidade de identific

(priorizando agregação de bairros); homogeneidade das características de 
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Índice de Qualidade de Vida Urbana – IQVU 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) é um índice multidimensional intra

urbano, que quantifica a desigualdade espacial, no interior do tecido urbano, em termo

de disponibilidade e acesso de bens e serviços urbanos, apontando as áreas mais 

s públicos e expressando, em números, a complexibilidade de 

fatores que interferem na qualidade de vida dos diversos espaços da cidade.

Nesta lógica, o Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei 7.165/1996), em seu artigo 83º 

a criação de um índice regionalizado destinado a avaliar a qualidade de 

vida dos munícipes e monitorar a implementação do Plano Diretor.

discussões, utilizou um índice com trêscaracterísticas básicas:  

er capaz de mensurar a quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços 

públicos e privados no espaço intraurbano; 

er composto por indicadores passíveis de atualização em um curto intervalo de 

tempo (anuais ou bienais); e 

er calculado a partir de informações provenientes dos próprios órgãos 

municipais e dos prestadores de serviços públicos.  

Essas características fizeram do IQVU um índice robusto e ao, mesmo tempo, sem 

o inconveniente de outras metodologias de índices intraurbanos

dependentes dos dados censitários, o que permitiu a contínua atualização do IQVU, 

e, consequentemente, o seu uso como instrumento de monitoramento das 

intervenções urbanas promovidas pelas políticas públicas municipais (PBH, 2014).

e divulgação dos resultados do IQVU-BH foi adotado como base 

territorial o conjunto das Unidades de Planejamento (UP). Atualmente o município 

de Belo Horizonte é subdividido em 79 UPs, conforme Figura 35

Segundo Amaral (1999) critérios estabelecidos na delimitação das UP

inserção total em determinada Regional; número reduzido de unidades para evitar a 

fragmentação excessiva da leitura; facilidade de identificação pela população local 

(priorizando agregação de bairros); homogeneidade das características de 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) é um índice multidimensional intra-

urbano, que quantifica a desigualdade espacial, no interior do tecido urbano, em termos 

iços urbanos, apontando as áreas mais 

públicos e expressando, em números, a complexibilidade de 

fatores que interferem na qualidade de vida dos diversos espaços da cidade. 

7.165/1996), em seu artigo 83º 

um índice regionalizado destinado a avaliar a qualidade de 

vida dos munícipes e monitorar a implementação do Plano Diretor. Assim, após várias 

er capaz de mensurar a quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços 

er composto por indicadores passíveis de atualização em um curto intervalo de 

ir de informações provenientes dos próprios órgãos 

Essas características fizeram do IQVU um índice robusto e ao, mesmo tempo, sem 

o inconveniente de outras metodologias de índices intraurbanos altamente 

dependentes dos dados censitários, o que permitiu a contínua atualização do IQVU, 

e, consequentemente, o seu uso como instrumento de monitoramento das 

s políticas públicas municipais (PBH, 2014). 

BH foi adotado como base 

Atualmente o município 

35.  

critérios estabelecidos na delimitação das UPforam: 

inserção total em determinada Regional; número reduzido de unidades para evitar a 

ação pela população local 

(priorizando agregação de bairros); homogeneidade das características de 
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ocupação, padrão das construções e perfil socioeconômico da população; 

inexistência de elementos seccionadores (barreiras artificiais ou naturais); 

existência de elementos polarizadores; e compatibilidade com os setores censitários 

do IBGE. 

151119 

ocupação, padrão das construções e perfil socioeconômico da população; 

inexistência de elementos seccionadores (barreiras artificiais ou naturais); 

a de elementos polarizadores; e compatibilidade com os setores censitários 

ocupação, padrão das construções e perfil socioeconômico da população; 

inexistência de elementos seccionadores (barreiras artificiais ou naturais); 

a de elementos polarizadores; e compatibilidade com os setores censitários 
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FIGURA 35. UNIDADES DE PLANEJ
2014. 
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. UNIDADES DE PLANEJAMENTO DE BELO HORIZONTE. FONTE: PBH, 

 

 
ONTE. FONTE: PBH, 
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A composição temática que baseia o IQVU varia 

denominadas Série Histórica

2012) e Nova Série (2006, 

de manutenção da comparabilidade entre anos e a possibilidade de acesso às 

informações que dão origem aos indicadores.

de acordo com sua importância

 

� Nova série IQVU-BH 2006/2010/2012
 
 
Os parâmetros utilizados nessa série foram: Abastecimento, Cultura, Educação, 

Esportes, Habitação, Infraestrutu

 
Os resultados com relação ao índice síntese 

– nota-se um melhora razoável entre 2006 e 2012. 

no ranking de valores do IQVU. Pampulha

para o intervalo mais alto, [0,8; 1,0]. O intervalo subsequente, [0,6; 0,7

UPs Barreiro de Baixo, Instituto Agronômico, Cristiano Machado, Planalto, Barroca, 

Santa Efigênia e Pompéia. As UPs São Ber

Céu Azul e Glória passaram do penúltimo intervalo para o intermediário. Finalmente, da 

última categoria (valores do IQVU inferiores a 0,5) quatro UPs saíram e subiram um 

degrau: Ribeiro de Abreu, Morro das Pedras, 

áreas de vilas/favelas Variações negativas puderam ser observadas apenas em 

algumas UPs, sendo que em valores relativos tratam

(PBH, 2014). 

 

A evolução do IQVU por regional administrati

IQVU por regional administrativa em 2006, 2010 e 2012  

seguir, além da representação especializada em mapa (
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A composição temática que baseia o IQVU varia em duas séries distintas

Série Histórica (compreende os anos de 1994, 2000, 

2006, 2010 e 2012). As séries foram definidas segundo o critério 

de manutenção da comparabilidade entre anos e a possibilidade de acesso às 

dão origem aos indicadores. Cada variável recebe um peso específico 

importância relativa. 

BH 2006/2010/2012 

Os parâmetros utilizados nessa série foram: Abastecimento, Cultura, Educação, 

Esportes, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde, Serviços e Segurança.

Os resultados com relação ao índice síntese – isto é, a média ponderada das variáveis 

se um melhora razoável entre 2006 e 2012. Várias UPs subiram uma categoria 

no ranking de valores do IQVU. Pampulha e Centro passaram do intervalo [0,7; 0,8

para o intervalo mais alto, [0,8; 1,0]. O intervalo subsequente, [0,6; 0,7

UPs Barreiro de Baixo, Instituto Agronômico, Cristiano Machado, Planalto, Barroca, 

Santa Efigênia e Pompéia. As UPs São Bernardo, Copacabana, Gorduras, Piratininga, 

Céu Azul e Glória passaram do penúltimo intervalo para o intermediário. Finalmente, da 

última categoria (valores do IQVU inferiores a 0,5) quatro UPs saíram e subiram um 

degrau: Ribeiro de Abreu, Morro das Pedras, Barragem e Cafezal, sendo essas últimas 

áreas de vilas/favelas Variações negativas puderam ser observadas apenas em 

algumas UPs, sendo que em valores relativos tratam-se de valores inferiores a 5%.

A evolução do IQVU por regional administrativa (média ponderada) 

IQVU por regional administrativa em 2006, 2010 e 2012  Figura 37

seguir, além da representação especializada em mapa (Figura 38).

duas séries distintas, 

1994, 2000, 2006, 2010 e 

. As séries foram definidas segundo o critério 

de manutenção da comparabilidade entre anos e a possibilidade de acesso às 

Cada variável recebe um peso específico 

Os parâmetros utilizados nessa série foram: Abastecimento, Cultura, Educação, 

ra, Meio Ambiente, Saúde, Serviços e Segurança. 

isto é, a média ponderada das variáveis 

UPs subiram uma categoria 

passaram do intervalo [0,7; 0,8] 

para o intervalo mais alto, [0,8; 1,0]. O intervalo subsequente, [0,6; 0,7] incorporou as 

UPs Barreiro de Baixo, Instituto Agronômico, Cristiano Machado, Planalto, Barroca, 

nardo, Copacabana, Gorduras, Piratininga, 

Céu Azul e Glória passaram do penúltimo intervalo para o intermediário. Finalmente, da 

última categoria (valores do IQVU inferiores a 0,5) quatro UPs saíram e subiram um 

Barragem e Cafezal, sendo essas últimas 

áreas de vilas/favelas Variações negativas puderam ser observadas apenas em 

se de valores inferiores a 5%. 

va (média ponderada) - Figura 36- e o 

37 são representadas a 

). 
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FIGURA 36. EVOLUÇÃO DO IQVU P
FONTE: PBH, 2014.

 

FIGURA 37. IQVU POR REGIONAL 
2014. 

151119 

. EVOLUÇÃO DO IQVU POR REGIONAL ADM. (MÉ
FONTE: PBH, 2014. 

 

. IQVU POR REGIONAL ADM, ANOS 2006, 2010 E 2012. FONTE: PBH, 

 

OR REGIONAL ADM. (MÉDIA PONDERADA). 

 

 

E 2012. FONTE: PBH, 
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FIGURA 38. MAPA DA VARIAÇÃO DO IQV
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A DA VARIAÇÃO DO IQVU 2006-2012. FONTE: PBH, 20

 

2012. FONTE: PBH, 2014. 
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� Série Histórica IQVU
 
 

Analogamente ao que foi apresentado na seção anterior, nesta seção são 

apresentados os mesmos resultados, referentes à série histórica. Como mencionado 

anteriormente, esta série não traz em seu cálculo a variável 

indicadores são diferentes dos da Nova Série. 

foram: Abastecimento, Cultura, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, 

Saúde, Serviços e Segurança.

 

O resultado do índice síntese, por sua vez, apresentou melhoria generalizada entre 

1994 e 2012 (exceto para a UP Mariano de Abreu, que obteve uma leve redução, cerca 

de 1,6%), como pode ser visualizando na 

Pedras e Baleia, obtiveram aumento no índice da ordem de 40% e subiram uma 

categoria, indicando uma melhora da qualidade de vida nessas áreas.

 

Em 1994 apenas cinco UPs compunham a categoria mais alta de valores do IQVU 

(acima de 0,7), em 2012 esse número subiu para 24. Na contrapartida, das sete que 

compunham a categoria mais baixa em 1994 (valores inferiores a 0,4), apenas uma 

restou em 2012, a saber, a UP Jar
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Série Histórica IQVU-BH 1994/2000/2006/2010/2012 

Analogamente ao que foi apresentado na seção anterior, nesta seção são 

apresentados os mesmos resultados, referentes à série histórica. Como mencionado 

nteriormente, esta série não traz em seu cálculo a variável 

indicadores são diferentes dos da Nova Série. Os parâmetros utilizados nessa série 

foram: Abastecimento, Cultura, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, 

iços e Segurança. 

O resultado do índice síntese, por sua vez, apresentou melhoria generalizada entre 

1994 e 2012 (exceto para a UP Mariano de Abreu, que obteve uma leve redução, cerca 

, como pode ser visualizando na Figura 39.Algumas UPs, como Morro das 

Pedras e Baleia, obtiveram aumento no índice da ordem de 40% e subiram uma 

categoria, indicando uma melhora da qualidade de vida nessas áreas.

cinco UPs compunham a categoria mais alta de valores do IQVU 

(acima de 0,7), em 2012 esse número subiu para 24. Na contrapartida, das sete que 

compunham a categoria mais baixa em 1994 (valores inferiores a 0,4), apenas uma 

restou em 2012, a saber, a UP Jardim Felicidade. 

Analogamente ao que foi apresentado na seção anterior, nesta seção são 

apresentados os mesmos resultados, referentes à série histórica. Como mencionado 

nteriormente, esta série não traz em seu cálculo a variável esportes, e alguns 

Os parâmetros utilizados nessa série 

foram: Abastecimento, Cultura, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, 

O resultado do índice síntese, por sua vez, apresentou melhoria generalizada entre 

1994 e 2012 (exceto para a UP Mariano de Abreu, que obteve uma leve redução, cerca 

Algumas UPs, como Morro das 

Pedras e Baleia, obtiveram aumento no índice da ordem de 40% e subiram uma 

categoria, indicando uma melhora da qualidade de vida nessas áreas. 

cinco UPs compunham a categoria mais alta de valores do IQVU 

(acima de 0,7), em 2012 esse número subiu para 24. Na contrapartida, das sete que 

compunham a categoria mais baixa em 1994 (valores inferiores a 0,4), apenas uma 
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FIGURA 39. EVOLUÇÃO POR REGIO

 

O IQVU médio passou de 0,541 para 0,652

Os mapas de variação (Figura 

o município de Belo Horizonte contemplou ganhos do IVQU na maior parte das UPs 

mesmo entre períodos menores, como é o caso de 2010

majoritariamente positiva em todo o território, e em 30 UPs com ganhos relativos de 

mais de 5%. 
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. EVOLUÇÃO POR REGIONAL ADM. (MÉDIA POND
PBH, 2014. 

O IQVU médio passou de 0,541 para 0,652, como pode ser visualizado na 

Figura 41) mostram ainda que, além do período como um todo, 

Horizonte contemplou ganhos do IVQU na maior parte das UPs 

mesmo entre períodos menores, como é o caso de 2010-2012. A variação foi 

majoritariamente positiva em todo o território, e em 30 UPs com ganhos relativos de 

 

NAL ADM. (MÉDIA PONDERADA). FONTE: 

, como pode ser visualizado na Figura 40. 

mostram ainda que, além do período como um todo, 

Horizonte contemplou ganhos do IVQU na maior parte das UPs 

2012. A variação foi 

majoritariamente positiva em todo o território, e em 30 UPs com ganhos relativos de 
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FIGURA 40. IQVU POR REGIONAL 

151119 

. IQVU POR REGIONAL ADM., 2012. FONTE: P
 

ADM., 2012. FONTE: PBH, 2014.
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FIGURA 41. MAPA DO IQVU ÍNDIC. MAPA DO IQVU ÍNDICE SÍNTESE - 1994/2000/2006/2010/2012. FONTE: PBH, 20

 

 
2012. FONTE: PBH, 2014. 



Página: 128/182 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS-GERAIS-R20-151119

 
4.3 ASPECTOS AMBIENTAIS

 

O conhecimento dos componentes ambientais de uma determinada área, a partir da 

interação e da dinâmica de seus componentes, sejam ele físicos ou biológicos é 

importante para compreender a rea

decisões mais assertivas. 

 

Elementos como o relevo, a geologia, o clima, aspectos hidrológicos e a fitofisionomia 

de uma região são características fundamentais a serem abordadas em um diagnóstico 

ambiental e ditam (ou deveriam ditar) o manejo da área abor

 

4.3.1 Meio Físico 

O meio físico é caracterizado pelos componentes abióticos de uma determinada área, 

como o relevo, as rochas, os solos, os rios e o clima. Estudos desses elementos 

apresentam informações importantes quanto ao manejo do espaço natural e u

 

A interação do homem com esses elementos condiciona grande parte dos problemas 

do meio urbano. Aspectos como qualidade e contaminação de solo e de água, 

suscetibilidade e riscos de erosão e assoreamentos, detecção de influências externas 

que podem vir a causar danos ao meio devem ser abordados, quando pertinentes.

 

4.3.1.1 Geologia 

A geologia, como ciência que estuda a litologia e estrutura do substrato rochoso de 

determinada área auxilia na construção de cenários passados e atuais que subsidiam 

as interpretações sobre o relevo, solo, processos erosivos e assim permite deduzir, por 

exemplo, a permeabilidade do solo, o tipo de vegetação e a disponibilidade de água 

superficial e subterrênea e de recursos minerais. 
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PECTOS AMBIENTAIS 

O conhecimento dos componentes ambientais de uma determinada área, a partir da 

interação e da dinâmica de seus componentes, sejam ele físicos ou biológicos é 

importante para compreender a realidade ambiental local e favore

 

Elementos como o relevo, a geologia, o clima, aspectos hidrológicos e a fitofisionomia 

de uma região são características fundamentais a serem abordadas em um diagnóstico 

ambiental e ditam (ou deveriam ditar) o manejo da área abordada. 

O meio físico é caracterizado pelos componentes abióticos de uma determinada área, 

como o relevo, as rochas, os solos, os rios e o clima. Estudos desses elementos 

apresentam informações importantes quanto ao manejo do espaço natural e u

A interação do homem com esses elementos condiciona grande parte dos problemas 

do meio urbano. Aspectos como qualidade e contaminação de solo e de água, 

suscetibilidade e riscos de erosão e assoreamentos, detecção de influências externas 

vir a causar danos ao meio devem ser abordados, quando pertinentes.

A geologia, como ciência que estuda a litologia e estrutura do substrato rochoso de 

determinada área auxilia na construção de cenários passados e atuais que subsidiam 

as interpretações sobre o relevo, solo, processos erosivos e assim permite deduzir, por 

xemplo, a permeabilidade do solo, o tipo de vegetação e a disponibilidade de água 

superficial e subterrênea e de recursos minerais.  

 

O conhecimento dos componentes ambientais de uma determinada área, a partir da 

interação e da dinâmica de seus componentes, sejam ele físicos ou biológicos é 

lidade ambiental local e favorecer tomadas de 

Elementos como o relevo, a geologia, o clima, aspectos hidrológicos e a fitofisionomia 

de uma região são características fundamentais a serem abordadas em um diagnóstico 

dada.  

O meio físico é caracterizado pelos componentes abióticos de uma determinada área, 

como o relevo, as rochas, os solos, os rios e o clima. Estudos desses elementos 

apresentam informações importantes quanto ao manejo do espaço natural e urbano. 

A interação do homem com esses elementos condiciona grande parte dos problemas 

do meio urbano. Aspectos como qualidade e contaminação de solo e de água, 

suscetibilidade e riscos de erosão e assoreamentos, detecção de influências externas 

vir a causar danos ao meio devem ser abordados, quando pertinentes. 

A geologia, como ciência que estuda a litologia e estrutura do substrato rochoso de 

determinada área auxilia na construção de cenários passados e atuais que subsidiam 

as interpretações sobre o relevo, solo, processos erosivos e assim permite deduzir, por 

xemplo, a permeabilidade do solo, o tipo de vegetação e a disponibilidade de água 
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A identificação dos aspectos geológicos em relação à disposição de resíduos está 

vinculada à maior ou menor capacidade de c

chorume, decorrente da estrutura e composição química das rochas.

 

O município de Belo Horizonte está inserido na grande unidade geológica conhecida 

como cráton do São Francisco

geotectônica São Francisco; ou ainda o extenso núcleo crustal

Na área do município ocorre a distinção entre as rochas do Complexo Belo Horizonte, 

as rochas do domínio metassedimentar e as coberturas e manto de intemperismo. 

FIGURA 42. LOCALIZAÇÃO DO CRÁ

Na região predominam as rochas arqueanas integrantes do Complexo Belo Horizonte e 

sequencias supracrustais de idade paleoproterzóico, integrantes do Supergrupo Minas 

(domínio metassedimentar). Sedimentos cenozoicos recobr

unidades. (BELO HORIZONTE/PMS)

 

O domínio do Complexo Belo Horizonte integra a unidade geomorfológica denominada 

Depressão de Belo Horizonte. Esse domínio representa cerca de 70% do território de 

Belo Horizonte e tem sua área de maior

Arrudas. A litologia predominante é um gnaisse cinzento com bandamento 

composicional e feições de migmatização (Gnaisse Belo Horizonte). Seu relevo é 
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A identificação dos aspectos geológicos em relação à disposição de resíduos está 

vinculada à maior ou menor capacidade de contaminação do lençol freático pelo 

chorume, decorrente da estrutura e composição química das rochas.

O município de Belo Horizonte está inserido na grande unidade geológica conhecida 

como cráton do São Francisco, como demonstrado na Figura 

geotectônica São Francisco; ou ainda o extenso núcleo crustal “Quadrilátero Ferrífero”. 

Na área do município ocorre a distinção entre as rochas do Complexo Belo Horizonte, 

as rochas do domínio metassedimentar e as coberturas e manto de intemperismo. 

. LOCALIZAÇÃO DO CRÁTON SÃO FRANCISCO. FONTE: MARS
ALKMIN. 

 

Na região predominam as rochas arqueanas integrantes do Complexo Belo Horizonte e 

sequencias supracrustais de idade paleoproterzóico, integrantes do Supergrupo Minas 

(domínio metassedimentar). Sedimentos cenozoicos recobrem parcialmente estas 

unidades. (BELO HORIZONTE/PMS) 

O domínio do Complexo Belo Horizonte integra a unidade geomorfológica denominada 

Depressão de Belo Horizonte. Esse domínio representa cerca de 70% do território de 

Belo Horizonte e tem sua área de maior expressão a norte da calha do ribeirão 

Arrudas. A litologia predominante é um gnaisse cinzento com bandamento 

composicional e feições de migmatização (Gnaisse Belo Horizonte). Seu relevo é 

A identificação dos aspectos geológicos em relação à disposição de resíduos está 

ontaminação do lençol freático pelo 

chorume, decorrente da estrutura e composição química das rochas. 

O município de Belo Horizonte está inserido na grande unidade geológica conhecida 

Figura 42, ou província 

“Quadrilátero Ferrífero”. 

Na área do município ocorre a distinção entre as rochas do Complexo Belo Horizonte, 

as rochas do domínio metassedimentar e as coberturas e manto de intemperismo.  

 

ANCISCO. FONTE: MARSHAK & 

Na região predominam as rochas arqueanas integrantes do Complexo Belo Horizonte e 

sequencias supracrustais de idade paleoproterzóico, integrantes do Supergrupo Minas 

em parcialmente estas 

O domínio do Complexo Belo Horizonte integra a unidade geomorfológica denominada 

Depressão de Belo Horizonte. Esse domínio representa cerca de 70% do território de 

expressão a norte da calha do ribeirão 

Arrudas. A litologia predominante é um gnaisse cinzento com bandamento 

composicional e feições de migmatização (Gnaisse Belo Horizonte). Seu relevo é 
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tipificado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e encost

declividades variadas, nos flancos dessas feições e nas transições. Entre elas ocorrem 

com frequência anfiteatros de encostas côncavas e drenagem convergente e nichos 

resultantes da estabilização de antigas voçorocas.

 

Ao sul da calha do Arrudas ocorre o domínio das Sequências Metassedimentares, em 

extensa faixa de direção geral nordeste

território de Belo Horizonte e apresentando as seguintes características: diversidade 

litológica e relevo acidentado que encontra expressão máxima na Serra do Curral, 

limite sul do município.  

 

Esse domínio apresenta uma sucessão de camadas de rochas de composição variada, 

representada por itabiritos, dolomitos, quartzitos, filitos e xistos diversos, de direção 

geral nordeste-sudeste e mergulho para o sudeste. E caracteriza

rochas metassedimentaresPaleoproterozóicas, integrantes dos Grupos Itabira, 

Piracicaba e Sabará.  

 

• Grupo Itabira 

 

É de maior expressão econonômica (

rochas metassedimentares de origem química, cujas litologias características estão 

representadas por itabiritos silicosos da Formação Cauê, na base do grupo e dolomitos 

da Formação Gandarela, no topo.

 

• Grupo Piracicaba 

 

Representa a retomada da sedimentação essencialmente terrígena (ou clástica) na 

bacia sedimentar onde tais rochas se formaram. É atualmente dividido em quatro 

formações:  

 

o Cercadinho: quartzito ferruginoso, filito ferruginoso, filito, quartzito e 

pequenas intercalações de

o Fecho do Funil: filitodolomítico, filitos e dolomitos impuros;
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tipificado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e encost

declividades variadas, nos flancos dessas feições e nas transições. Entre elas ocorrem 

com frequência anfiteatros de encostas côncavas e drenagem convergente e nichos 

resultantes da estabilização de antigas voçorocas. 

Arrudas ocorre o domínio das Sequências Metassedimentares, em 

extensa faixa de direção geral nordeste-sudoeste, correspondendo a cerca de 30% do 

território de Belo Horizonte e apresentando as seguintes características: diversidade 

entado que encontra expressão máxima na Serra do Curral, 

Esse domínio apresenta uma sucessão de camadas de rochas de composição variada, 

representada por itabiritos, dolomitos, quartzitos, filitos e xistos diversos, de direção 

sudeste e mergulho para o sudeste. E caracteriza-

rochas metassedimentaresPaleoproterozóicas, integrantes dos Grupos Itabira, 

É de maior expressão econonômica (DORR, 1969); constituído predominantemente de 

rochas metassedimentares de origem química, cujas litologias características estão 

representadas por itabiritos silicosos da Formação Cauê, na base do grupo e dolomitos 

da Formação Gandarela, no topo. 

omada da sedimentação essencialmente terrígena (ou clástica) na 

bacia sedimentar onde tais rochas se formaram. É atualmente dividido em quatro 

Cercadinho: quartzito ferruginoso, filito ferruginoso, filito, quartzito e 

pequenas intercalações de dolomito; 

Fecho do Funil: filitodolomítico, filitos e dolomitos impuros;

tipificado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e encostas policonvexas de 

declividades variadas, nos flancos dessas feições e nas transições. Entre elas ocorrem 

com frequência anfiteatros de encostas côncavas e drenagem convergente e nichos 

Arrudas ocorre o domínio das Sequências Metassedimentares, em 

correspondendo a cerca de 30% do 

território de Belo Horizonte e apresentando as seguintes características: diversidade 

entado que encontra expressão máxima na Serra do Curral, 

Esse domínio apresenta uma sucessão de camadas de rochas de composição variada, 

representada por itabiritos, dolomitos, quartzitos, filitos e xistos diversos, de direção 

-se pela sucessão de 

rochas metassedimentaresPaleoproterozóicas, integrantes dos Grupos Itabira, 

redominantemente de 

rochas metassedimentares de origem química, cujas litologias características estão 

representadas por itabiritos silicosos da Formação Cauê, na base do grupo e dolomitos 

omada da sedimentação essencialmente terrígena (ou clástica) na 

bacia sedimentar onde tais rochas se formaram. É atualmente dividido em quatro 

Cercadinho: quartzito ferruginoso, filito ferruginoso, filito, quartzito e 

Fecho do Funil: filitodolomítico, filitos e dolomitos impuros; 
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o Taboões: quartzito fino e maciço;

o Barreiro: filito e filitografitoso.

 

• Grupo Sabará 

 

É constituído predominantemente de xistos e filitos muito intemperizados, de coloração 

rosa a amarela (Figura 43

BeloHorizonte, podendo alcançar 3.000 m de espessura. A base do Grupo Sabará é 

discordante e às vezes marcada por uma fina camada de conglomerado com grânulos 

e seixos da Formação Barreiro.

 

O compartimento geomorfológico do Quadrilátero Ferrífero corresponde a uma 

fisiografia serrana que denota a íntima relação entre os atributos geológicos 

(litologia+estrutura) e as formas do relevo. 
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Taboões: quartzito fino e maciço; 

Barreiro: filito e filitografitoso. 

É constituído predominantemente de xistos e filitos muito intemperizados, de coloração 

43). Esta é a unidade mais espessa do Supergrupo Minas em 

BeloHorizonte, podendo alcançar 3.000 m de espessura. A base do Grupo Sabará é 

vezes marcada por uma fina camada de conglomerado com grânulos 

e seixos da Formação Barreiro. 

O compartimento geomorfológico do Quadrilátero Ferrífero corresponde a uma 

fisiografia serrana que denota a íntima relação entre os atributos geológicos 

ia+estrutura) e as formas do relevo.  

É constituído predominantemente de xistos e filitos muito intemperizados, de coloração 

. Esta é a unidade mais espessa do Supergrupo Minas em 

BeloHorizonte, podendo alcançar 3.000 m de espessura. A base do Grupo Sabará é 

vezes marcada por uma fina camada de conglomerado com grânulos 

O compartimento geomorfológico do Quadrilátero Ferrífero corresponde a uma 

fisiografia serrana que denota a íntima relação entre os atributos geológicos 
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FIGURA 43. MAPA DOS ASPECTOS 

TOS-GERAIS-R20-151119 

. MAPA DOS ASPECTOS GEOLÓGICOS DE BH. FOGEOLÓGICOS DE BH. FONTE: MYR, 2015.NTE: MYR, 2015. 
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4.3.1.2 Hidrogeologia 

A Hidrogeologia trata das condições de circulação e armazenamento da água no meio 

geológico, seja ele rochoso ou constituído por material alterado. A composição da 

rocha e sua estrutura definem a maior ou menor facilidade de infiltração e da 

percolação da água ou contaminante no meio subterrêneo.

 

Em uma unidade de disposição de resíduos como um lixão, a ausência de uma base 

impermeável pode fazer com que ocorra a infiltração de chorume e conseqüente 

contaminação das águas subterrâneas, daí a necessidade de

elementos hidrogeológicos.

 

Os mananciais de água subterrânea de Belo Ho

do município. No aqüífero, do complexo granítico

as constituídas pela porção porosa 

alteração e pelo meio fraturado sotoposto, que pode atingir espessuras superiores a 50 

metros, variando normalmente entre 20 e 30 metros. 

 

O domínio do Complexo Belo Horizonte é caracterizado por um sistema a

composto por rochas gnáissicas (aquífero fissural) sotopostas ao material do manto de 

intemperismo ou a sedimentos alúvio

capacidade específica em poços escavados na rocha, porém, com aumento 

considerável das vazões no caso da água armazenada no material inconsolidado 

(BEATO, 2001).  

 

O domínio hidrogeológico do Grupo Sabará é marcado por litologias de baixa 

permeabilidade, como xistos e filitos. Tais rochas apresentam cristais de textura pelític

e sem extensas redes de fraturas. Em consequência, os poços escavados nesse 

aquífero possuem as menores capacidades específicas do município (COSTA, 2002).
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A Hidrogeologia trata das condições de circulação e armazenamento da água no meio 

geológico, seja ele rochoso ou constituído por material alterado. A composição da 

rocha e sua estrutura definem a maior ou menor facilidade de infiltração e da 

água ou contaminante no meio subterrêneo. 

Em uma unidade de disposição de resíduos como um lixão, a ausência de uma base 

impermeável pode fazer com que ocorra a infiltração de chorume e conseqüente 

contaminação das águas subterrâneas, daí a necessidade de

elementos hidrogeológicos. 

Os mananciais de água subterrânea de Belo Horizonte estão localizados a sul/

do município. No aqüífero, do complexo granítico-gnáissico, as reservas principais são 

as constituídas pela porção porosa saturada do manto de decomposição/cobertura de 

alteração e pelo meio fraturado sotoposto, que pode atingir espessuras superiores a 50 

metros, variando normalmente entre 20 e 30 metros.  

O domínio do Complexo Belo Horizonte é caracterizado por um sistema a

composto por rochas gnáissicas (aquífero fissural) sotopostas ao material do manto de 

intemperismo ou a sedimentos alúvio-coluvionares (aquífero granular). Possui baixa 

capacidade específica em poços escavados na rocha, porém, com aumento 

nsiderável das vazões no caso da água armazenada no material inconsolidado 

O domínio hidrogeológico do Grupo Sabará é marcado por litologias de baixa 

permeabilidade, como xistos e filitos. Tais rochas apresentam cristais de textura pelític

e sem extensas redes de fraturas. Em consequência, os poços escavados nesse 

aquífero possuem as menores capacidades específicas do município (COSTA, 2002).

 

A Hidrogeologia trata das condições de circulação e armazenamento da água no meio 

geológico, seja ele rochoso ou constituído por material alterado. A composição da 

rocha e sua estrutura definem a maior ou menor facilidade de infiltração e da 

Em uma unidade de disposição de resíduos como um lixão, a ausência de uma base 

impermeável pode fazer com que ocorra a infiltração de chorume e conseqüente 

contaminação das águas subterrâneas, daí a necessidade de se caracterizar os 

rizonte estão localizados a sul/sudeste 

gnáissico, as reservas principais são 

saturada do manto de decomposição/cobertura de 

alteração e pelo meio fraturado sotoposto, que pode atingir espessuras superiores a 50 

O domínio do Complexo Belo Horizonte é caracterizado por um sistema aquífero livre, 

composto por rochas gnáissicas (aquífero fissural) sotopostas ao material do manto de 

coluvionares (aquífero granular). Possui baixa 

capacidade específica em poços escavados na rocha, porém, com aumento 

nsiderável das vazões no caso da água armazenada no material inconsolidado 

O domínio hidrogeológico do Grupo Sabará é marcado por litologias de baixa 

permeabilidade, como xistos e filitos. Tais rochas apresentam cristais de textura pelítica 

e sem extensas redes de fraturas. Em consequência, os poços escavados nesse 

aquífero possuem as menores capacidades específicas do município (COSTA, 2002). 
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O domínio hidrogeológico das rochas metassedimentares dos Grupos Itabira e 

Piracicaba apresenta indícios de ter melhor eficiência dentre os encontrados em Belo 

Horizonte (SILVA et al., 1995; BELO HORIZONTE, 1995).

 

Caracterizado por uma variabilidade litológica muito grande (quartzitos, itabiritos, 

dolomitos, xistos, filitos), são aquíferos heterogêne

granulados e fraturados (COSTA, 2002). Da mesma forma que os anteriores, o 

aquífero granular sobreposto ao metassedimentar é de suma importância na dinâmica 

hidrológica desse domínio, devido à variação de textura.

 

4.3.1.3 Geomorfologia 

A geomorfologia analisa as formas de relevo, seus materiais constituintes e os 

processos dinâmicos a que estão associados. Quanto mais íngreme for o relevo, maior 

a possibilidade de ocorrerem processos erosivos, além do escoamento superficial que 

pode transportar resíduos dispostos de maneira inadequada. Além disso, a morfologia 

do terreno indica a maior ou menor facilidade de acesso aos locais de coleta e 

disposição final de resíduos.

 

Na região de Belo Horizonte, podem ser observados três grandes do

geomorfológicos, denominados pelo Projeto Radar Minas Gerais (1978) de Depressão 

Periférica do São Francisco, Quadrilátero Ferrífero e de Serras, Patamares e Escarpas 

do Espinhaço. Na depressão periférica do São Francisco ocorrem duas unidades 

geomorfológicas distintas: zonas de colinas e superfícies aplainadas.

 

A unidade geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero corresponde às formas esculpidas 

nas rochas dos super grupos Minas e Rio das Velhas, que são o topo da Serra do 

Curral e cristas com verten

além de superfícies aplainadas com pontões na serra das Cambotas 
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O domínio hidrogeológico das rochas metassedimentares dos Grupos Itabira e 

ndícios de ter melhor eficiência dentre os encontrados em Belo 

Horizonte (SILVA et al., 1995; BELO HORIZONTE, 1995). 

Caracterizado por uma variabilidade litológica muito grande (quartzitos, itabiritos, 

dolomitos, xistos, filitos), são aquíferos heterogêneos e anisotrópicos, parcialmente 

granulados e fraturados (COSTA, 2002). Da mesma forma que os anteriores, o 

aquífero granular sobreposto ao metassedimentar é de suma importância na dinâmica 

hidrológica desse domínio, devido à variação de textura. 

A geomorfologia analisa as formas de relevo, seus materiais constituintes e os 

processos dinâmicos a que estão associados. Quanto mais íngreme for o relevo, maior 

a possibilidade de ocorrerem processos erosivos, além do escoamento superficial que 

e transportar resíduos dispostos de maneira inadequada. Além disso, a morfologia 

do terreno indica a maior ou menor facilidade de acesso aos locais de coleta e 

disposição final de resíduos. 

Na região de Belo Horizonte, podem ser observados três grandes do

geomorfológicos, denominados pelo Projeto Radar Minas Gerais (1978) de Depressão 

Periférica do São Francisco, Quadrilátero Ferrífero e de Serras, Patamares e Escarpas 

do Espinhaço. Na depressão periférica do São Francisco ocorrem duas unidades 

rfológicas distintas: zonas de colinas e superfícies aplainadas.

A unidade geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero corresponde às formas esculpidas 

nas rochas dos super grupos Minas e Rio das Velhas, que são o topo da Serra do 

Curral e cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados (Figur

além de superfícies aplainadas com pontões na serra das Cambotas 

O domínio hidrogeológico das rochas metassedimentares dos Grupos Itabira e 

ndícios de ter melhor eficiência dentre os encontrados em Belo 

Caracterizado por uma variabilidade litológica muito grande (quartzitos, itabiritos, 

os e anisotrópicos, parcialmente 

granulados e fraturados (COSTA, 2002). Da mesma forma que os anteriores, o 

aquífero granular sobreposto ao metassedimentar é de suma importância na dinâmica 

A geomorfologia analisa as formas de relevo, seus materiais constituintes e os 

processos dinâmicos a que estão associados. Quanto mais íngreme for o relevo, maior 

a possibilidade de ocorrerem processos erosivos, além do escoamento superficial que 

e transportar resíduos dispostos de maneira inadequada. Além disso, a morfologia 

do terreno indica a maior ou menor facilidade de acesso aos locais de coleta e 

Na região de Belo Horizonte, podem ser observados três grandes domínios 

geomorfológicos, denominados pelo Projeto Radar Minas Gerais (1978) de Depressão 

Periférica do São Francisco, Quadrilátero Ferrífero e de Serras, Patamares e Escarpas 

do Espinhaço. Na depressão periférica do São Francisco ocorrem duas unidades 

rfológicas distintas: zonas de colinas e superfícies aplainadas. 

A unidade geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero corresponde às formas esculpidas 

nas rochas dos super grupos Minas e Rio das Velhas, que são o topo da Serra do 

Figura 44 e Figura 45), 

além de superfícies aplainadas com pontões na serra das Cambotas (Figura 46). 
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O topo da Serra do Curral, que se encontra acima de mil me

ao Ciclo Pós-Gondwana, enquanto a maior parte da área com superfícies dissecadas 

corresponde ao entalhamento do Ciclo Velhas.

 

A unidade “Serras, Patamares e Escarpas do Espinhaço” corresponde às formas 

esculpidas em rochas, do grupo Macaúbas e Supergrupo Espinhaço, com altitudes de 

até 1.400 metros. As formas dominantes correspondem a cristas com as vertentes 

ravinadas e vales encaixados, e, localmente, ocorrem superfícies aplainadas com 

cristas e pontões esporádicos.

 

FIGUR
 

FIGURA 45. 
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O topo da Serra do Curral, que se encontra acima de mil metros de altitude, é atribuído 

Gondwana, enquanto a maior parte da área com superfícies dissecadas 

corresponde ao entalhamento do Ciclo Velhas. 

A unidade “Serras, Patamares e Escarpas do Espinhaço” corresponde às formas 

o grupo Macaúbas e Supergrupo Espinhaço, com altitudes de 

até 1.400 metros. As formas dominantes correspondem a cristas com as vertentes 

ravinadas e vales encaixados, e, localmente, ocorrem superfícies aplainadas com 

cristas e pontões esporádicos. 

 

FIGURA 44. PARQUE SA SERRA DO CURRAL.

. MORRO COM AS VERTENTES DISSECADAS

tros de altitude, é atribuído 

Gondwana, enquanto a maior parte da área com superfícies dissecadas 

A unidade “Serras, Patamares e Escarpas do Espinhaço” corresponde às formas 

o grupo Macaúbas e Supergrupo Espinhaço, com altitudes de 

até 1.400 metros. As formas dominantes correspondem a cristas com as vertentes 

ravinadas e vales encaixados, e, localmente, ocorrem superfícies aplainadas com 

 

CURRAL. 

 

ES DISSECADAS 
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FIGURA 

4.3.1.4 Pedologia 

Os solos possuem características físicas e químicas que se

infiltração das águas pluviais e consequentemente de efluentes resultantes da 

decomposição dos resíduos, daí a necessidade de se verificar as suas condições na 

área de estudo. 

 

Outro elemento importante diz respeito à profundidade dos sol

disposição adequada de resíduos demanda a existência o mais próximo possível de 

solos com profundidade suficiente para servir de área de empréstimo de material 

alterado a ser utilizada no processo de aterramento.

 

4.3.1.5 Climatologia 

O clima pode ser entendido como as condições atmosféricas características de uma 

determinada região. Dentre os sistemas para classificação dos climas, um dos mais 

ambrangentes é o de Köppen, que se baseia no pressuposto de que a vegetação 

natural é uma representativa

 

Belo Horizonte está localizada a uma altitude média de 900m acima do nível do mar e 

latitude 19,9ºS e longitude 43,9ºW, o que confere
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FIGURA 46. PAREDÕES ROCHOSOS 

Os solos possuem características físicas e químicas que se

infiltração das águas pluviais e consequentemente de efluentes resultantes da 

decomposição dos resíduos, daí a necessidade de se verificar as suas condições na 

Outro elemento importante diz respeito à profundidade dos sol

disposição adequada de resíduos demanda a existência o mais próximo possível de 

solos com profundidade suficiente para servir de área de empréstimo de material 

alterado a ser utilizada no processo de aterramento. 

e ser entendido como as condições atmosféricas características de uma 

determinada região. Dentre os sistemas para classificação dos climas, um dos mais 

ambrangentes é o de Köppen, que se baseia no pressuposto de que a vegetação 

natural é uma representativa expressão do clima. Figura 47. 

Belo Horizonte está localizada a uma altitude média de 900m acima do nível do mar e 

latitude 19,9ºS e longitude 43,9ºW, o que confere à cidade, de acordo com a 

 

Os solos possuem características físicas e químicas que se relacionam com a 

infiltração das águas pluviais e consequentemente de efluentes resultantes da 

decomposição dos resíduos, daí a necessidade de se verificar as suas condições na 

Outro elemento importante diz respeito à profundidade dos solos, uma vez que a 

disposição adequada de resíduos demanda a existência o mais próximo possível de 

solos com profundidade suficiente para servir de área de empréstimo de material 

e ser entendido como as condições atmosféricas características de uma 

determinada região. Dentre os sistemas para classificação dos climas, um dos mais 

ambrangentes é o de Köppen, que se baseia no pressuposto de que a vegetação 

Belo Horizonte está localizada a uma altitude média de 900m acima do nível do mar e 

à cidade, de acordo com a 
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classificação climática de Wladimir Peter Köppen, um clima do tipo Aw

possui as seguintes características:

 

• Clima megatérmico;

• Temperatura média do mês mais frio do ano > 18°C;

• Estação invernosa ausente;

• Forte precipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual);

• Chuvas de Verão 

 

Segundo dados do INPE a média anual de chuvas de Belo Horizonte é de cerca de 

1.500 mm, com 90% distribuídos entre outubro e março que, coincidentemente, são os 

meses que apresentam as maiores médias de temperaturas, conforme pode ser 

atestado nas Figura 47 e Figura 

 

 

FIGURA 47. NORMAIS CLIMATOLÓGIC
2015. 
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classificação climática de Wladimir Peter Köppen, um clima do tipo Aw

possui as seguintes características: 

Clima megatérmico; 

Temperatura média do mês mais frio do ano > 18°C; 

Estação invernosa ausente; 

recipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual);

Segundo dados do INPE a média anual de chuvas de Belo Horizonte é de cerca de 

1.500 mm, com 90% distribuídos entre outubro e março que, coincidentemente, são os 

resentam as maiores médias de temperaturas, conforme pode ser 

Figura 48a seguir: 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – PRECIPITAÇÃO. FONTE: CPTEC/INPE,

classificação climática de Wladimir Peter Köppen, um clima do tipo Aw-tropical – o qual 

recipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual); 

Segundo dados do INPE a média anual de chuvas de Belo Horizonte é de cerca de 

1.500 mm, com 90% distribuídos entre outubro e março que, coincidentemente, são os 

resentam as maiores médias de temperaturas, conforme pode ser 

 

. FONTE: CPTEC/INPE, 
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Segundo Linacre (1996), as mudanças no clima urbano não estão condicionadas à 

dimensão territorial de uma cidade. Devido às peculiaridades dos sítios e a distribuição 

dos espaços intra-urbanos, as condições do clima urbano variam entre as cidades.

 

Condições específicas geomorfológicas, densidade de áreas verdes, presença de lagos

ou rios, densidade de edificação, material construtivo utilizado, direção predominante 

dos ventos, são fatores que podem interferir no clima local.

 

Outro fator a ser considerado é a ação dos ve

transmissão e distribuição de energia elétrica, evapotranspiração, advecção de 

umidade, calor e dispersão de gases e materiais particulados que são liberados 

diariamente. De acordo com a direção e intensidade do vento,

pode ser transportado ou confinado em algumas regiões, podendo implicar diretamente 

na qualidade de vida população.

 

FIGURA 48. NORMAIS CLIMATOLÓGIC
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(1996), as mudanças no clima urbano não estão condicionadas à 

dimensão territorial de uma cidade. Devido às peculiaridades dos sítios e a distribuição 

urbanos, as condições do clima urbano variam entre as cidades.

geomorfológicas, densidade de áreas verdes, presença de lagos

ou rios, densidade de edificação, material construtivo utilizado, direção predominante 

dos ventos, são fatores que podem interferir no clima local. 

Outro fator a ser considerado é a ação dos ventos, pois este interfere na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, evapotranspiração, advecção de 

umidade, calor e dispersão de gases e materiais particulados que são liberados 

diariamente. De acordo com a direção e intensidade do vento, esse material particulado 

pode ser transportado ou confinado em algumas regiões, podendo implicar diretamente 

na qualidade de vida população. 

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS – TEMPERATURA. CPTEC/INPE, 2015.

(1996), as mudanças no clima urbano não estão condicionadas à 

dimensão territorial de uma cidade. Devido às peculiaridades dos sítios e a distribuição 

urbanos, as condições do clima urbano variam entre as cidades. 

geomorfológicas, densidade de áreas verdes, presença de lagos 

ou rios, densidade de edificação, material construtivo utilizado, direção predominante 

ntos, pois este interfere na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, evapotranspiração, advecção de 

umidade, calor e dispersão de gases e materiais particulados que são liberados 

esse material particulado 

pode ser transportado ou confinado em algumas regiões, podendo implicar diretamente 

 

. CPTEC/INPE, 2015. 
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Segundo Barreto (1998) a RMBH sofre influências de uma variedade de fenômenos 

atmosféricos de latitudes médias e tropicais que imprimem a esta localidade 

características de um clima de transição trópicos

 

O relevo ondulado, formado por mar de morros dota a 

características peculiares, podendo interferir diretamente na dinâmica de alguns 

fenômenos como, por exemplo, distribuição das chuvas, variação da temperatura, da 

velocidade e direção do vento. Esta interferência é agravada pelos pr

dificultam a circulação do ar. Neste sentindo a bacia hidrográfica assume grande 

relação com a circulação dos ventos, uma vez que esta é delimitada por relevos de 

média a alta elevações. 

 

Devido à área de alta pressão existente no oceano Atlânti

Minas Gerais são, em sua maior parte, ventos de E e NE. Entretanto, a direção do 

vento possui alterações de acordo com o sistema atmosférico atuante. Em Belo 

Horizonte têm velocidade média de 1,5 m/s e direção predominante Leste, 

se a Nordeste próximo ao contra forte da Serra do Curral.

 

Nos dias de atuação de massa de ar seco ou áreas de instabilidade há maior variação 

da direção do vento, assim, o mesmo assume várias direções, sendo que na maior 

parte é de SE, W e NW. 

 

As regiões sudeste e centro

tropicais como de latitudes médias, com estação seca bem definida no inverno e um 

perído chuvoso, no verão, com chuvas convectivas

4.3.1.6 Hidrografia 

 

O conhecimento da organização hidrográfica é importante do ponto de vista de 

planejamento e de monitoramento da qualidade ambiental, uma vez que os resíduos 

tendem a poluir áreas que extrapolam seus limites de disposição através das redes de 

drenagem. 
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1998) a RMBH sofre influências de uma variedade de fenômenos 

atmosféricos de latitudes médias e tropicais que imprimem a esta localidade 

características de um clima de transição trópicos-extra trópicos. 

O relevo ondulado, formado por mar de morros dota a Região Metropolitana de 

características peculiares, podendo interferir diretamente na dinâmica de alguns 

fenômenos como, por exemplo, distribuição das chuvas, variação da temperatura, da 

velocidade e direção do vento. Esta interferência é agravada pelos pr

dificultam a circulação do ar. Neste sentindo a bacia hidrográfica assume grande 

relação com a circulação dos ventos, uma vez que esta é delimitada por relevos de 

Devido à área de alta pressão existente no oceano Atlântico, os ventos que atingem 

Minas Gerais são, em sua maior parte, ventos de E e NE. Entretanto, a direção do 

vento possui alterações de acordo com o sistema atmosférico atuante. Em Belo 

Horizonte têm velocidade média de 1,5 m/s e direção predominante Leste, 

se a Nordeste próximo ao contra forte da Serra do Curral. 

Nos dias de atuação de massa de ar seco ou áreas de instabilidade há maior variação 

da direção do vento, assim, o mesmo assume várias direções, sendo que na maior 

As regiões sudeste e centro-oeste do Brasil sofrem influência tanto de sistemas 

tropicais como de latitudes médias, com estação seca bem definida no inverno e um 

perído chuvoso, no verão, com chuvas convectivas, conformeFigura 

O conhecimento da organização hidrográfica é importante do ponto de vista de 

planejamento e de monitoramento da qualidade ambiental, uma vez que os resíduos 

que extrapolam seus limites de disposição através das redes de 

1998) a RMBH sofre influências de uma variedade de fenômenos 

atmosféricos de latitudes médias e tropicais que imprimem a esta localidade 

Região Metropolitana de 

características peculiares, podendo interferir diretamente na dinâmica de alguns 

fenômenos como, por exemplo, distribuição das chuvas, variação da temperatura, da 

velocidade e direção do vento. Esta interferência é agravada pelos prédios, que 

dificultam a circulação do ar. Neste sentindo a bacia hidrográfica assume grande 

relação com a circulação dos ventos, uma vez que esta é delimitada por relevos de 

co, os ventos que atingem 

Minas Gerais são, em sua maior parte, ventos de E e NE. Entretanto, a direção do 

vento possui alterações de acordo com o sistema atmosférico atuante. Em Belo 

Horizonte têm velocidade média de 1,5 m/s e direção predominante Leste, desviando-

Nos dias de atuação de massa de ar seco ou áreas de instabilidade há maior variação 

da direção do vento, assim, o mesmo assume várias direções, sendo que na maior 

oeste do Brasil sofrem influência tanto de sistemas 

tropicais como de latitudes médias, com estação seca bem definida no inverno e um 

Figura 48. 

O conhecimento da organização hidrográfica é importante do ponto de vista de 

planejamento e de monitoramento da qualidade ambiental, uma vez que os resíduos 

que extrapolam seus limites de disposição através das redes de 
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O município de Belo Horizonte pertence à bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que 

por sua vez, pertence à bacia federal do rio São Francisco. Toda a Bacia Hidrográfica 

do Rio das Velhas está localizada dentro do estado de Minas Gerais, em sua região 

central, ocupando um área de drenagem de 29.173 km

afluente em extensão da bacia do São Francisco (801 km). Nasce no município de 

Ouro Preto, dentro Parque Municipal das Andorinhas, e desagua no distrito de Barra do 

Guaicuy, município de Várzea da Palma. 

 

A bacia do Rio das Velhas é subdividida em Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas

49), sendo que o Alto Rio das Velhas compreende toda a r

Quadrilátero Ferrífero, tendo o município de Ouro Preto como o limite ao sul e os 

municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará como limite ao norte e, parte do 

município de Caeté, tendo a Serra da Piedade como limite leste. 

151119 

O município de Belo Horizonte pertence à bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que 

por sua vez, pertence à bacia federal do rio São Francisco. Toda a Bacia Hidrográfica 

do Rio das Velhas está localizada dentro do estado de Minas Gerais, em sua região 

al, ocupando um área de drenagem de 29.173 km2.O rio das Velhas é o maior 

afluente em extensão da bacia do São Francisco (801 km). Nasce no município de 

Ouro Preto, dentro Parque Municipal das Andorinhas, e desagua no distrito de Barra do 

o de Várzea da Palma.  

A bacia do Rio das Velhas é subdividida em Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas

, sendo que o Alto Rio das Velhas compreende toda a r

Quadrilátero Ferrífero, tendo o município de Ouro Preto como o limite ao sul e os 

municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará como limite ao norte e, parte do 

município de Caeté, tendo a Serra da Piedade como limite leste.  

O município de Belo Horizonte pertence à bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que 

por sua vez, pertence à bacia federal do rio São Francisco. Toda a Bacia Hidrográfica 

do Rio das Velhas está localizada dentro do estado de Minas Gerais, em sua região 

.O rio das Velhas é o maior 

afluente em extensão da bacia do São Francisco (801 km). Nasce no município de 

Ouro Preto, dentro Parque Municipal das Andorinhas, e desagua no distrito de Barra do 

A bacia do Rio das Velhas é subdividida em Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas (Figura 

, sendo que o Alto Rio das Velhas compreende toda a região denominada 

Quadrilátero Ferrífero, tendo o município de Ouro Preto como o limite ao sul e os 

municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará como limite ao norte e, parte do 
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FIGURA 49. MAPA DA BACIA DO R

TOS-GERAIS-R20-151119 

. MAPA DA BACIA DO RIO DAS VELHAS COM DEIO DAS VELHAS COM DESTAQUE PARA A RMBH. STAQUE PARA A RMBH. FONTE: MYR, 2015.FONTE: MYR, 2015. 
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Como pode ser visualizado na 

considerados e destacados no município, o Ribeirão Arrudas que atravessa a cidade 

de oeste para leste e o Ribeirão do Onça que atravessa na R

 

A bacia do Arrudas apresenta uma área de aproximadamente 206 km

d’água principal se extende ao longo de 47 km, sendo que 37 km destes estão 

localizados em Belo Horizonte e apresenta

ribeirão Arrudas recebe 35 afluentes; 28 estão em Belo Horizonte, 1 em Contagem e 

em Sabará.  

 

O ribeirão do Onça, cuja bacia apresenta uma área de aproximadamente 212 km

localizado na porção centro

populacional. O Ribeirão cuja extensão é de 38 km, nasce no Córrego Cabral, desagua 

no rio das Velhas e se desenvolve em canal natural em todo o seu percurso, recebendo 

28 afluentes, todos localizados no município de Belo Horizonte. Seu perímetro abrange 

parte de Contageme da capital. Limita

nordeste, com Santa Luzia. 
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Como pode ser visualizado na Figura 50, dois grandes cursos d’água devem ser 

considerados e destacados no município, o Ribeirão Arrudas que atravessa a cidade 

de oeste para leste e o Ribeirão do Onça que atravessa na Região Nordeste. 

A bacia do Arrudas apresenta uma área de aproximadamente 206 km

d’água principal se extende ao longo de 47 km, sendo que 37 km destes estão 

localizados em Belo Horizonte e apresentam grande ocupação urbana às margens. O 

rão Arrudas recebe 35 afluentes; 28 estão em Belo Horizonte, 1 em Contagem e 

O ribeirão do Onça, cuja bacia apresenta uma área de aproximadamente 212 km

localizado na porção centro-norte da RMBH e também apresenta grande ocupação 

lacional. O Ribeirão cuja extensão é de 38 km, nasce no Córrego Cabral, desagua 

no rio das Velhas e se desenvolve em canal natural em todo o seu percurso, recebendo 

28 afluentes, todos localizados no município de Belo Horizonte. Seu perímetro abrange 

de Contageme da capital. Limita-se, ao norte, com Ribeirão das Neves e, à 

nordeste, com Santa Luzia.  

 

ois grandes cursos d’água devem ser 

considerados e destacados no município, o Ribeirão Arrudas que atravessa a cidade 

egião Nordeste.  

A bacia do Arrudas apresenta uma área de aproximadamente 206 km2 e seu curso 

d’água principal se extende ao longo de 47 km, sendo que 37 km destes estão 

grande ocupação urbana às margens. O 

rão Arrudas recebe 35 afluentes; 28 estão em Belo Horizonte, 1 em Contagem e 6 

O ribeirão do Onça, cuja bacia apresenta uma área de aproximadamente 212 km2, está 

norte da RMBH e também apresenta grande ocupação 

lacional. O Ribeirão cuja extensão é de 38 km, nasce no Córrego Cabral, desagua 

no rio das Velhas e se desenvolve em canal natural em todo o seu percurso, recebendo 

28 afluentes, todos localizados no município de Belo Horizonte. Seu perímetro abrange 

se, ao norte, com Ribeirão das Neves e, à 
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FIGURA 50. BACIAS HIDROGRÁFIC

TOS-GERAIS-R20-151119 

. BACIAS HIDROGRÁFICAS DE BELO HORIZONTEAS DE BELO HORIZONTE. FONTE: MYR, 2015.. FONTE: MYR, 2015. 
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4.3.2 Meio Biótico 

O meio biótico é caracterizado pelos componentes bióticos de uma determinada área, 

como áreas verdes, flora e fauna. Estudos desses elementos apresentam informações 

importantes quanto ao manejo do espaço natural e urbano.

 

4.3.2.1 Áreas Verdes 

 

� Conceitos e Definições 

Não raro, ocorre uma complexidade nos diferentes termos utilizados sobre as “áreas 

verdes urbanas". Similaridades e diferenciações entre termos como áreas livres, 

espaços abertos, áreas verdes, sistemas de lazer, praças, parques urb

de conservação em área urbana, arborização urbana e tantos outros, podem gerar 

classificações diversas.  

Conforme os objetivos deste 

desenvolvidas por Lima et al

municipais irão ser destacados dentre aquelas definições de “Áreas Verdes Urbanas”, 

principalmente pela abundancia e distribuição ao longo do município. 

 

� Parques Municipais 

Os Parques MunicipaisdeBel

como “Área Verde”, alvo de caracteri

ecológicos, com caráter conservacionista, além de abrigar uma flora nativa e fauna com 

representatividade local oferecem

população. Assinala-se que as Áreas de Proteção Municipal (APM), englobando os 

parques municipais, não se enquadram no SNUC

2000).  

151119 

O meio biótico é caracterizado pelos componentes bióticos de uma determinada área, 

como áreas verdes, flora e fauna. Estudos desses elementos apresentam informações 

importantes quanto ao manejo do espaço natural e urbano. 

Conceitos e Definições  

Não raro, ocorre uma complexidade nos diferentes termos utilizados sobre as “áreas 

verdes urbanas". Similaridades e diferenciações entre termos como áreas livres, 

espaços abertos, áreas verdes, sistemas de lazer, praças, parques urb

de conservação em área urbana, arborização urbana e tantos outros, podem gerar 

Conforme os objetivos deste PMGIRSforam eleitas definições abrangentes e aquelas 

et al (1994), estando de acordo com CEMIG, 2011.

municipais irão ser destacados dentre aquelas definições de “Áreas Verdes Urbanas”, 

principalmente pela abundancia e distribuição ao longo do município. 

Parques Municipais  

deBelo Horizonte podem ser classificados neste diagnóstico 

“Área Verde”, alvo de caracterização no meio urbano municipal. Esses redutos 

ecológicos, com caráter conservacionista, além de abrigar uma flora nativa e fauna com 

representatividade local oferecem atrativos de beleza, propiciando cultura e lazer à 

se que as Áreas de Proteção Municipal (APM), englobando os 

parques municipais, não se enquadram no SNUC (Lei Federal 9.985, de 18 de junho de 

 

O meio biótico é caracterizado pelos componentes bióticos de uma determinada área, 

como áreas verdes, flora e fauna. Estudos desses elementos apresentam informações 

Não raro, ocorre uma complexidade nos diferentes termos utilizados sobre as “áreas 

verdes urbanas". Similaridades e diferenciações entre termos como áreas livres, 

espaços abertos, áreas verdes, sistemas de lazer, praças, parques urbanos, unidades 

de conservação em área urbana, arborização urbana e tantos outros, podem gerar 

foram eleitas definições abrangentes e aquelas 

(1994), estando de acordo com CEMIG, 2011. Os parques 

municipais irão ser destacados dentre aquelas definições de “Áreas Verdes Urbanas”, 

principalmente pela abundancia e distribuição ao longo do município.  

podem ser classificados neste diagnóstico 

zação no meio urbano municipal. Esses redutos 

ecológicos, com caráter conservacionista, além de abrigar uma flora nativa e fauna com 

atrativos de beleza, propiciando cultura e lazer à 

se que as Áreas de Proteção Municipal (APM), englobando os 

Lei Federal 9.985, de 18 de junho de 
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Bedêet al. (1997) ressaltam que a 

unidades de paisagem ou ainda zonas homogêneas, caracterizadas de acordo não 

apenas com seus componentes físicos e biológicos, mas também antrópicos. 

de proteção podem ser inseridas no rol dos bióto

caracterizam como unidades ambientais que se repetem ao longo do município, 

possuindo estruturas ambientais homogêneas e funções ecológicas variáveis (Bedê

al., 1997). 

Ainda, os parques urbanos são dotados de funções 

entretanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos, aumentando sua 

representatividade de remanescentes vegetacionais nativos ou relictuais, servindo de 

“testemunha” de ocorrências de vegetação do passado.

Para o diagnóstico do Meio Biótico serão enfatizados os “Parques Municipais”, 

verdadeiros remanescentes ecológicos em meio urbano

Figura 51. 
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(1997) ressaltam que a definição de biótopo se harmoniza com a noção de 

unidades de paisagem ou ainda zonas homogêneas, caracterizadas de acordo não 

apenas com seus componentes físicos e biológicos, mas também antrópicos. 

de proteção podem ser inseridas no rol dos biótopos urbanos, uma vez que se 

caracterizam como unidades ambientais que se repetem ao longo do município, 

possuindo estruturas ambientais homogêneas e funções ecológicas variáveis (Bedê

Ainda, os parques urbanos são dotados de funções ecológicas, estéticas e de lazer, 

entretanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos, aumentando sua 

representatividade de remanescentes vegetacionais nativos ou relictuais, servindo de 

“testemunha” de ocorrências de vegetação do passado. 

gnóstico do Meio Biótico serão enfatizados os “Parques Municipais”, 

verdadeiros remanescentes ecológicos em meio urbano; distribuídos 

definição de biótopo se harmoniza com a noção de 

unidades de paisagem ou ainda zonas homogêneas, caracterizadas de acordo não 

apenas com seus componentes físicos e biológicos, mas também antrópicos. As áreas 

pos urbanos, uma vez que se 

caracterizam como unidades ambientais que se repetem ao longo do município, 

possuindo estruturas ambientais homogêneas e funções ecológicas variáveis (Bedêet 

s, estéticas e de lazer, 

entretanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos, aumentando sua 

representatividade de remanescentes vegetacionais nativos ou relictuais, servindo de 

gnóstico do Meio Biótico serão enfatizados os “Parques Municipais”, 

distribuídos por regionais - 
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FIGURA 51. PARQUES MUNICIPAIS

TOS-GERAIS-R20-151119 

. PARQUES MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE, 2DE BELO HORIZONTE, 2015. 
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4.3.2.2 Aspectos da Fauna

� Status de conservação da fauna

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)apresentauma grande riqueza e uma 

enorme diversidade biológica, abrigando inúmeras espécies de animais e plantas, fruto 

da transição entre o Bioma Cerrado e Mata Atlântica (Ab’Saber, 1977

Como posto, esta região está inserida na transição fitogeográfica dos biomas do 

Cerrado e Mata Atlântica, considerados 

extrema diversidade biológica

ameaçadas do planeta, sendo urgente o estabelecimento de estratégias eficientes para 

sua conservação (Myers e

Uma das maiores ameaças à diversidade biológica é a perda de habitat, constituindo

se numa das mais sérias para a maioria das espécies de vertebrados, invertebrados, 

plantas e fungos que atualmente enfrentam a extinção (Primack& Rodrigues 2001).

� Aspectos metodológicos e justificativas

Para compor o diagnóstico f

especializada no tema que pudessem ser úteis e gerar maior confiabilidade nas 

ocorrências de fauna. Para tal, foram consultados estudos que priorizaram as coletas 

de campo na RMBH. 

Em vista aos objetivos do 

Belo Horizonte (PMGIRS), 

de animais silvestres quanto às potencialidades de abrigo, zonas de refúgio, 

conectividade entre ambientes preservados e potencialida

de fauna em zonas de interesse ecológico. 

Os grupos da ornitofauna e mastofauna foram

de ocorrência nas áreas e/ou 

protegidas e mais preservadas 

suas zonas de ocorrências e refúgios. 
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Aspectos da Fauna 

Status de conservação da fauna - RMBH 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)apresentauma grande riqueza e uma 

enorme diversidade biológica, abrigando inúmeras espécies de animais e plantas, fruto 

da transição entre o Bioma Cerrado e Mata Atlântica (Ab’Saber, 1977

Como posto, esta região está inserida na transição fitogeográfica dos biomas do 

Cerrado e Mata Atlântica, considerados hotspots, ou seja, áreas que abrigam uma 

extrema diversidade biológica e, ao mesmo tempo, encontram

ameaçadas do planeta, sendo urgente o estabelecimento de estratégias eficientes para 

sua conservação (Myers et al, 2000).  

Uma das maiores ameaças à diversidade biológica é a perda de habitat, constituindo

numa das mais sérias para a maioria das espécies de vertebrados, invertebrados, 

plantas e fungos que atualmente enfrentam a extinção (Primack& Rodrigues 2001).

Aspectos metodológicos e justificativas 

Para compor o diagnóstico foram utilizados dados secundários de bibliografia 

especializada no tema que pudessem ser úteis e gerar maior confiabilidade nas 

ocorrências de fauna. Para tal, foram consultados estudos que priorizaram as coletas 

Em vista aos objetivos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

(PMGIRS), a abordagem relativa à fauna foi direcionada às ocorrências 

de animais silvestres quanto às potencialidades de abrigo, zonas de refúgio, 

conectividade entre ambientes preservados e potencialidade (capacidade de suporte) 

de fauna em zonas de interesse ecológico.  

ornitofauna e mastofauna forameleitos para enfocar as potencialidades 

de ocorrência nas áreas e/ou condições urbanas, ou quando, limítrofes às áreas 

e mais preservadas do município de Belo Horizonte, variando 

zonas de ocorrências e refúgios.  

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)apresentauma grande riqueza e uma 

enorme diversidade biológica, abrigando inúmeras espécies de animais e plantas, fruto 

da transição entre o Bioma Cerrado e Mata Atlântica (Ab’Saber, 1977;Sick, 1985).  

Como posto, esta região está inserida na transição fitogeográfica dos biomas do 

, ou seja, áreas que abrigam uma 

e, ao mesmo tempo, encontram-se entre as mais 

ameaçadas do planeta, sendo urgente o estabelecimento de estratégias eficientes para 

Uma das maiores ameaças à diversidade biológica é a perda de habitat, constituindo-

numa das mais sérias para a maioria das espécies de vertebrados, invertebrados, 

plantas e fungos que atualmente enfrentam a extinção (Primack& Rodrigues 2001). 

secundários de bibliografia 

especializada no tema que pudessem ser úteis e gerar maior confiabilidade nas 

ocorrências de fauna. Para tal, foram consultados estudos que priorizaram as coletas 

stão Integrada de Resíduos Sólidos de 

direcionada às ocorrências 

de animais silvestres quanto às potencialidades de abrigo, zonas de refúgio, 

de (capacidade de suporte) 

eleitos para enfocar as potencialidades 

condições urbanas, ou quando, limítrofes às áreas 

do município de Belo Horizonte, variando em relação as 
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De acordo com sua distribuição e abrangência receberam a classificação de “espécies 

de ampla distribuição ecológica”

“indicadoras de qualidade 

� Espécies de ampla distribuição ecológica

Para esta classe estão incluídas as espécies animais que têm como área territorial 

duas ou mais tipologias vegetais, no 

considerando-se para o estudo suas transições e não coexistindo “limites lineares” 

entre eles (Ab’Saber, 1971). 

Para o município de Belo Horizonte, em se tratando de “ocorrência regional”, pode

inferir que uma significativa fauna, de forma abrangente, compartilha estes dois 

biomas. A ocupação abrange as formas de ligação natural entre os “mosaicos” que 

conferem espaços, ou seja, os “corredores de fauna”, imprescindíveis à perfeita 

interação das comunidades 

formações fisionômicas como a Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado 

sensu, Campo Rupestre e Formações Campestres.

Os mamíferos de grande porte podem ser encontrados em vários ambientes, pois 

possuemuma grande área de vida, uma boa capacidade de dispersão e necessitam de 

um território maior para sua sobrevivência (Brandt Meio Ambiente, 2001). São

encontradas na região, espécies que habitam mais de um tipo de formação (matas e 

campos) como a Raposa (Cerdocyonthous), Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) e o Tatu

galinha (Dasypusnovencinctus); este último, inclusive, não apresenta limitações 

ambientais para sua ocorrência

solo do Cerrado em direção à

As espécies de aves que frequentam dois tipos de ambientes geralmente são poucas, 

pois cada tipologia tem ornitofauna própria e bem definida. Existem espécies pouco 

dependentes de matas e que frequent

pastagens; e outras que são mais frequentadoras de matas, mas que, ocasionalmente, 

visitam ambientes vizinhos. Como exemplo do primeiro grupo

tem-se a Alma-de-gato (Piayacayana), Trinca

(Picumnuscirratus), Pica–

151119 

De acordo com sua distribuição e abrangência receberam a classificação de “espécies 

de ampla distribuição ecológica”, “espécies associadas ao m

“indicadoras de qualidade ambiental” (adaptado de Carnevalli& Almeida, 1986).

Espécies de ampla distribuição ecológica 

Para esta classe estão incluídas as espécies animais que têm como área territorial 

duas ou mais tipologias vegetais, no caso da RMBH o bioma Cerrado e Mata Atlântica, 

se para o estudo suas transições e não coexistindo “limites lineares” 

entre eles (Ab’Saber, 1971).  

Para o município de Belo Horizonte, em se tratando de “ocorrência regional”, pode

uma significativa fauna, de forma abrangente, compartilha estes dois 

biomas. A ocupação abrange as formas de ligação natural entre os “mosaicos” que 

conferem espaços, ou seja, os “corredores de fauna”, imprescindíveis à perfeita 

interação das comunidades locais.Ecossistemas que compreendem uma variedade de 

formações fisionômicas como a Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado 

, Campo Rupestre e Formações Campestres. 

Os mamíferos de grande porte podem ser encontrados em vários ambientes, pois 

uma grande área de vida, uma boa capacidade de dispersão e necessitam de 

um território maior para sua sobrevivência (Brandt Meio Ambiente, 2001). São

encontradas na região, espécies que habitam mais de um tipo de formação (matas e 

osa (Cerdocyonthous), Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) e o Tatu

galinha (Dasypusnovencinctus); este último, inclusive, não apresenta limitações 

ambientais para sua ocorrência. O Bugio (Allouatacaraya) pode ser observado sobre o 

solo do Cerrado em direção à Capões ou Formações Ribeirinhas (Rizzini

aves que frequentam dois tipos de ambientes geralmente são poucas, 

pois cada tipologia tem ornitofauna própria e bem definida. Existem espécies pouco 

dependentes de matas e que frequentam ambientes campestres

pastagens; e outras que são mais frequentadoras de matas, mas que, ocasionalmente, 

visitam ambientes vizinhos. Como exemplo do primeiro grupo 

gato (Piayacayana), Trinca-ferro (Saltador similis), Pica

–pau-do-campo (Colaptescampestris). No segundo grupo 

De acordo com sua distribuição e abrangência receberam a classificação de “espécies 

“espécies associadas ao meio antrópico” e 

ambiental” (adaptado de Carnevalli& Almeida, 1986). 

Para esta classe estão incluídas as espécies animais que têm como área territorial 

o bioma Cerrado e Mata Atlântica, 

se para o estudo suas transições e não coexistindo “limites lineares” 

Para o município de Belo Horizonte, em se tratando de “ocorrência regional”, pode-se 

uma significativa fauna, de forma abrangente, compartilha estes dois 

biomas. A ocupação abrange as formas de ligação natural entre os “mosaicos” que 

conferem espaços, ou seja, os “corredores de fauna”, imprescindíveis à perfeita 

Ecossistemas que compreendem uma variedade de 

formações fisionômicas como a Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado strictu 

Os mamíferos de grande porte podem ser encontrados em vários ambientes, pois 

uma grande área de vida, uma boa capacidade de dispersão e necessitam de 

um território maior para sua sobrevivência (Brandt Meio Ambiente, 2001). São 

encontradas na região, espécies que habitam mais de um tipo de formação (matas e 

osa (Cerdocyonthous), Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) e o Tatu-

galinha (Dasypusnovencinctus); este último, inclusive, não apresenta limitações 

O Bugio (Allouatacaraya) pode ser observado sobre o 

Capões ou Formações Ribeirinhas (Rizziniet al., 1988). 

aves que frequentam dois tipos de ambientes geralmente são poucas, 

pois cada tipologia tem ornitofauna própria e bem definida. Existem espécies pouco 

campestres, cerrado ou 

pastagens; e outras que são mais frequentadoras de matas, mas que, ocasionalmente, 

 (baixa dependência), 

or similis), Pica-pau-anão 

campo (Colaptescampestris). No segundo grupo 
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pode-se citar o Jacu (Penelopesuperciliaris), Tangará

o Estalador (Corythopisdelandi), entre 

A interferência antrópica é a principal causa do desequilíbrio dos ecossistemas, que se 

tornam insuficientes para sustentarem suas faunas próprias, as quais cederiam lugar a 

espécies mais generalistas e com menos exigências ambientais como o Tic

(Zonotrichiacapensis). 

Dentre as aves da região, predomina as famílias de hábitos campestres em relação 

àquelas típicas de ambientes florestais. Grande parte das aves de ocorrência nos 

campos, ocorrência regional, é freqüentadora de ambientes altera

e culturas, como exemplo,

Curiango-tesoura (Hydropsalis brasiliana

também fazem incursões para ambiente de mata

Como efeito comparativo da assertiva acima, um levantamento da ornitofauna na 

RMBH (EGESA 2007), conduzidos em tipologias vegetais distintas, 

seguinte classificação: em relação à dependência

independentes, 28 (35%) são semi dependentes, 8 (10%) são dependentes e 2 (3%) 

espécies não constam em Silva 1995 e Silva 

espécies exóticas. 

� Espécies associadas ao meio antrópico

As pressões antrópicas no entorno da área urbana 

formações nativas, mais preservadas,

processo crescente, portanto bastante úteis ao presente diagnóstico. 

Em ambientes muito alterados pelo home

como é esperado para uma zona urbana, geralmente se observa uma menor riqueza 

de espécies, onde os ambientes são caracterizados por apresentar “ilhas” de pequenos 

fragmentos de matas, circundados por uma matriz urba

algumas espécies são capazes de colonizar (AGOSTINHO 

al., 2008; COSTA et al., 

RODRIGUES, 2005). 
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Jacu (Penelopesuperciliaris), Tangará-dançarino (Chiroxiphiacaudata) e 

o Estalador (Corythopisdelandi), entre outros (Brandt Meio Ambien

A interferência antrópica é a principal causa do desequilíbrio dos ecossistemas, que se 

tornam insuficientes para sustentarem suas faunas próprias, as quais cederiam lugar a 

espécies mais generalistas e com menos exigências ambientais como o Tic

Dentre as aves da região, predomina as famílias de hábitos campestres em relação 

àquelas típicas de ambientes florestais. Grande parte das aves de ocorrência nos 

campos, ocorrência regional, é freqüentadora de ambientes altera

exemplo, o Guiri-guiri (Falcosparverius), Anu-preto (

Hydropsalis brasiliana), João-graveto (Phacellddomusrufrifrom

também fazem incursões para ambiente de mata (Fundação Alexander 

Como efeito comparativo da assertiva acima, um levantamento da ornitofauna na 

, conduzidos em tipologias vegetais distintas, 

seguinte classificação: em relação à dependência de mata, 41 espécies (52%) são 

independentes, 28 (35%) são semi dependentes, 8 (10%) são dependentes e 2 (3%) 

espécies não constam em Silva 1995 e Silva et al 2003 por se tratarem de serem 

Espécies associadas ao meio antrópico 

es antrópicas no entorno da área urbana de Belo Horizonte 

, mais preservadas, são bastante acentuadas e apresenta um 

portanto bastante úteis ao presente diagnóstico. 

Em ambientes muito alterados pelo homem e com baixa heterogeneidade ambiental, 

como é esperado para uma zona urbana, geralmente se observa uma menor riqueza 

de espécies, onde os ambientes são caracterizados por apresentar “ilhas” de pequenos 

fragmentos de matas, circundados por uma matriz urbana e residencial, onde apenas 

algumas espécies são capazes de colonizar (AGOSTINHO et al

 2005; DRUMMOND et al., 2005; MARINI & GARCIA, 2005; 

dançarino (Chiroxiphiacaudata) e 

outros (Brandt Meio Ambiente, 2001). 

A interferência antrópica é a principal causa do desequilíbrio dos ecossistemas, que se 

tornam insuficientes para sustentarem suas faunas próprias, as quais cederiam lugar a 

espécies mais generalistas e com menos exigências ambientais como o Tico-tico 

Dentre as aves da região, predomina as famílias de hábitos campestres em relação 

àquelas típicas de ambientes florestais. Grande parte das aves de ocorrência nos 

campos, ocorrência regional, é freqüentadora de ambientes alterados como pastagens 

preto (Crotophagaani), 

Phacellddomusrufrifrom), mas 

Fundação Alexander Brandt, 2003). 

Como efeito comparativo da assertiva acima, um levantamento da ornitofauna na 

, conduzidos em tipologias vegetais distintas, alcançou-se a 

de mata, 41 espécies (52%) são 

independentes, 28 (35%) são semi dependentes, 8 (10%) são dependentes e 2 (3%) 

2003 por se tratarem de serem 

de Belo Horizonte em direção às 

são bastante acentuadas e apresenta um 

portanto bastante úteis ao presente diagnóstico.  

m e com baixa heterogeneidade ambiental, 

como é esperado para uma zona urbana, geralmente se observa uma menor riqueza 

de espécies, onde os ambientes são caracterizados por apresentar “ilhas” de pequenos 

na e residencial, onde apenas 

et al., 2005; ALMEIDA et 

., 2005; MARINI & GARCIA, 2005; 
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Os habitats modificados e simplificados que resultara

provavelmente favoreceram as espécies de grande potencial adaptativo e prejudicaram 

as formas mais especializadas (Queirolo& Motta

de cerrado são as principais tipologias que dão lugar aos pastos (K

2001). 

Faixas de domínio da fauna urbana

As zonas ecológicas de transição da RMBH, como já citado neste estudo, a torna uma 

região “chave” como ponto de ocupação por uma fauna que compreende ambientes 

mais preservados do entorno, com recurso alimentar mais abundante e menor 

competição, e aqueles ambientes mais degradados das áreas periurbanas e urbanas.

Por outro lado, em se tratando de animais silvestres, a presença de mamíferos não 

voadores em áreas urbanas caracteriza

adaptadas a ambientes modificados 

(REIS et al., 2006). 

A “insularização” de áreas verdes urbanas, como os parques urbanos, caracterizando 

remanescentes florestais isolados que não possui no entorno fragmentos florestais 

próximos que se possa faz

da fauna quanto à recolonização dessas áreas (áreas fontes). Este fato poderá, 

provavelmente poderá acarretar uma dificuldade de emigração e imigração, diminuindo 

a capacidade de fluxo gênico entr

As ocorrências faunísticas tornam

conservação dos ambientes, pois áreas destituídas de elementos ambientais 

minimamente conservados não apresentam condições de suporte capazes de manter 

espécies com exigências específicas e populações faunísticas. 

Neste sentido, há um clássico caso de estudo na zona urbana de Belo Horizonte: 

“Projeto Micos-Urbanos”. Iniciado em 2006 e desenvolvido pelo Programa de Pós

Graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas. O projeto objetiva estudar o 

comportamento, a ecologia, e a distribuição do mico

áreas verdes da região metropolitana de Belo Horizonte. 
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Os habitats modificados e simplificados que resultaram dessas atividades 

provavelmente favoreceram as espécies de grande potencial adaptativo e prejudicaram 

as formas mais especializadas (Queirolo& Motta-Júnior, 2000). As áreas de floresta e 

de cerrado são as principais tipologias que dão lugar aos pastos (K

Faixas de domínio da fauna urbana 

As zonas ecológicas de transição da RMBH, como já citado neste estudo, a torna uma 

região “chave” como ponto de ocupação por uma fauna que compreende ambientes 

mais preservados do entorno, com recurso alimentar mais abundante e menor 

ambientes mais degradados das áreas periurbanas e urbanas.

Por outro lado, em se tratando de animais silvestres, a presença de mamíferos não 

voadores em áreas urbanas caracteriza-se por apresentar o predomínio de espécies 

adaptadas a ambientes modificados e comumente observadas em áreas 

de áreas verdes urbanas, como os parques urbanos, caracterizando 

remanescentes florestais isolados que não possui no entorno fragmentos florestais 

próximos que se possa fazer conexão, tende a dificultar outras espécies e indivíduos 

da fauna quanto à recolonização dessas áreas (áreas fontes). Este fato poderá, 

provavelmente poderá acarretar uma dificuldade de emigração e imigração, diminuindo 

a capacidade de fluxo gênico entre os indivíduos.  

As ocorrências faunísticas tornam-se, de certa forma, um reflexo do estado de 

conservação dos ambientes, pois áreas destituídas de elementos ambientais 

minimamente conservados não apresentam condições de suporte capazes de manter 

com exigências específicas e populações faunísticas.  

Neste sentido, há um clássico caso de estudo na zona urbana de Belo Horizonte: 

Urbanos”. Iniciado em 2006 e desenvolvido pelo Programa de Pós

Graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas. O projeto objetiva estudar o 

ologia, e a distribuição do mico-estrela (Callithrixpenicillata

áreas verdes da região metropolitana de Belo Horizonte.  

m dessas atividades 

provavelmente favoreceram as espécies de grande potencial adaptativo e prejudicaram 

Júnior, 2000). As áreas de floresta e 

de cerrado são as principais tipologias que dão lugar aos pastos (Kondo& Resende, 

As zonas ecológicas de transição da RMBH, como já citado neste estudo, a torna uma 

região “chave” como ponto de ocupação por uma fauna que compreende ambientes 

mais preservados do entorno, com recurso alimentar mais abundante e menor 

ambientes mais degradados das áreas periurbanas e urbanas. 

Por outro lado, em se tratando de animais silvestres, a presença de mamíferos não 

se por apresentar o predomínio de espécies 

e comumente observadas em áreas antropizadas 

de áreas verdes urbanas, como os parques urbanos, caracterizando 

remanescentes florestais isolados que não possui no entorno fragmentos florestais 

er conexão, tende a dificultar outras espécies e indivíduos 

da fauna quanto à recolonização dessas áreas (áreas fontes). Este fato poderá, 

provavelmente poderá acarretar uma dificuldade de emigração e imigração, diminuindo 

se, de certa forma, um reflexo do estado de 

conservação dos ambientes, pois áreas destituídas de elementos ambientais 

minimamente conservados não apresentam condições de suporte capazes de manter 

Neste sentido, há um clássico caso de estudo na zona urbana de Belo Horizonte: 

Urbanos”. Iniciado em 2006 e desenvolvido pelo Programa de Pós-

Graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas. O projeto objetiva estudar o 

Callithrixpenicillata) nas 
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A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e auxílio do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N

Militar de Meio Ambiente. 

O programa ampliou a área de amostragem e pesquisa e busca investigar os fatores 

que determinam a distribuição dos micos na cidade, além da influência de aspectos 

notadamente urbanos como a

Assim, nos sítios urbanos em que não ocorrem ambientes florestais, sendo a tipologia 

compostas por pastagens, deveria se priorizar os processos de recomposição 

ambiental de forma prioritária e efetiva

ecológicos urbanos. 

Fauna indicadora de qualidade ambiental 

Por fim, a condução de levantamentos de 

semelhantes, como no “Parque Ecológico da Pampulha” 

Horizonte, direcionou de maneira geral a descrição de uma fauna generalista 

aparentemente adaptada ao grau de alteração do ambiente devido ao predomínio de 

espécies comuns, muitas vezes associadas a ambientes urbanizados. 

Foi constatada ainda, uma reduzida diversidade, definida por uma baixa riqueza de 

táxons com alta abundância de algumas espécies, podendo evidenciar uma população 

em declínio, destacando que a baixa di

competição pelos sítios de nidificação já existentes. Sendo que no futuro, podem levar 

a extinção ou a permanência de poucos indivíduos remanescentes.

A composição faunística observada é condicionada por este cenário am

caracterizada pela predominância de espécies de ampla distribuição, adaptáveis a 

ambientes modificados e com tendência ao sinantropismo, características que, 

acredita-se, estejam relacionadas à fragmentação dos ambientes e a perda de habitats. 

 

Fauna indicadora de ambientes alterados
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A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e auxílio do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Polícia 

  

O programa ampliou a área de amostragem e pesquisa e busca investigar os fatores 

que determinam a distribuição dos micos na cidade, além da influência de aspectos 

notadamente urbanos como a poluição atmosférica e sonora e a presença de pessoas.

Assim, nos sítios urbanos em que não ocorrem ambientes florestais, sendo a tipologia 

compostas por pastagens, deveria se priorizar os processos de recomposição 

ambiental de forma prioritária e efetiva, além da permanência de remanescentes 

Fauna indicadora de qualidade ambiental  

Por fim, a condução de levantamentos de fauna por (Almeida et al.

semelhantes, como no “Parque Ecológico da Pampulha” – zona urbana de Belo 

Horizonte, direcionou de maneira geral a descrição de uma fauna generalista 

aparentemente adaptada ao grau de alteração do ambiente devido ao predomínio de 

uns, muitas vezes associadas a ambientes urbanizados. 

Foi constatada ainda, uma reduzida diversidade, definida por uma baixa riqueza de 

táxons com alta abundância de algumas espécies, podendo evidenciar uma população 

em declínio, destacando que a baixa disponibilidade de alimento e a grande 

competição pelos sítios de nidificação já existentes. Sendo que no futuro, podem levar 

a extinção ou a permanência de poucos indivíduos remanescentes.

A composição faunística observada é condicionada por este cenário am

caracterizada pela predominância de espécies de ampla distribuição, adaptáveis a 

ambientes modificados e com tendência ao sinantropismo, características que, 

se, estejam relacionadas à fragmentação dos ambientes e a perda de habitats. 

auna indicadora de ambientes alterados 

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e auxílio do Instituto 

aturais Renováveis (IBAMA) e da Polícia 

O programa ampliou a área de amostragem e pesquisa e busca investigar os fatores 

que determinam a distribuição dos micos na cidade, além da influência de aspectos 

poluição atmosférica e sonora e a presença de pessoas. 

Assim, nos sítios urbanos em que não ocorrem ambientes florestais, sendo a tipologia 

compostas por pastagens, deveria se priorizar os processos de recomposição 

, além da permanência de remanescentes 

et al.), em ambientes 

zona urbana de Belo 

Horizonte, direcionou de maneira geral a descrição de uma fauna generalista 

aparentemente adaptada ao grau de alteração do ambiente devido ao predomínio de 

uns, muitas vezes associadas a ambientes urbanizados.  

Foi constatada ainda, uma reduzida diversidade, definida por uma baixa riqueza de 

táxons com alta abundância de algumas espécies, podendo evidenciar uma população 

sponibilidade de alimento e a grande 

competição pelos sítios de nidificação já existentes. Sendo que no futuro, podem levar 

a extinção ou a permanência de poucos indivíduos remanescentes. 

A composição faunística observada é condicionada por este cenário ambiental, 

caracterizada pela predominância de espécies de ampla distribuição, adaptáveis a 

ambientes modificados e com tendência ao sinantropismo, características que, 

se, estejam relacionadas à fragmentação dos ambientes e a perda de habitats.  



 

Página: 152/182 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS-GERAIS-R20-151119

Os espaços ocupados por formações vegetais em regeneração, algumas delas 

situadas em áreas de pastos e culturas abandonados, outras em locais castigados por 

sucessivos incêndios florestais, são compostas na sua maiori

e herbáceas pioneiras, com esparsa ocorrência de remanescentes arbóreos, e 

fornecem uma farta e diversificada oferta de recursos alimentares para a comunidade 

faunística.  

Apesar de seu aspecto degradado, as regiões em sucessão ve

ponto de vista ecológico, e desempenham um papel de transição relevante para o 

reequilíbrio dos ecossistemas modificados. A avifauna presente em tais ambientes tem 

a possibilidade de manter um constante e intenso trânsito entre as 

formações vegetais em busca de alimento nas porções em regeneração, e voltando, 

em seguida, para as áreas de vegetação bem conservadas 

Dentre as espécies que podem ocupar esses ambientes e possuem hábitos 

campestres citam-se a roli

(Guiraguira), o anu-preto (Crotophagaani)

consideradas espécies comuns na região. 

enquadram na categoria daquelas atingidas por 

importante segmento das relações ecológicas observadas na área urbana, 

notadamente, pelas características ocupacionais ali observadas, agravadas pela 

proximidade com as propriedades rurais, situação que potencializa a possib

caça e captura ilegal da avifauna.

Da mesma forma, espécies que utilizam áreas em sucessão também excursionam 

pelos campos antrópicos, tais como sabiás (Turdus spp.), João

(Synallaxisspixii), alma-de

são típicas desse ambiente, como o saci (Tapera naevia), bem

(Myiozetetes similis), o tico

(Columbina talpacoti) que vive em meio à vegetação emaranhada de arbusto
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Os espaços ocupados por formações vegetais em regeneração, algumas delas 

situadas em áreas de pastos e culturas abandonados, outras em locais castigados por 

sucessivos incêndios florestais, são compostas na sua maioria por espécies arbustivas 

e herbáceas pioneiras, com esparsa ocorrência de remanescentes arbóreos, e 

fornecem uma farta e diversificada oferta de recursos alimentares para a comunidade 

Apesar de seu aspecto degradado, as regiões em sucessão vegetal são importantes do 

ponto de vista ecológico, e desempenham um papel de transição relevante para o 

reequilíbrio dos ecossistemas modificados. A avifauna presente em tais ambientes tem 

a possibilidade de manter um constante e intenso trânsito entre as 

formações vegetais em busca de alimento nas porções em regeneração, e voltando, 

em seguida, para as áreas de vegetação bem conservadas (Cema, 1994).

Dentre as espécies que podem ocupar esses ambientes e possuem hábitos 

se a rolinha-fogo-apagou (Scardafellasquammata

preto (Crotophagaani) e o joão-de-barro 

consideradas espécies comuns na região. As aves anteriormente listadas, que se 

enquadram na categoria daquelas atingidas por ações antrópicas, constituem um 

importante segmento das relações ecológicas observadas na área urbana, 

notadamente, pelas características ocupacionais ali observadas, agravadas pela 

proximidade com as propriedades rurais, situação que potencializa a possib

caça e captura ilegal da avifauna. 

Da mesma forma, espécies que utilizam áreas em sucessão também excursionam 

pelos campos antrópicos, tais como sabiás (Turdus spp.), João

de-gato (Piayacayana), trinca-ferro (Saltatorsimilis). Algumas 

são típicas desse ambiente, como o saci (Tapera naevia), bem

), o tico-tico (Zonothrichiacapensis) e a rolinha caldo

(Columbina talpacoti) que vive em meio à vegetação emaranhada de arbusto

Os espaços ocupados por formações vegetais em regeneração, algumas delas 

situadas em áreas de pastos e culturas abandonados, outras em locais castigados por 

a por espécies arbustivas 

e herbáceas pioneiras, com esparsa ocorrência de remanescentes arbóreos, e 

fornecem uma farta e diversificada oferta de recursos alimentares para a comunidade 

getal são importantes do 

ponto de vista ecológico, e desempenham um papel de transição relevante para o 

reequilíbrio dos ecossistemas modificados. A avifauna presente em tais ambientes tem 

a possibilidade de manter um constante e intenso trânsito entre as diferentes 

formações vegetais em busca de alimento nas porções em regeneração, e voltando, 

(Cema, 1994). 

Dentre as espécies que podem ocupar esses ambientes e possuem hábitos 

Scardafellasquammata), o anu-branco 

barro (Furnariusrufus), 

As aves anteriormente listadas, que se 

ações antrópicas, constituem um 

importante segmento das relações ecológicas observadas na área urbana, 

notadamente, pelas características ocupacionais ali observadas, agravadas pela 

proximidade com as propriedades rurais, situação que potencializa a possibilidade de 

Da mesma forma, espécies que utilizam áreas em sucessão também excursionam 

pelos campos antrópicos, tais como sabiás (Turdus spp.), João-teneném 

tatorsimilis). Algumas 

são típicas desse ambiente, como o saci (Tapera naevia), bem-te-vi-pequeno 

tico (Zonothrichiacapensis) e a rolinha caldo-de-feijão 

(Columbina talpacoti) que vive em meio à vegetação emaranhada de arbustos e cipós. 
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4.4 SANEAMENTO BÁSICO
 

Segundo a Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico, conceitua

um conjunto de serviços, infra

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de med

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final 

do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logrado

públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

 

Em seu artigo 7º, a mesma lei discrimina as atividades que compõe o serviço público 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, sendo elas:

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 

do caput do art. 3o desta Lei;

II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso

do caput do art. 3o desta Lei;

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
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SANEAMENTO BÁSICO 

Segundo a Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico, conceitua-se saneamento básico como 

um conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final 

do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logrado

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

atamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Em seu artigo 7º, a mesma lei discrimina as atividades que compõe o serviço público 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, sendo elas:

e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 

do caput do art. 3o desta Lei; 

de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso

do caput do art. 3o desta Lei; 

de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Segundo a Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico e 

se saneamento básico como 

e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final 

do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

atamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Em seu artigo 7º, a mesma lei discrimina as atividades que compõe o serviço público 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, sendo elas: 

e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 

de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 

de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 
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O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos 

instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado quando da 

sanção da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu a Política Municipal de 

Saneamento. 

 

A implementação da Política Municipal de Saneamento é mais um passo fundamental 

na busca da universalização das ações e serviços de saneamento ambiental em Belo 

Horizonte. 

 

É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de Saneamento tem 

estreita relação com o novo modelo de gestão compartilhada dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte, explicitado 

noConvênio de Cooperação, firmado em 13 de novembro de 2002, entre o Município, 

oGoverno do Estado de MG, 

4.4.1 Abastacimento de água

A RMBH é abastecida por 8 sis

(Sistema Integrado), além de alguns poços artesianos e outros pequenos sistemas 

produtores independentes.

 

O município de Belo Horizonte é abastecido pelo Sistema Integrado e por poços 

artesianos, conforme apresentado na

 

Estes sistemas produtores, segundo informações da Copasa, garantem o 

abastecimento do Município e da região metropolitana por, no mínimo, m

sendo necessárias ampliações nos sistemas adutores e produtores do Rio das Velhas 

e Rio Manso. 

 

 

 

151119 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos 

entos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado quando da 

sanção da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu a Política Municipal de 

A implementação da Política Municipal de Saneamento é mais um passo fundamental 

busca da universalização das ações e serviços de saneamento ambiental em Belo 

É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de Saneamento tem 

estreita relação com o novo modelo de gestão compartilhada dos serviços de 

ento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte, explicitado 

noConvênio de Cooperação, firmado em 13 de novembro de 2002, entre o Município, 

oGoverno do Estado de MG, através daSudecap e a Copasa.  

Abastacimento de água 

A RMBH é abastecida por 8 sistemas produtores que trabalham integrados entre si 

(Sistema Integrado), além de alguns poços artesianos e outros pequenos sistemas 

produtores independentes. 

de Belo Horizonte é abastecido pelo Sistema Integrado e por poços 

apresentado naTabela 22. 

Estes sistemas produtores, segundo informações da Copasa, garantem o 

abastecimento do Município e da região metropolitana por, no mínimo, m

sendo necessárias ampliações nos sistemas adutores e produtores do Rio das Velhas 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos 

entos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado quando da 

sanção da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu a Política Municipal de 

A implementação da Política Municipal de Saneamento é mais um passo fundamental 

busca da universalização das ações e serviços de saneamento ambiental em Belo 

É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de Saneamento tem 

estreita relação com o novo modelo de gestão compartilhada dos serviços de 

ento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte, explicitado 

noConvênio de Cooperação, firmado em 13 de novembro de 2002, entre o Município, 

temas produtores que trabalham integrados entre si 

(Sistema Integrado), além de alguns poços artesianos e outros pequenos sistemas 

de Belo Horizonte é abastecido pelo Sistema Integrado e por poços 

Estes sistemas produtores, segundo informações da Copasa, garantem o 

abastecimento do Município e da região metropolitana por, no mínimo, mais vinte anos, 

sendo necessárias ampliações nos sistemas adutores e produtores do Rio das Velhas 
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TABELA 22 - CAPACIDADE DOS SISTE

*Definida em função de contratos com a concessionária de energia, sazonalidade, limite de transporte e 

reservação. 

**Vazões médias de Maio de 2014.

 

A capacidade de produção para a Região Metropolitana é de 17.610 l/s, sendo que

8.204,12 l/s se destinam a 

 

• Sistema Ibirité 

 

A operação do Sistema Ibirité teve início no final da década de 20, reforçando o 

abastecimento das regiões oeste e norte da capital, locais de maior crescimento 

populacional na época. A estação de tratamento de água 

em 1970.Área de influência: municípios de Ibirité e Belo Horizonte.

 

• Sistema Morro Rodondo

 

Abastece a parte alta da zona 

município de Nova Lima. Seu principal reservatório está em operação desde 1958 e a 

estação de tratamento de água, desde 1972.

Horizonte e Nova Lima. 

 

Sistema Produtor 

Sistema Rio das Velhas 

Sistema Rio Manso 

Sistema Serra Azul 

Sistema Várzea das Flores 

Sistema Morro Redondo 

Sistema Ibirité 

Sistema Catarina 

Sistema Barreiro 

Poços Artesianos 

TOTAL 

151119 

CAPACIDADE DOS SISTEMAS PRODUTORES PARA 
Fonte: COPASA 

*Definida em função de contratos com a concessionária de energia, sazonalidade, limite de transporte e 

**Vazões médias de Maio de 2014. 

A capacidade de produção para a Região Metropolitana é de 17.610 l/s, sendo que

8.204,12 l/s se destinam a Belo Horizonte, conforme mostrado naTabela 

A operação do Sistema Ibirité teve início no final da década de 20, reforçando o 

abastecimento das regiões oeste e norte da capital, locais de maior crescimento 

l na época. A estação de tratamento de água – ETA de Ibirité foi construída 

em 1970.Área de influência: municípios de Ibirité e Belo Horizonte.

Sistema Morro Rodondo 

Abastece a parte alta da zona sul do Município de Belo Horizonte, além de parte do 

ípio de Nova Lima. Seu principal reservatório está em operação desde 1958 e a 

estação de tratamento de água, desde 1972.Área de influência: municípios de Belo 

Capacidade 
de 

Produção  Produção Média 2014 Produção Destinada a BH**

(l/s)* (l/s)** 

7.500 6.890 5.486,03

4.300 4.270 1.453,18

2.700 1.598 396,98

 950 798,38 110,77

750 440 388,8

390 334 163,46

130 108 74,97

140 130 99,93

750 538 

17.610 15.106,38 8.204,12

MAS PRODUTORES PARA RMBH E BH 

*Definida em função de contratos com a concessionária de energia, sazonalidade, limite de transporte e 

A capacidade de produção para a Região Metropolitana é de 17.610 l/s, sendo que 

Tabela 22. 

A operação do Sistema Ibirité teve início no final da década de 20, reforçando o 

abastecimento das regiões oeste e norte da capital, locais de maior crescimento 

ETA de Ibirité foi construída 

em 1970.Área de influência: municípios de Ibirité e Belo Horizonte. 

do Município de Belo Horizonte, além de parte do 

ípio de Nova Lima. Seu principal reservatório está em operação desde 1958 e a 

Área de influência: municípios de Belo 

Produção Destinada a BH** 

(l/s) (%) 

5.486,03 79,62 

1.453,18 34,03 

396,98 24,84 

110,77 13,87 

388,8 88,36 

163,46 48,94 

74,97 69,42 

99,93 76,87 

30 5,58 

8.204,12 54,31 
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• Sistema Barreiro 

 

Os mananciais que abastecem o Sistema Barreiro são o Có

Clemente, localizados em Belo Horizonte. A ETA Barreiro foi construída em 2010.Área 

de influência: região do Barreiro, em Belo Horizonte.

 

• Sistema Catarina 

 

A captação do Sistema Catarina foi construída em 1941 para atender à imp

da cidade industrial Juvento Dias no município de Contagem e tem como mananciais o 

Ribeirão Catarina e as nascentes próximas, cujas bacias estão localizadas no 

município de Brumadinho. Em 1983, o Condomínio Retiro das Pedras em Brumadinho 

e em 1999, o Bairro Jardim Canadá em Nova Lima passaram a ser abastecidos por 

este sistema. Apesar do Sistema ser considerado único, existem instalações individuais 

de captação, adução, bombeamento, tratamento e bombeamento para os sistemas 

denominados Barragem Pr

recalque de água bruta).Área de influência: Condomínio Retiro das Pedras 

(Brumadinho), Bairro JardimCanadá (Nova Lima), Região do Barreiro (Belo Horizonte) 

e o Município de Ibirité. 

 

• Sistema Rio das Velhas

 

O Sistema Rio das Velhas localiza

Lima e está em operação desde 1969. Este sistema foi projetado e implantado em 

etapas, de acordo com o aumento da demanda. A primeira etapa, implantada em 1973, 

tinha capacidade de 3.000 l/s, a segunda etapa 6.000 l/s e a terceira, implantada em 

2010, tinha vazão nominal prevista de 9.000 l/s.Área de influência: municípios de Belo 

Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos e

 

• Sistema Vargem das Flores

 

O Sistema Vargem das Flores localiza

OSistema foi inaugurado em 1

151119 

Os mananciais que abastecem o Sistema Barreiro são o Córrego da Posse e o Córrego 

Clemente, localizados em Belo Horizonte. A ETA Barreiro foi construída em 2010.Área 

região do Barreiro, em Belo Horizonte. 

A captação do Sistema Catarina foi construída em 1941 para atender à imp

da cidade industrial Juvento Dias no município de Contagem e tem como mananciais o 

Ribeirão Catarina e as nascentes próximas, cujas bacias estão localizadas no 

município de Brumadinho. Em 1983, o Condomínio Retiro das Pedras em Brumadinho 

9, o Bairro Jardim Canadá em Nova Lima passaram a ser abastecidos por 

este sistema. Apesar do Sistema ser considerado único, existem instalações individuais 

de captação, adução, bombeamento, tratamento e bombeamento para os sistemas 

denominados Barragem Principal/Catarina e Sistema Mannesman (antigamente 

recalque de água bruta).Área de influência: Condomínio Retiro das Pedras 

(Brumadinho), Bairro JardimCanadá (Nova Lima), Região do Barreiro (Belo Horizonte) 

Sistema Rio das Velhas 

O Sistema Rio das Velhas localiza-se no Distrito de Bela Fama, Município de Nova 

e está em operação desde 1969. Este sistema foi projetado e implantado em 

etapas, de acordo com o aumento da demanda. A primeira etapa, implantada em 1973, 

tinha capacidade de 3.000 l/s, a segunda etapa 6.000 l/s e a terceira, implantada em 

zão nominal prevista de 9.000 l/s.Área de influência: municípios de Belo 

Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos eSanta Luzia 

Sistema Vargem das Flores 

O Sistema Vargem das Flores localiza-se nos municípios de Betim e Contagem. 

OSistema foi inaugurado em 1973 e a estação de tratamento foi inaugurada em 

rrego da Posse e o Córrego 

Clemente, localizados em Belo Horizonte. A ETA Barreiro foi construída em 2010.Área 

A captação do Sistema Catarina foi construída em 1941 para atender à implantação 

da cidade industrial Juvento Dias no município de Contagem e tem como mananciais o 

Ribeirão Catarina e as nascentes próximas, cujas bacias estão localizadas no 

município de Brumadinho. Em 1983, o Condomínio Retiro das Pedras em Brumadinho 

9, o Bairro Jardim Canadá em Nova Lima passaram a ser abastecidos por 

este sistema. Apesar do Sistema ser considerado único, existem instalações individuais 

de captação, adução, bombeamento, tratamento e bombeamento para os sistemas 

incipal/Catarina e Sistema Mannesman (antigamente 

recalque de água bruta).Área de influência: Condomínio Retiro das Pedras 

(Brumadinho), Bairro JardimCanadá (Nova Lima), Região do Barreiro (Belo Horizonte) 

se no Distrito de Bela Fama, Município de Nova 

e está em operação desde 1969. Este sistema foi projetado e implantado em 

etapas, de acordo com o aumento da demanda. A primeira etapa, implantada em 1973, 

tinha capacidade de 3.000 l/s, a segunda etapa 6.000 l/s e a terceira, implantada em 

zão nominal prevista de 9.000 l/s.Área de influência: municípios de Belo 

se nos municípios de Betim e Contagem. 

973 e a estação de tratamento foi inaugurada em 
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1979.Juntamente com os sistemas Serra Azul e Rio Manso, o Sistema Vargem das 

Florescompõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba.Área de influência: 

municípios de Contagem, Betim e região sudoeste de Belo 

 

• Sistema Serra Azul

 

O Sistema Serra Azul localiza

Itaúna, formando uma bacia hidrográfica de 256 km². Sua operação foi iniciada em 

1983. Este compõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba,

Rio Manso e Vargem das Flores.Área de influência: municípios de Mateus Leme, 

Juatuba, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e 

parte do Município de Vespasiano.

 

• Sistema Rio Manso

 

O Sistema Rio Manso foi 

do Paraopeba, junto com os sistemas Serra Azul e Vargem das Flores.Área de 

influência: municípios de Ibirité, Mário Campos, Betim, Contagem, Belo Horizonte, 

Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Sarzedo

Bicas e parte do município de Vespasiano.

 

4.4.2 Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário do município de Belo Horizonte é constituído por 

ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estações elevatór

tratamento.  

 

A comissão de construção da Capital, em 1894, optou pelo projeto que continha 

umtraçado geométrico, recusando a proposta do engenheiro Saturnino de Brito, 

queprivilegiava o aspecto sanitário e baseava o traçado no sistema na

escoamento das águas; o que dificulta a implantação/ampliação, manutenção e o 

gerenciamento da infraestrutura de esgotamento sanitário.

151119 

1979.Juntamente com os sistemas Serra Azul e Rio Manso, o Sistema Vargem das 

Florescompõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba.Área de influência: 

municípios de Contagem, Betim e região sudoeste de Belo Horizonte.

Sistema Serra Azul 

O Sistema Serra Azul localiza-se nos municípios de Mateus Leme, Juatuba, Igarapé e 

Itaúna, formando uma bacia hidrográfica de 256 km². Sua operação foi iniciada em 

1983. Este compõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba, junto com ossistemas 

Rio Manso e Vargem das Flores.Área de influência: municípios de Mateus Leme, 

Juatuba, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e 

parte do Município de Vespasiano. 

Sistema Rio Manso 

O Sistema Rio Manso foi inaugurado em 1991 e compõe o Sistema Integrado daBacia 

do Paraopeba, junto com os sistemas Serra Azul e Vargem das Flores.Área de 

influência: municípios de Ibirité, Mário Campos, Betim, Contagem, Belo Horizonte, 

Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Sarzedo, Igarapé, Citrolândia, São Joaquim de 

Bicas e parte do município de Vespasiano. 

Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário do município de Belo Horizonte é constituído por 

ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estações elevatór

A comissão de construção da Capital, em 1894, optou pelo projeto que continha 

umtraçado geométrico, recusando a proposta do engenheiro Saturnino de Brito, 

queprivilegiava o aspecto sanitário e baseava o traçado no sistema na

escoamento das águas; o que dificulta a implantação/ampliação, manutenção e o 

gerenciamento da infraestrutura de esgotamento sanitário. 

1979.Juntamente com os sistemas Serra Azul e Rio Manso, o Sistema Vargem das 

Florescompõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba.Área de influência: 

Horizonte. 

se nos municípios de Mateus Leme, Juatuba, Igarapé e 

Itaúna, formando uma bacia hidrográfica de 256 km². Sua operação foi iniciada em 

junto com ossistemas 

Rio Manso e Vargem das Flores.Área de influência: municípios de Mateus Leme, 

Juatuba, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e 

inaugurado em 1991 e compõe o Sistema Integrado daBacia 

do Paraopeba, junto com os sistemas Serra Azul e Vargem das Flores.Área de 

influência: municípios de Ibirité, Mário Campos, Betim, Contagem, Belo Horizonte, 

, Igarapé, Citrolândia, São Joaquim de 

O sistema de esgotamento sanitário do município de Belo Horizonte é constituído por 

ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e estações de 

A comissão de construção da Capital, em 1894, optou pelo projeto que continha 

umtraçado geométrico, recusando a proposta do engenheiro Saturnino de Brito, 

queprivilegiava o aspecto sanitário e baseava o traçado no sistema natural de 

escoamento das águas; o que dificulta a implantação/ampliação, manutenção e o 
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Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços de 

esgotamento sanitário, quando compa

se pode dizer que a situação seja satisfatória.

 

A Tabela 23apresenta a evolução das características do si

esgotamentosanitário do Município de Belo Horizonte de acordo com dados do Sistema 

deInformações Operacionais da Copasa 

dezembro de 2012 e dezembro de 2013.

 

Com relação à interceptação, 

Arrudas, Onça, Isidoro e de contribuição direta ao Rio das Velhas no Município de Belo 

Horizonte. 

 

TABELA 23 - CARACTERÍSTICAS 
DE BH 

Atendimento por Esgotamento 
Sanitário 

População Total (hab) 

População Atendida (hab)

Índice de Atendimento (%)

Coletora/Interceptores (m)

Percentual de Tratamento (%)*

Nº de Ligações Ativas de Esgoto
Nº de Economias Ativas de 
Esgoto 
 

Fonte: COPASA 

 

TABELA 24 - SITUAÇÃO DA INTERCEP
EXTENSÃO DE INTERCEPTORES (KM) 

  ARRUDAS

Existentes* 

Previstos 

TOTAL 
 

151119 

Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços de 

esgotamento sanitário, quando comparados à realidade nacional. Mesmo assim, não 

se pode dizer que a situação seja satisfatória. 

apresenta a evolução das características do si

esgotamentosanitário do Município de Belo Horizonte de acordo com dados do Sistema 

deInformações Operacionais da Copasa – SIOP, setembro de 2010, novembro de2011, 

dezembro de 2012 e dezembro de 2013. 

Com relação à interceptação, a Tabela 24resume a situação atual nas bacias do 

Arrudas, Onça, Isidoro e de contribuição direta ao Rio das Velhas no Município de Belo 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ESGOTA

Atendimento por Esgotamento SIOP SIOP 
set/10 nov/11 

   
2.576.594  

         
2.596.447  2.624.606 

) 
   

2.468.999  
         

2.472.457  2.495.342 

Índice de Atendimento (%) 95,82 95,22 

Coletora/Interceptores (m) 
   

3.997.678  
         

3.998.451  4.026.394 

Percentual de Tratamento (%)* 71,34 76,69 

Nº de Ligações Ativas de Esgoto 
       

525.920  
             

538.660  546.027 
Nº de Economias Ativas de        

881.310  
             

901.670  917.240 

Fonte: COPASA – SIOP (2010, 2011, 2012 e 2013)

SITUAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO EM BH 
EXTENSÃO DE INTERCEPTORES (KM) - BELO HORIZONTE 

ARRUDAS ONÇA ISIDORO 

222 178 58 

43 29 75 

265 207 133 

Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços de 

rados à realidade nacional. Mesmo assim, não 

apresenta a evolução das características do sistema de 

esgotamentosanitário do Município de Belo Horizonte de acordo com dados do Sistema 

SIOP, setembro de 2010, novembro de2011, 

resume a situação atual nas bacias do 

Arrudas, Onça, Isidoro e de contribuição direta ao Rio das Velhas no Município de Belo 

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SIOP SIOP 
dez/12 dez/13 

  
2.624.606  

  
2.649.039  

  
2.495.342  

  
2.528.991  

95,07 95,47 
  

4.026.394  
  

4.071.367  

86,02 89,34 
      

546.027  
      

561.095  
      

917.240  
      

942.890  

SIOP (2010, 2011, 2012 e 2013) 

BELO HORIZONTE  

VELHAS TOTAL 

0 458 

8 155 

8 613 
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*Percentual de Tratamento definido pelo volume de esgoto tratado em relação ao volume de esgoto 

coletado. 

 
A implantação dos interceptores é de grande importância, uma vez que os 

mesmosevitam que os esgotos coletados sejam lançados diretamente nos 

d’água,além de viabilizar o seu encaminhamento a ponto ou pontos onde possam 

sertratados antes de sua disposição final no corpo receptor.

 

Atualmente, uma das maiores carências de infraestrutura de saneamento em 

BeloHorizonte corresponde ao atendime

Nota-se a ausência de interceptação em várias regiões da cidade, inclusive áreas 

densamente ocupadas, bem como uma descontinuidade importante no sistema, o que 

impede que várias sub-bacias, já integralmente aten

tenham as estações de tratamento de esgotos 

efluentes. Tendo em vista a ausência ou a descontinuidade do sistema de 

interceptação, grande parte dos córregos do município, canalizados ou n

encontram-se poluídos por lançamentos de efluentes de origem industrial e, 

principalmente, domiciliar. Existe um grande número de ligações clandestinas e 

lançamentos de esgoto na rede de drenagem natural ou construída, tanto efetuadas 

pela população quanto pela própria Copasa, apesar de ser adotado oficialmente o 

sistema separador absoluto. 

 

Ressalta-se que, assim como Belo Horizonte, o município de Contagem é também 

carente dessa infraestrutura e, por estar contido parcialmente nas porções de montante

das bacias do Arrudas e do Onça, contribui significativamente para a poluição dos 

cursos d’água da Capital. 

 

A Bacia da Pampulha é constituída de uma parte contida em Belo Horizonte (44%) 

eoutra em Contagem (56%), ambas contribuindo para a Lagoa da Pampul

BeloHorizonte, que faz parte da Bacia do Ribeirão do Onça e que, por sua vez, integra 

aBacia do Rio das Velhas, o qual deságua no Rio São Francisco.
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Fonte: COPASA, 2013 

*Percentual de Tratamento definido pelo volume de esgoto tratado em relação ao volume de esgoto 

A implantação dos interceptores é de grande importância, uma vez que os 

mesmosevitam que os esgotos coletados sejam lançados diretamente nos 

d’água,além de viabilizar o seu encaminhamento a ponto ou pontos onde possam 

sertratados antes de sua disposição final no corpo receptor. 

Atualmente, uma das maiores carências de infraestrutura de saneamento em 

BeloHorizonte corresponde ao atendimento por interceptação de esgotos sanitários. 

se a ausência de interceptação em várias regiões da cidade, inclusive áreas 

densamente ocupadas, bem como uma descontinuidade importante no sistema, o que 

bacias, já integralmente atendidas por coleta e interceptação, 

tenham as estações de tratamento de esgotos – ETE’s como destino final de seus 

efluentes. Tendo em vista a ausência ou a descontinuidade do sistema de 

interceptação, grande parte dos córregos do município, canalizados ou n

se poluídos por lançamentos de efluentes de origem industrial e, 

principalmente, domiciliar. Existe um grande número de ligações clandestinas e 

lançamentos de esgoto na rede de drenagem natural ou construída, tanto efetuadas 

anto pela própria Copasa, apesar de ser adotado oficialmente o 

sistema separador absoluto.  

se que, assim como Belo Horizonte, o município de Contagem é também 

carente dessa infraestrutura e, por estar contido parcialmente nas porções de montante

das bacias do Arrudas e do Onça, contribui significativamente para a poluição dos 

 

A Bacia da Pampulha é constituída de uma parte contida em Belo Horizonte (44%) 

eoutra em Contagem (56%), ambas contribuindo para a Lagoa da Pampul

BeloHorizonte, que faz parte da Bacia do Ribeirão do Onça e que, por sua vez, integra 

aBacia do Rio das Velhas, o qual deságua no Rio São Francisco. 

*Percentual de Tratamento definido pelo volume de esgoto tratado em relação ao volume de esgoto 

A implantação dos interceptores é de grande importância, uma vez que os 

mesmosevitam que os esgotos coletados sejam lançados diretamente nos cursos 

d’água,além de viabilizar o seu encaminhamento a ponto ou pontos onde possam 

Atualmente, uma das maiores carências de infraestrutura de saneamento em 

nto por interceptação de esgotos sanitários. 

se a ausência de interceptação em várias regiões da cidade, inclusive áreas 

densamente ocupadas, bem como uma descontinuidade importante no sistema, o que 

didas por coleta e interceptação, 

ETE’s como destino final de seus 

efluentes. Tendo em vista a ausência ou a descontinuidade do sistema de 

interceptação, grande parte dos córregos do município, canalizados ou não, 

se poluídos por lançamentos de efluentes de origem industrial e, 

principalmente, domiciliar. Existe um grande número de ligações clandestinas e 

lançamentos de esgoto na rede de drenagem natural ou construída, tanto efetuadas 

anto pela própria Copasa, apesar de ser adotado oficialmente o 

se que, assim como Belo Horizonte, o município de Contagem é também 

carente dessa infraestrutura e, por estar contido parcialmente nas porções de montante 

das bacias do Arrudas e do Onça, contribui significativamente para a poluição dos 

A Bacia da Pampulha é constituída de uma parte contida em Belo Horizonte (44%) 

eoutra em Contagem (56%), ambas contribuindo para a Lagoa da Pampulha em 

BeloHorizonte, que faz parte da Bacia do Ribeirão do Onça e que, por sua vez, integra 
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De acordo com os resultados da Atualização 2014 do PMS, aproximadamente 18,0% 

dos esgotos gerados no

originando lançamentos diretos nos cursos d’água por cerca de 427.000 habitantes. 

Além disso, aproximadamente 9,9% dos esgotos interceptados não chegam até a 

estação detratamento, devido às descontinuid

nos cursos d’água por cerca de 233.500 habitantes.

 

Quanto ao sistema de tratamento, Belo Horizonte conta com 

deTratamento de Efluentes, sendo 04 (quatro) Estações de Tratamendo de Esgoto

ETEse 01 (uma) Estação de Tratamento de Águas Fluviais

� Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão Arrudas

� Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão da Onça

� Estação de Tratamento de Esgotos Pilar e Olhos d’Água

� Estação de Tratamento de 

� Estação de Tratamento de Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e Sarandi 

ETAF. 

 

A primeira estação construída em Belo Horizonte foi a ETE Arrudas, entrando em 

operação em outubro de 2001, em nível primário. Em dezembro de 2002, a ETE

Arrudas passou a operar com o tratamento a nível secundário, aumentando assim sua 

eficiência na remoção da carga de poluição por matéria orgânica. Estão sendo 

realizadas obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Arrudas, que 

passará de 2.250 l/s, para 3.375 l/s.

 

Ainda no final de 2002, foi inaugurada a Estação de Tratamento das Águas Fluviais 

ETAF, localizada na entrada da Lagoa da Pampulha (recebendo os córregos Ressaca 

e Sarandi), cujo papel é melhorar a qualidade da água da represa.

 

Em fevereiro de 2006, entrou em operação outra grande Estação de Tratamento 

deEsgotos planejada para BH 

1.800 l/s. Em janeiro de 2010, teve início a operação do tratamento a nível secundário, 

filtro e decantadores, aumentando a eficiência do tratamento.
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De acordo com os resultados da Atualização 2014 do PMS, aproximadamente 18,0% 

dos esgotos gerados no Município de Belo Horizonte não estão interceptados, 

originando lançamentos diretos nos cursos d’água por cerca de 427.000 habitantes. 

Além disso, aproximadamente 9,9% dos esgotos interceptados não chegam até a 

estação detratamento, devido às descontinuidades no sistema, levando a lançamentos 

nos cursos d’água por cerca de 233.500 habitantes. 

Quanto ao sistema de tratamento, Belo Horizonte conta com 

de Efluentes, sendo 04 (quatro) Estações de Tratamendo de Esgoto

Estação de Tratamento de Águas Fluviais - ETAF

Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão Arrudas

Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão da Onça

Estação de Tratamento de Esgotos Pilar e Olhos d’Água; 

Estação de Tratamento de Esgoto Jardim Vitória; 

Estação de Tratamento de Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e Sarandi 

A primeira estação construída em Belo Horizonte foi a ETE Arrudas, entrando em 

operação em outubro de 2001, em nível primário. Em dezembro de 2002, a ETE

Arrudas passou a operar com o tratamento a nível secundário, aumentando assim sua 

eficiência na remoção da carga de poluição por matéria orgânica. Estão sendo 

realizadas obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Arrudas, que 

/s, para 3.375 l/s. 

Ainda no final de 2002, foi inaugurada a Estação de Tratamento das Águas Fluviais 

ETAF, localizada na entrada da Lagoa da Pampulha (recebendo os córregos Ressaca 

e Sarandi), cujo papel é melhorar a qualidade da água da represa.

evereiro de 2006, entrou em operação outra grande Estação de Tratamento 

deEsgotos planejada para BH – a ETE Onça, cuja capacidade de tratamento é de 

1.800 l/s. Em janeiro de 2010, teve início a operação do tratamento a nível secundário, 

es, aumentando a eficiência do tratamento. 

De acordo com os resultados da Atualização 2014 do PMS, aproximadamente 18,0% 

Município de Belo Horizonte não estão interceptados, 

originando lançamentos diretos nos cursos d’água por cerca de 427.000 habitantes. 

Além disso, aproximadamente 9,9% dos esgotos interceptados não chegam até a 

ades no sistema, levando a lançamentos 

Quanto ao sistema de tratamento, Belo Horizonte conta com 05 Estações 

de Efluentes, sendo 04 (quatro) Estações de Tratamendo de Esgotos – 

ETAF:  

Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão Arrudas; 

Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão da Onça; 

Estação de Tratamento de Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e Sarandi – 

A primeira estação construída em Belo Horizonte foi a ETE Arrudas, entrando em 

operação em outubro de 2001, em nível primário. Em dezembro de 2002, a ETE 

Arrudas passou a operar com o tratamento a nível secundário, aumentando assim sua 

eficiência na remoção da carga de poluição por matéria orgânica. Estão sendo 

realizadas obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Arrudas, que 

Ainda no final de 2002, foi inaugurada a Estação de Tratamento das Águas Fluviais – 

ETAF, localizada na entrada da Lagoa da Pampulha (recebendo os córregos Ressaca 

e Sarandi), cujo papel é melhorar a qualidade da água da represa. 

evereiro de 2006, entrou em operação outra grande Estação de Tratamento 

a ETE Onça, cuja capacidade de tratamento é de 

1.800 l/s. Em janeiro de 2010, teve início a operação do tratamento a nível secundário, 
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Outra ETE, essa de pequeno porte, está operando desde agosto de 2003 no 

BairroPilar/Olhos d’Água, no Barreiro, e vem contribuindo para a despoluição da porção 

amontante da Bacia do Córrego Bonsucesso.

para tratar uma vazão de 38,00 L/s, teve suaoperação iniciada em 2014

 

Apesar desses avanços, porém, fica claro que, dentre as ações de saneamento, 

oesgotamento sanitário é a que apresenta maior carência, principalmente se for 

considerado que são as populações mais pobres que estão sujeitas a esta realidade,já 

que as áreas não atendidas compreendem basicamente as vilas e favelas onde o 

atendimento por formas convencionais de esgotamento sanitário exige ações conjuntas 

de urbanização e/ou remoções/desapropriações.

 

Tendo em vista todos esses problemas, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao definir 

onovo arranjo institucional com a Copasa, em Convênio assinado em 13/11/2002, 

tomou para si a responsabilidade de atuar nas áreas de urban

cidade. Assim, a partir dessa data, as ações de saneamento dentro das vilas e favelas 

passaram a ser implementadas de maneira integrada pela PBH, com recursos 

repassados pela Copasa, conforme os termos do Convênio.

 

A ausência de sistema

favelas,apesar de as mesmas apresentarem uma maior concentração desse problema.

 

Existem outras áreas na cidade que também não possuem esse serviço, como 

porexemplo, os loteamentos que não foram aprovados

ocupação. Geralmente, o parcelamento dessas áreas não foi feito de forma adequada 

e a sua infraestrutura viária e sanitária não foi completamente implantada, gerando 

dificuldades na viabilização técnica de soluções convencionais d

sanitário. À semelhança do caso das vilas e favelas, torna

tecnologias e estratégias alternativas apropriadas à realidade desses locais.

 

O monitoramento de corpos receptores objetiva o conhecimento da qualidade 

daságuas dos diversos córregos e ribeirões existentes na RMBH, de maneira a 

subsidiar a implantação de novas ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto, verifica o 
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Outra ETE, essa de pequeno porte, está operando desde agosto de 2003 no 

BairroPilar/Olhos d’Água, no Barreiro, e vem contribuindo para a despoluição da porção 

amontante da Bacia do Córrego Bonsucesso. E a ETE Jardim Vitória, com capacidade 

para tratar uma vazão de 38,00 L/s, teve suaoperação iniciada em 2014

Apesar desses avanços, porém, fica claro que, dentre as ações de saneamento, 

oesgotamento sanitário é a que apresenta maior carência, principalmente se for 

considerado que são as populações mais pobres que estão sujeitas a esta realidade,já 

que as áreas não atendidas compreendem basicamente as vilas e favelas onde o 

atendimento por formas convencionais de esgotamento sanitário exige ações conjuntas 

ação e/ou remoções/desapropriações. 

Tendo em vista todos esses problemas, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao definir 

onovo arranjo institucional com a Copasa, em Convênio assinado em 13/11/2002, 

tomou para si a responsabilidade de atuar nas áreas de urban

cidade. Assim, a partir dessa data, as ações de saneamento dentro das vilas e favelas 

passaram a ser implementadas de maneira integrada pela PBH, com recursos 

repassados pela Copasa, conforme os termos do Convênio. 

A ausência de sistemas de esgotamento, porém, não se restringe a vilas e 

favelas,apesar de as mesmas apresentarem uma maior concentração desse problema.

Existem outras áreas na cidade que também não possuem esse serviço, como 

porexemplo, os loteamentos que não foram aprovados pela PBH na época de sua 

ocupação. Geralmente, o parcelamento dessas áreas não foi feito de forma adequada 

e a sua infraestrutura viária e sanitária não foi completamente implantada, gerando 

dificuldades na viabilização técnica de soluções convencionais d

sanitário. À semelhança do caso das vilas e favelas, torna-se necessária a utilização de 

tecnologias e estratégias alternativas apropriadas à realidade desses locais.

O monitoramento de corpos receptores objetiva o conhecimento da qualidade 

daságuas dos diversos córregos e ribeirões existentes na RMBH, de maneira a 

subsidiar a implantação de novas ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto, verifica o 

Outra ETE, essa de pequeno porte, está operando desde agosto de 2003 no 

BairroPilar/Olhos d’Água, no Barreiro, e vem contribuindo para a despoluição da porção 

dim Vitória, com capacidade 

para tratar uma vazão de 38,00 L/s, teve suaoperação iniciada em 2014. 

Apesar desses avanços, porém, fica claro que, dentre as ações de saneamento, 

oesgotamento sanitário é a que apresenta maior carência, principalmente se for 

considerado que são as populações mais pobres que estão sujeitas a esta realidade,já 

que as áreas não atendidas compreendem basicamente as vilas e favelas onde o 

atendimento por formas convencionais de esgotamento sanitário exige ações conjuntas 

Tendo em vista todos esses problemas, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao definir 

onovo arranjo institucional com a Copasa, em Convênio assinado em 13/11/2002, 

tomou para si a responsabilidade de atuar nas áreas de urbanização precária da 

cidade. Assim, a partir dessa data, as ações de saneamento dentro das vilas e favelas 

passaram a ser implementadas de maneira integrada pela PBH, com recursos 

s de esgotamento, porém, não se restringe a vilas e 

favelas,apesar de as mesmas apresentarem uma maior concentração desse problema. 

Existem outras áreas na cidade que também não possuem esse serviço, como 

pela PBH na época de sua 

ocupação. Geralmente, o parcelamento dessas áreas não foi feito de forma adequada 

e a sua infraestrutura viária e sanitária não foi completamente implantada, gerando 

dificuldades na viabilização técnica de soluções convencionais de esgotamento 

se necessária a utilização de 

tecnologias e estratégias alternativas apropriadas à realidade desses locais. 

O monitoramento de corpos receptores objetiva o conhecimento da qualidade 

daságuas dos diversos córregos e ribeirões existentes na RMBH, de maneira a 

subsidiar a implantação de novas ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto, verifica o 
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funcionamento e a eficácia do processo das Estações de Tratamento de Esgoto e afere 

também, a eficiência das ações ambientais realizadas pela Copasa. 

 

São realizadas campanhas de amostragem: na Bacia do Rio das Velhas 

e Sabará; nas sub-bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça 

na sub-bacia do Ribeirão da Mata 

Ribeirão das Neves; e na Bacia do Rio Paraopeba 

 

4.4.3 Resíduos Sólidos 

As ações da limpeza urbana são de responsabilidade da Superintendênciade Limpeza 

Urbana – SLU, a qual integra a Secreta

os serviços especiais, pelas

SARMU, por meio de suas respectivas Gerências Regionais de Limpeza Urbana 

GERLU. (PBH, 2013). 

 

As ações de fiscalização dos 

legislaçõesvigentes são desempenhadas pelas Gerências Regionais de Fiscalização 

Integrada – 

GERFIs, sob coordenação da Secretaria Adjunta de Fiscalização 

Secretariasde Administração Regional Municipal 

 

Em razão do encerramento da vida útil do aterro sanitário de Belo Horizonte,ocorrido 

em dezembro de 2007, desde2008, 

gerados no munícipio foi transferida para o at

localizado no município de Sabará

 

Os resíduos sólidos domiciliares e públicos coleta

Barreiro, Noroeste, Oeste e Pampulha, são encaminhados desde agosto de 2007para 

Estação de Transbordo da CTRS

desses resíduos para o aterro sanitário da CTR/Macaúbas, 

para o transporte, minimizando os custos deste serviço para os
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funcionamento e a eficácia do processo das Estações de Tratamento de Esgoto e afere 

ciência das ações ambientais realizadas pela Copasa. 

São realizadas campanhas de amostragem: na Bacia do Rio das Velhas 

bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça – Belo Horizonte e Contagem; 

bacia do Ribeirão da Mata – Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e 

Ribeirão das Neves; e na Bacia do Rio Paraopeba – Betim, Esmeraldas e Ibirité.

As ações da limpeza urbana são de responsabilidade da Superintendênciade Limpeza 

, a qual integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

serviços especiais, pelas9 Secretarias de Administração Regional Municipal 

, por meio de suas respectivas Gerências Regionais de Limpeza Urbana 

As ações de fiscalização dos munícipes quanto ao cumprimento das 

legislaçõesvigentes são desempenhadas pelas Gerências Regionais de Fiscalização 

, sob coordenação da Secretaria Adjunta de Fiscalização 

Secretariasde Administração Regional Municipal – SARMU. 

Em razão do encerramento da vida útil do aterro sanitário de Belo Horizonte,ocorrido 

desde2008,  a disposição final dos resíduos sólidos 

foi transferida para o aterro sanitário da CTR/Macaúbas, 

de Sabará por meio de Parceria Público-Privada

esíduos sólidos domiciliares e públicos coletados nas regiões administrativas 

Barreiro, Noroeste, Oeste e Pampulha, são encaminhados desde agosto de 2007para 

Estação de Transbordo da CTRS/BR-040, com o objetivo de realizar otransbordo 

desses resíduos para o aterro sanitário da CTR/Macaúbas, utilizando

para o transporte, minimizando os custos deste serviço para os munícipes. 

funcionamento e a eficácia do processo das Estações de Tratamento de Esgoto e afere 

ciência das ações ambientais realizadas pela Copasa.  

São realizadas campanhas de amostragem: na Bacia do Rio das Velhas – Santa Luzia 

Belo Horizonte e Contagem; 

goa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e 

Betim, Esmeraldas e Ibirité. 

As ações da limpeza urbana são de responsabilidade da Superintendênciade Limpeza 

ria Municipal de Serviços Urbanos – SMSU e, 

ecretarias de Administração Regional Municipal – 

, por meio de suas respectivas Gerências Regionais de Limpeza Urbana – 

munícipes quanto ao cumprimento das 

legislaçõesvigentes são desempenhadas pelas Gerências Regionais de Fiscalização 

, sob coordenação da Secretaria Adjunta de Fiscalização – SMAFIS e 

Em razão do encerramento da vida útil do aterro sanitário de Belo Horizonte,ocorrido 

a disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

erro sanitário da CTR/Macaúbas, 

Privada. 

dos nas regiões administrativas 

Barreiro, Noroeste, Oeste e Pampulha, são encaminhados desde agosto de 2007para a 

040, com o objetivo de realizar otransbordo 

utilizando-se de carretas 

munícipes. Os resíduos 
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domiciliares e públicos co

Centro-Sul são transportados, desde meados de 2007,diretamente para o aterro 

sanitário da CTR/Macaúbas, em Sabará, em função daviabilidade de transporte direto 

pela proximidade com o local de destinação final

 

Em razão das medidas de encerramento de uso 

Fundação Estadual de Meio Ambiente 

Encerramento do Aterro”. Desde então, este plano vem sendo implementado, já tendo 

sido executadas as obras de selamento e revegetação dos taludes do aterro sanitário, 

bem como plantio de toda a área externa

área (SLU, 2015). 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte, empenhada

pelos gases gerados no aterro, 

controlada do biogás gerado no aterro

contratada é o Consórcio Horizonte 

por um período de quinze anos

de Reais. O projeto está aprovado de acordo com os Mecanismos deDesenvolvimento 

Limpo - MDL da Convenção Quatro das Nações Unidas 

planta é composta por linhas de captação, bombeamento de gás e torres dequeima 

(flare), apresentando capacidade de combustão para  4.000 metros cúbicos de 

gás/hora. Com isso, a previsão de emissões evitadas, em 10 anos, corresponde a 

4.000.000 (quatro milhões de toneladas), em te

(CO2). A geração de energia pela plantainiciou

de  03 (três) conjuntos motor

aproximadamente 5MW/dia.

 

A Tabela 25mostra os quantitativos 

reciclagem em 2013. 
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domiciliares e públicos coletados nas regiões Venda Nova, Norte, 

Sul são transportados, desde meados de 2007,diretamente para o aterro 

sanitário da CTR/Macaúbas, em Sabará, em função daviabilidade de transporte direto 

pela proximidade com o local de destinação final (SLU, 2015). 

Em razão das medidas de encerramento de uso do aterro sanitário da CTRS/BR

Meio Ambiente – FEAM – aprovou em 2007 o “Plano de 

Encerramento do Aterro”. Desde então, este plano vem sendo implementado, já tendo 

utadas as obras de selamento e revegetação dos taludes do aterro sanitário, 

bem como plantio de toda a área externa ao maciço e monitoramento ambiental da 

A Prefeitura de Belo Horizonte, empenhada em reduzir o impacto ambiental 

pelos gases gerados no aterro, implantouuma unidade de para captação e queima 

controlada do biogás gerado no aterro por meio de um contrato de concessão. A 

contratada é o Consórcio Horizonte ASJA,cujo contratofoi assinado em julho de 2008,  

m período de quinze anos, sendo repassado a Prefeiturao valor de R$ 16 Milhões 

de Reais. O projeto está aprovado de acordo com os Mecanismos deDesenvolvimento 

MDL da Convenção Quatro das Nações Unidas - PROTOCOLO DEKYOTO.

nhas de captação, bombeamento de gás e torres dequeima 

(flare), apresentando capacidade de combustão para  4.000 metros cúbicos de 

gás/hora. Com isso, a previsão de emissões evitadas, em 10 anos, corresponde a 

4.000.000 (quatro milhões de toneladas), em termosequivalentes de Gás Carbônico 

(CO2). A geração de energia pela plantainiciou-se em 2011, a partir do funcionamento 

de  03 (três) conjuntos motor-geradores  instalados, com capacidade de 

aproximadamente 5MW/dia. 

mostra os quantitativos dos resíduos sólidos destinados ao aterramentoe à 

egiões Venda Nova, Norte, Nordeste, Leste e 

Sul são transportados, desde meados de 2007,diretamente para o aterro 

sanitário da CTR/Macaúbas, em Sabará, em função daviabilidade de transporte direto 

do aterro sanitário da CTRS/BR-040, a 

aprovou em 2007 o “Plano de 

Encerramento do Aterro”. Desde então, este plano vem sendo implementado, já tendo 

utadas as obras de selamento e revegetação dos taludes do aterro sanitário, 

ao maciço e monitoramento ambiental da 

em reduzir o impacto ambiental provocado 

para captação e queima 

por meio de um contrato de concessão. A 

assinado em julho de 2008,  

, sendo repassado a Prefeiturao valor de R$ 16 Milhões 

de Reais. O projeto está aprovado de acordo com os Mecanismos deDesenvolvimento 

PROTOCOLO DEKYOTO. A 

nhas de captação, bombeamento de gás e torres dequeima 

(flare), apresentando capacidade de combustão para  4.000 metros cúbicos de 

gás/hora. Com isso, a previsão de emissões evitadas, em 10 anos, corresponde a 

rmosequivalentes de Gás Carbônico 

se em 2011, a partir do funcionamento 

geradores  instalados, com capacidade de 

dos resíduos sólidos destinados ao aterramentoe à 



 

Página: 164/182 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS-GERAIS-R20-151119

TABELA 25 - QUANTIDADE DE RESÍDU
EM 2013 

ORIGEM OU TIPO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Resíduos da Construção e Demolição (RCC)

SUBTOTAL 

Orgânicos 

Papel, Metal, Plástico e Vidro 

Resíduos da Construção e Demolição (RCC)

SUBTOTAL 

TOTAL DE RESÍDUOS DESTINADOS À 
CONSTRUÇÃO 

4.4.4 Drenagem Pluvial 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente 

em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas 

superficiais. Pode ser divido em Microdrenagem e Macrodrenagem

 

TABELA 26 - MICRO E MACRODRENAGE
MICRODRENAGEM

Estruturas que conduzem as águas do escoamento 
superficial para as galerias ou canais 

(macrodrenagem).

Redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, 
sarjeta, bocas-de-lobo e meios

 

Os sistemas de drenagem urbana visam prevenir inundações e reduzir os prejuízos 

causados por ela, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeita a 

alagamentos ou marginais aos cursos d’água. Lembrando que as enchentes são 
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QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRADOS

ORIGEM OU TIPO DOS RESÍDUOS Acumulado em 2013 

% (t) 

Destinadosao Aterramento 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 11.298,14 0,85%

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 917.362,19 68,92

Demolição (RCC) 345.745,20 25,97

 1.274.405,53 95,74

Destinadosà Reciclagem 

3.687,38 0,28%

 7.238,45 0,54%

Resíduos da Construção e Demolição (RCC) 45.819,60 3,44%

 56.745,43 4,26%

TOTAL DE RESÍDUOS DESTINADOS À 1.331.150,96 100%

Fonte: (BELO HORIZONTE/PMS) 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente 

em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas 

superficiais. Pode ser divido em Microdrenagem e Macrodrenagem

MICRO E MACRODRENAGEM. 
MICRODRENAGEM MACRODRENAGEM

Estruturas que conduzem as águas do escoamento 
superficial para as galerias ou canais urbanos 

(macrodrenagem). 

Dispositivos responsáveis pelo escoamento 
final das águas pluviais provenientes do 

sistema de microdrenagem.

Redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, 
lobo e meios-fios. 

Principais talvegues, fundos de 
d’água. É independente da execução de obras 
específicas e da localização de extensas áreas 
urbanizadas, por ser o escoadouro natural das 

águas pluviais.

Os sistemas de drenagem urbana visam prevenir inundações e reduzir os prejuízos 

causados por ela, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeita a 

alagamentos ou marginais aos cursos d’água. Lembrando que as enchentes são 

OS SÓLIDOS ATERRADOS E RECICLADOS 

 

Média em 
2013 

(t/dia) 

% 30,95 

68,92% 2.513,32 

25,97% 947,25 

95,74% 3.491,52 

% 10,1 

% 19,83 

% 125,54 

% 155,47 

% 3.646,99 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente 

em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas 

superficiais. Pode ser divido em Microdrenagem e Macrodrenagem(Tabela 26). 

MACRODRENAGEM 

Dispositivos responsáveis pelo escoamento 
final das águas pluviais provenientes do 

sistema de microdrenagem. 

Principais talvegues, fundos de vale, cursos 
d’água. É independente da execução de obras 
específicas e da localização de extensas áreas 
urbanizadas, por ser o escoadouro natural das 

águas pluviais. 

Os sistemas de drenagem urbana visam prevenir inundações e reduzir os prejuízos 

causados por ela, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeita a 

alagamentos ou marginais aos cursos d’água. Lembrando que as enchentes são 
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ocorrências naturais dos rios, e todo rio tem sua área de inundação; o problema é a 

ocupação antrópica errônea sem respeito aos limites fluviais.

 

A malha hidrográfica do município de Belo Horizonte apresenta 700 km de córregos, 

distribuídos da seguinte forma:

� 200 km são canalizados

� 200 km de leito aberto na malha urbana

� 300 kmestão em áreas de proteção ambiental.

 

Em 2011 foi concluída a primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo 

Horizonte que teve como principais ações:

� Caracterização e diagnóstico das bacias hidrog

� Cadastro de macro e microdrenagem;

� Avaliação estrutural de todos os canais;

� Implantação de SIG para drenagem urbana.

 
Já na segunda etapa, com o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte 

Drenurbs, que visa promover a despoluição dos cu

inundação, o controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos 

hídricosnaturais ao cenário urbano, teve como principais ações executadas:

� Modelagem hidrológica e hidráulica do sistema;

� Carta de inundações d

� Sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra inundações;

� Atualização e ampliação do SIG Drenagem;

 

A 1ª etapa do Drenurbs teve como diretrizes:

� Tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais;

� Estocagem de águas pluviais;

� Integração dos cursos d’água na paisagem urbana;

� Participação popular
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dos rios, e todo rio tem sua área de inundação; o problema é a 

ocupação antrópica errônea sem respeito aos limites fluviais. 

A malha hidrográfica do município de Belo Horizonte apresenta 700 km de córregos, 

distribuídos da seguinte forma: 

lizados 

200 km de leito aberto na malha urbana 

300 kmestão em áreas de proteção ambiental. 

Em 2011 foi concluída a primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo 

Horizonte que teve como principais ações: 

Caracterização e diagnóstico das bacias hidrográficas; 

Cadastro de macro e microdrenagem; 

Avaliação estrutural de todos os canais; 

Implantação de SIG para drenagem urbana. 

Já na segunda etapa, com o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte 

Drenurbs, que visa promover a despoluição dos cursos d’água, a redução dos riscos de 

inundação, o controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos 

hídricosnaturais ao cenário urbano, teve como principais ações executadas:

Modelagem hidrológica e hidráulica do sistema; 

Carta de inundações de BH; 

Sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra inundações;

Atualização e ampliação do SIG Drenagem; 

A 1ª etapa do Drenurbs teve como diretrizes: 

Tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais;

Estocagem de águas pluviais; 

Integração dos cursos d’água na paisagem urbana; 

Participação popular 

dos rios, e todo rio tem sua área de inundação; o problema é a 

A malha hidrográfica do município de Belo Horizonte apresenta 700 km de córregos, 

Em 2011 foi concluída a primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo 

Já na segunda etapa, com o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – 

rsos d’água, a redução dos riscos de 

inundação, o controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos 

hídricosnaturais ao cenário urbano, teve como principais ações executadas: 

Sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra inundações; 

Tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais; 
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Com uma nova visão ambiental, busca

urbana, preservando suas margens, restabelecendo o quão possível a retenção 

natural, conservando as área

 

151119 

Com uma nova visão ambiental, busca-se incorporar os cursos d’água à paisagem 

urbana, preservando suas margens, restabelecendo o quão possível a retenção 

natural, conservando as áreas de inundação ainda existentes (DRENURBS, 2011).

se incorporar os cursos d’água à paisagem 

urbana, preservando suas margens, restabelecendo o quão possível a retenção 

e inundação ainda existentes (DRENURBS, 2011). 
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5 - CONSIDERAÇÕES

O mapeamento inicial realizado nesse relatório visa a contribuir na elaboração do 

PMGIRS-BH, no que tange princip

5.1.1 Aspectos populacionais

Estimar o crescimento popu

gestão de resíduos, tendo em vista ser o principal indicador de geração per capita 

utilizado.  

 

Deve-se observar o plano diretor,

plano de abrangência metropolitana que trazem previsão da atração de investimentos, 

que consequentemente altera o cenário e as condições de crescimento esperado.

 

A gestão de resíduos em BH deve ser pensada através da regionalização 

administrativa do município, criando unidade

proximidade e conhecimento das situações e consequentemente aumentando 

qualidade e o alcance de ações de educação e mobilização social e ambiental.

 

É necessáriaa adoção de uma estratégia de fomento à geração de um 

informações acerca da gestão dos resíduos sólidos que permitam o estabelecimento de 

metas cada vez mais precisas, além de possibilitar a convergência das políticas 

públicas setoriais vinculadas à questão dos resíduos sólidos, tais como aspo

industrial, agrícola, mineradora, do setor de construção civil, da saúde, do setor de 

transportes, além dos resíduos sólidos urbano

5.1.2 Aspectos físicos e qualidade ambiental

 

O diagnóstico do meio físico identificou algumas questões a serem considera

relação às características do município e 
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CONSIDERAÇÕES 

O mapeamento inicial realizado nesse relatório visa a contribuir na elaboração do 

BH, no que tange principalmente aos seguintes aspectos:

Aspectos populacionais 

Estimar o crescimento populacional é importante ferramenta para o planejamento da 

gestão de resíduos, tendo em vista ser o principal indicador de geração per capita 

se observar o plano diretor, o plano de saneamento básico, bem como os demais 

metropolitana que trazem previsão da atração de investimentos, 

que consequentemente altera o cenário e as condições de crescimento esperado.

A gestão de resíduos em BH deve ser pensada através da regionalização 

administrativa do município, criando unidades menores de análise 

proximidade e conhecimento das situações e consequentemente aumentando 

e ações de educação e mobilização social e ambiental.

a adoção de uma estratégia de fomento à geração de um 

informações acerca da gestão dos resíduos sólidos que permitam o estabelecimento de 

metas cada vez mais precisas, além de possibilitar a convergência das políticas 

públicas setoriais vinculadas à questão dos resíduos sólidos, tais como aspo

industrial, agrícola, mineradora, do setor de construção civil, da saúde, do setor de 

transportes, além dos resíduos sólidos urbano. 

Aspectos físicos e qualidade ambiental 

O diagnóstico do meio físico identificou algumas questões a serem considera

relação às características do município e àgestão dos resíduos sólidos

O mapeamento inicial realizado nesse relatório visa a contribuir na elaboração do 

almente aos seguintes aspectos: 

lacional é importante ferramenta para o planejamento da 

gestão de resíduos, tendo em vista ser o principal indicador de geração per capita 

plano de saneamento básico, bem como os demais 

metropolitana que trazem previsão da atração de investimentos, 

que consequentemente altera o cenário e as condições de crescimento esperado. 

A gestão de resíduos em BH deve ser pensada através da regionalização 

s menores de análise permitindo maior 

proximidade e conhecimento das situações e consequentemente aumentando a 

e ações de educação e mobilização social e ambiental. 

a adoção de uma estratégia de fomento à geração de um volume maior de 

informações acerca da gestão dos resíduos sólidos que permitam o estabelecimento de 

metas cada vez mais precisas, além de possibilitar a convergência das políticas 

públicas setoriais vinculadas à questão dos resíduos sólidos, tais como aspolíticas 

industrial, agrícola, mineradora, do setor de construção civil, da saúde, do setor de 

O diagnóstico do meio físico identificou algumas questões a serem consideradas em 

sólidos. A observação 
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dessas questões é fundamental para a definição de estratégias eficazes em relação à 

geração, transporte e disposição adequados. 

 

A disposição inadequada contribui negativamente 

afetando a manutenção da qualidade das águas

depositado écarreado para o leito d

como também a alteração dos parâmetros físico

contaminação do solo e das águas exige análises específicas para seu correto 

dimensionamento.  

 

5.1.3 Aspectos físicos e seleção de áreas

 

A disposição de resíduos em aterros deve 

condições geológico-geomorfológicas, climáticas, hidrográficas e hidrológicas capazes 

de garantir a segurança aludida no dispositivo legal. Tomando

parâmetros técnicos previstos para a implant

2007; NBR 13.896; CALIJURI et. al., 2002; Weber &Hasenack, 2000), foi elaborado um 

quadro sinótico das condições 

aterro sanitário (Tabela 27

151119 

dessas questões é fundamental para a definição de estratégias eficazes em relação à 

ansporte e disposição adequados.  

A disposição inadequada contribui negativamente causando a contaminaç

a manutenção da qualidade das águas.No período chuvoso parte do material 

carreado para o leito dos córregos e resultando não só em assoreamento 

alteração dos parâmetros físico-químicos de suas águas

contaminação do solo e das águas exige análises específicas para seu correto 

Aspectos físicos e seleção de áreas 

A disposição de resíduos em aterros deve considerar sob o prisma do meio físico, as 

geomorfológicas, climáticas, hidrográficas e hidrológicas capazes 

de garantir a segurança aludida no dispositivo legal. Tomando-

parâmetros técnicos previstos para a implantação de aterros sanitários (ReCESA, 

2007; NBR 13.896; CALIJURI et. al., 2002; Weber &Hasenack, 2000), foi elaborado um 

quadro sinótico das condições ideais visando uma possível identificação de áreapara 

27). 

dessas questões é fundamental para a definição de estratégias eficazes em relação à 

causando a contaminação do solo e 

o período chuvoso parte do material 

e resultando não só em assoreamento 

químicos de suas águas. O nível de 

contaminação do solo e das águas exige análises específicas para seu correto 

considerar sob o prisma do meio físico, as 

geomorfológicas, climáticas, hidrográficas e hidrológicas capazes 

-se por referência os 

ação de aterros sanitários (ReCESA, 

2007; NBR 13.896; CALIJURI et. al., 2002; Weber &Hasenack, 2000), foi elaborado um 

identificação de áreapara 
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TABELA 27 - COMPONENTES DO MEIO 
IMPLANTAÇÃO DE ATERR

Componente 

do Meio Físico 

Geologia 

Geomorfologia 

Pedologia Espessura do Solo

Climatologia 
Poluentes (Água/Ar)

Hidrografia Vulnerabilidade

Paisagem Aspecto Estético

5.1.4 Gestão dos resíduos orgânicos

� Geração e manejo dos resíduos

De acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, entende

adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a recicl

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 

151119 

COMPONENTES DO MEIO FISICO DETERMINANTES
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. 

Atributo Parâmetros 

Condutividade 

Hidráulica 

Litologia 

Presença de Falhas e 

Fraturas 

Sistema Aquífero 

Nível Freático Profundidade 

Estabilidade Declividade 

Espessura do Solo 

Porosidade 

Fornecimento de Material 

de Empréstimo para 

Cobertura dos Resíduos 

Dispersão de 

Poluentes (Água/Ar) 

Proximidade de 

Concentração 

Populacional 

Precipitação Total Anual 

Vulnerabilidade 
Distância de Corpos 

Hídricos 

Aspecto Estético 
Alteração da Topografia 

Alteração da Paisagem 

Gestão dos resíduos orgânicos 

Geração e manejo dos resíduos 

De acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, entende-se como destinação final ambientalmente 

adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a recicl

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 

FISICO DETERMINANTES PARA 

Características 

Ideais 

Rochas 

impermeáveis 

Ausência 

Granular ou 

Fissural, ambos 

confinados 

Profundidade > 

4 metros 

Inferior a 3% 

Baixa 

Maior que 2 

metros 

Entre 2 e 15 km 

Quanto menor o 

índice melhor 

Mínimo de 200 

m 

Sem 

Intervenções 

De acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010, que institui a Política 

se como destinação final ambientalmente 

adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
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admitidas pelos órgãos competentes do 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos. 

Nos próximos itens serão apontadas as fontes geradoras das principais

primas designadas à reciclagem orgânica do município de Belo Horizonte, 

para os resíduos vegetaisgerados 

além do reaproveitamento dos componentes orgânicos dispostos

Sendo assim, inicialmente serão enfocados os principais sítios ambientais municipais 

que geram a matéria prima de origem vegetal (poda de árvore e manutenção dos 

jardins), e que possui grande volume de produção, considerando

urbano como o município de Belo Horizonte. 

� Fontes de Geração 

Manejo da arborização urbana 

O Manual de Arborização (CEMIG, 2011) trata dos processos envolvidos na gestão das 

atividades ligadas à arborização de uma cidade, considerada através de seus 

componentes principais: as 

parques, praças e jardins; 

calçadas das ruas da cidade e canteirosseparadores de pistas.

elementos vegetais de porte arbóreo dentro da cidade, além da vegetação graminosa e 

subarbustiva que geram elevados (significativos) volumes de biomassa. Nesse

enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, porém, 

não integram o sistema de áreas verdes.

No município de Belo Horizonte, a geração dos “resíduos vegetais”, principal

através da poda vegetal, torna

qualidade ambiental urbana, através de diversas ações de manejo arbóreo frente aos 

equipamentos e elementos construídos. A crescente demanda pelo plantio torna 

plausível que ações de manejo e o planejamento e novas tecnologias venham a 
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admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

scos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

itens serão apontadas as fontes geradoras das principais

primas designadas à reciclagem orgânica do município de Belo Horizonte, 

resíduos vegetaisgerados nas áreas verdes municipais e arborização urbana

reaproveitamento dos componentes orgânicos dispostos em outras fontes.

Sendo assim, inicialmente serão enfocados os principais sítios ambientais municipais 

ia prima de origem vegetal (poda de árvore e manutenção dos 

jardins), e que possui grande volume de produção, considerando-

urbano como o município de Belo Horizonte.  

Fontes de Geração  

Manejo da arborização urbana  

O Manual de Arborização (CEMIG, 2011) trata dos processos envolvidos na gestão das 

atividades ligadas à arborização de uma cidade, considerada através de seus 

componentes principais: as áreas verdese distribuídas no espaçourbano como 

; e a arborização viária, compostapelas árvores plantadas nas 

calçadas das ruas da cidade e canteirosseparadores de pistas. Ambos constituem os 

porte arbóreo dentro da cidade, além da vegetação graminosa e 

am elevados (significativos) volumes de biomassa. Nesse

enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, porém, 

não integram o sistema de áreas verdes. 

No município de Belo Horizonte, a geração dos “resíduos vegetais”, principal

através da poda vegetal, torna-se inevitável pela finalidade de conservar e melhorar a 

qualidade ambiental urbana, através de diversas ações de manejo arbóreo frente aos 

equipamentos e elementos construídos. A crescente demanda pelo plantio torna 

usível que ações de manejo e o planejamento e novas tecnologias venham a 

e do Suasa, entre elas a 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

scos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

itens serão apontadas as fontes geradoras das principais matérias 

primas designadas à reciclagem orgânica do município de Belo Horizonte, com enfoque 

nas áreas verdes municipais e arborização urbana, 

em outras fontes. 

Sendo assim, inicialmente serão enfocados os principais sítios ambientais municipais 

ia prima de origem vegetal (poda de árvore e manutenção dos 

-se um grande centro 

O Manual de Arborização (CEMIG, 2011) trata dos processos envolvidos na gestão das 

atividades ligadas à arborização de uma cidade, considerada através de seus dois 

no espaçourbano como 

, compostapelas árvores plantadas nas 

Ambos constituem os 

porte arbóreo dentro da cidade, além da vegetação graminosa e 

am elevados (significativos) volumes de biomassa. Nesse 

enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, porém, 

No município de Belo Horizonte, a geração dos “resíduos vegetais”, principalmente 

se inevitável pela finalidade de conservar e melhorar a 

qualidade ambiental urbana, através de diversas ações de manejo arbóreo frente aos 

equipamentos e elementos construídos. A crescente demanda pelo plantio torna 

usível que ações de manejo e o planejamento e novas tecnologias venham a 
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impactar positivamente a disposição, reaproveitamento e tratamento final do material 

orgânico no futuro. 

Apesar de muitas vias públicas não possuírem plantios arbóreos ao longo dos 

passeios, é bastante comum a presença de árvores no interior das propriedades 

urbanas (quintais), condomínios, clubes recreativos, dentre outras. Geralmente essas 

formas arbóreas e/ou arbustivas, sobretudo plantas frutíferas como mangueira, 

abacateiro, pés de laranja, goiabeira fazem composição com outras formas vegetais 

ligadas ao paisagismo de edificações diversas, principalmente uma vegetação mais 

rasteira, aumentando sobremaneira o volume de resíduo de poda gerado.

Gerenciamento da poda vegetal e dos resí

Quanto aos objetivos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Belo Horizonte - PMGIRS, o diagnóstico do Meio Biótico não tem a proposição de 

inventariar e fiscalizar os preceitos de plantio das árvores do meio

seleção e plantio das espécies adequadas à zona urbana do município, tampouco as 

formas de estabelecimento dos elementos arbóreos. 

Neste estudo considerar

resíduos de poda como as galhadas, folhas, flores, frutos, cascas, proveniente do 

manejo da arborização, enquadrados no rol dos 

denominação do Relatório A

Outros componentes considerados recicláveis de origem orgânica são aqueles 

provenientes de grandes fontes geradoras (mercados, supermercados, feiras públicas, 

sacolões e estabelecimentos similares), inser

domiciliares – RDO.  

Desde o ano de 1995, a correta destinação e tratamento das duas classes supracitadas 

de origem orgânica foram fundamentais para maximizar os procedimentos de 

compostagemno município

permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos 

em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em composto orgânico 
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impactar positivamente a disposição, reaproveitamento e tratamento final do material 

Apesar de muitas vias públicas não possuírem plantios arbóreos ao longo dos 

é bastante comum a presença de árvores no interior das propriedades 

urbanas (quintais), condomínios, clubes recreativos, dentre outras. Geralmente essas 

formas arbóreas e/ou arbustivas, sobretudo plantas frutíferas como mangueira, 

e laranja, goiabeira fazem composição com outras formas vegetais 

ligadas ao paisagismo de edificações diversas, principalmente uma vegetação mais 

rasteira, aumentando sobremaneira o volume de resíduo de poda gerado.

Gerenciamento da poda vegetal e dos resíduos orgânicos coletados 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

PMGIRS, o diagnóstico do Meio Biótico não tem a proposição de 

inventariar e fiscalizar os preceitos de plantio das árvores do meio

seleção e plantio das espécies adequadas à zona urbana do município, tampouco as 

formas de estabelecimento dos elementos arbóreos.  

Neste estudo considerar-se-á as potencialidades das formas de reciclagem dos 

resíduos de poda como as galhadas, folhas, flores, frutos, cascas, proveniente do 

manejo da arborização, enquadrados no rol dos resíduos 

denominação do Relatório Anual de Atividades de Limpeza Urbana / SLU 

Outros componentes considerados recicláveis de origem orgânica são aqueles 

provenientes de grandes fontes geradoras (mercados, supermercados, feiras públicas, 

sacolões e estabelecimentos similares), inseridos dentro dos 

Desde o ano de 1995, a correta destinação e tratamento das duas classes supracitadas 

de origem orgânica foram fundamentais para maximizar os procedimentos de 

o município de Belo Horizonte. A compostagem é uma técnica que 

permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos 

em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em composto orgânico 

impactar positivamente a disposição, reaproveitamento e tratamento final do material 

Apesar de muitas vias públicas não possuírem plantios arbóreos ao longo dos 

é bastante comum a presença de árvores no interior das propriedades 

urbanas (quintais), condomínios, clubes recreativos, dentre outras. Geralmente essas 

formas arbóreas e/ou arbustivas, sobretudo plantas frutíferas como mangueira, 

e laranja, goiabeira fazem composição com outras formas vegetais 

ligadas ao paisagismo de edificações diversas, principalmente uma vegetação mais 

rasteira, aumentando sobremaneira o volume de resíduo de poda gerado. 

duos orgânicos coletados  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

PMGIRS, o diagnóstico do Meio Biótico não tem a proposição de 

inventariar e fiscalizar os preceitos de plantio das árvores do meio urbano, como a 

seleção e plantio das espécies adequadas à zona urbana do município, tampouco as 

á as potencialidades das formas de reciclagem dos 

resíduos de poda como as galhadas, folhas, flores, frutos, cascas, proveniente do 

esíduos públicos – RPU, 

nual de Atividades de Limpeza Urbana / SLU - 2013.  

Outros componentes considerados recicláveis de origem orgânica são aqueles 

provenientes de grandes fontes geradoras (mercados, supermercados, feiras públicas, 

idos dentro dos Resíduos sólidos 

Desde o ano de 1995, a correta destinação e tratamento das duas classes supracitadas 

de origem orgânica foram fundamentais para maximizar os procedimentos de 

compostagem é uma técnica que 

permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos 

em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em composto orgânico 
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(adubo). Através de um processo biológico a decomposição do

acelerada obtendo-se ao final um composto orgânico (MMA, 2014).

O Poder Público Municipal busca uma excelência, demonstrada ao longo dos anos, na 

melhoria das formas de gestão e tecnológica da reciclagem do material vegetal e dos 

resíduos orgânicos coletados, aumentando a extensão de atendimento na área urbana. 

Conforme dados da Seção de Compostagem/SLU

“Resíduos Orgânicos Coletados”, “Poda” e “Resíduo Programa Banco de Alimentos”

com participação de 80,05%,

Formação e utilização do composto

O reaproveitamento dos restos orgânicos ou outra fonte de material orgânico, 

transformando-o em adubo orgânico poderá ser utilizado em diversos locais do 

município como viveiro de mudas, j

reflorestamento, paisagismo interno e externo, desde que seguidos os passos 

sanitários de controle de patógenos. 

Atualmente, todo processo de compostagem do município é realizado na Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos 

manutenção de até 20 toneladas de material, porém, 

abaixo dessa capacidade, com produção 

5.1.5 Gases do Efeito Estufa

 

O efeito estufa é o nome dado ao processo de elevação da temperatura terrestre, 

semelhante ao aquecimento nas estufas de vidro utilizadas na agricultura. Os Gases de 

Efeito Estufa (GEE), presentes na atmosf

Sem o efeito estufa a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das 

espécies. 

 

Os GEE não impedem que a radiação emitida pelo sol seja absorvida pela Terra, mas 

absorvem aquela emitida pela Terra.
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(adubo). Através de um processo biológico a decomposição do

se ao final um composto orgânico (MMA, 2014).

O Poder Público Municipal busca uma excelência, demonstrada ao longo dos anos, na 

melhoria das formas de gestão e tecnológica da reciclagem do material vegetal e dos 

uos orgânicos coletados, aumentando a extensão de atendimento na área urbana. 

Seção de Compostagem/SLU, durante o ano de 2013, os 

“Resíduos Orgânicos Coletados”, “Poda” e “Resíduo Programa Banco de Alimentos”

com participação de 80,05%, 19,63% e 0,32%, respectivamente. 

Formação e utilização do composto 

O reaproveitamento dos restos orgânicos ou outra fonte de material orgânico, 

o em adubo orgânico poderá ser utilizado em diversos locais do 

município como viveiro de mudas, jardinagem, adubação direta de plantios de 

reflorestamento, paisagismo interno e externo, desde que seguidos os passos 

sanitários de controle de patógenos.  

, todo processo de compostagem do município é realizado na Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS BR-040; possuindo capacidade de 

manutenção de até 20 toneladas de material, porém, atualmente

abaixo dessa capacidade, com produção de cerca de 10 toneladas.

Gases do Efeito Estufa 

O efeito estufa é o nome dado ao processo de elevação da temperatura terrestre, 

semelhante ao aquecimento nas estufas de vidro utilizadas na agricultura. Os Gases de 

Efeito Estufa (GEE), presentes na atmosfera, exercem a função do vidro na agricultura. 

Sem o efeito estufa a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das 

Os GEE não impedem que a radiação emitida pelo sol seja absorvida pela Terra, mas 

absorvem aquela emitida pela Terra. A radiação reemitida para baixo é absorvida pela 

(adubo). Através de um processo biológico a decomposição do material orgânico é 

se ao final um composto orgânico (MMA, 2014). 

O Poder Público Municipal busca uma excelência, demonstrada ao longo dos anos, na 

melhoria das formas de gestão e tecnológica da reciclagem do material vegetal e dos 

uos orgânicos coletados, aumentando a extensão de atendimento na área urbana.  

, durante o ano de 2013, os 

“Resíduos Orgânicos Coletados”, “Poda” e “Resíduo Programa Banco de Alimentos”, 

O reaproveitamento dos restos orgânicos ou outra fonte de material orgânico, 

o em adubo orgânico poderá ser utilizado em diversos locais do 

ardinagem, adubação direta de plantios de 

reflorestamento, paisagismo interno e externo, desde que seguidos os passos 

, todo processo de compostagem do município é realizado na Central de 

; possuindo capacidade de 

atualmente a produção está 

de cerca de 10 toneladas. 

O efeito estufa é o nome dado ao processo de elevação da temperatura terrestre, 

semelhante ao aquecimento nas estufas de vidro utilizadas na agricultura. Os Gases de 

era, exercem a função do vidro na agricultura. 

Sem o efeito estufa a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das 

Os GEE não impedem que a radiação emitida pelo sol seja absorvida pela Terra, mas 

A radiação reemitida para baixo é absorvida pela 
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superfície e reemitida para a atmosfera e assim sucessivamente. Esse aprisionamento 

de energia corresponde, na prática, ao aumento e conservação da temperatura 

terrestre. 

 

Os principais gases componentes da

esfeito estufa são: vapor d’água (H

nitroso (N2O) e ozônio troposférico (O

naturalmente, apresentam

relativamente elevada de acréscimo anual. Em destaque o gás metano, que tem como 

uma das fontes os aterros sanitários, apresenta um aumento anual de 0,9%.  

 

A fim de estabelecer políticas locais de mitigação e adaptação aos efeitos das 

mudanças climáticas, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte instituiu o Comitê sobre 

Mudanças Climáticas e Ecoeficiência 

12.362 de 03/05/2006. O CMMCE elaborou o

de Gases deEfeito Estufa 

que comprometa o desenvolvimento econômico da cidade.

 

O plano foi apresentado ao comitêem maio/14 para aprova

do Decreto Municipal nº 15.690 de 23 de setembro de 2014. Dessa forma, o PREGEE 

configura-se como um plano de gerenciamento de gases de efeito estufa abordando as 

temáticas nos setores básicos de análise desses gases na cidade: 

Energias nas edificações e Tratamento de resíduos. Formulou

gestão do município e foram definidas ações de curto, médio e longo prazo baseando

se em uma “Economia de baixo carbono” para que se reduzam as emissões em 

até 2030 (Comissão Nacional de Mudanças Climáticas, 2014

 

Belo Horizonte, que teve em 2006 o 4º maior PIB do Brasil, apresenta um perfil de 

emissões de GEE reflexo de seu perfil socioeconômico, cujas principais fontes de 

emissão em 2007 foram os segu

tratamento de resíduos sólidos urbanos e esgotos sanitários (18% das emissões) e 

residencial e comercial (9% das emissões). 
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superfície e reemitida para a atmosfera e assim sucessivamente. Esse aprisionamento 

de energia corresponde, na prática, ao aumento e conservação da temperatura 

Os principais gases componentes da atmosfera terrestre que exercem influência no 

esfeito estufa são: vapor d’água (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH

O) e ozônio troposférico (O3). Esses componentes, quando presentes 

naturalmente, apresentam-se em concentrações baixas, mas têm apresentado taxa 

relativamente elevada de acréscimo anual. Em destaque o gás metano, que tem como 

uma das fontes os aterros sanitários, apresenta um aumento anual de 0,9%.  

A fim de estabelecer políticas locais de mitigação e adaptação aos efeitos das 

mudanças climáticas, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte instituiu o Comitê sobre 

Mudanças Climáticas e Ecoeficiência – CMMCE através do Decreto Municipal nº 

5/2006. O CMMCE elaborou o Plano Municipal de Redução de Emissão 

Efeito Estufa – PREGEE para viabilizar medidas de redução dos GEE sem 

que comprometa o desenvolvimento econômico da cidade. 

O plano foi apresentado ao comitêem maio/14 para aprovação e foi publicado através 

do Decreto Municipal nº 15.690 de 23 de setembro de 2014. Dessa forma, o PREGEE 

se como um plano de gerenciamento de gases de efeito estufa abordando as 

temáticas nos setores básicos de análise desses gases na cidade: 

Energias nas edificações e Tratamento de resíduos. Formulou

gestão do município e foram definidas ações de curto, médio e longo prazo baseando

se em uma “Economia de baixo carbono” para que se reduzam as emissões em 

acional de Mudanças Climáticas, 2014). 

Belo Horizonte, que teve em 2006 o 4º maior PIB do Brasil, apresenta um perfil de 

emissões de GEE reflexo de seu perfil socioeconômico, cujas principais fontes de 

emissão em 2007 foram os seguintes setores: transportes (66% das emissões), 

tratamento de resíduos sólidos urbanos e esgotos sanitários (18% das emissões) e 

residencial e comercial (9% das emissões).  

superfície e reemitida para a atmosfera e assim sucessivamente. Esse aprisionamento 

de energia corresponde, na prática, ao aumento e conservação da temperatura 

atmosfera terrestre que exercem influência no 

), metano (CH4), óxido 

). Esses componentes, quando presentes 

baixas, mas têm apresentado taxa 

relativamente elevada de acréscimo anual. Em destaque o gás metano, que tem como 

uma das fontes os aterros sanitários, apresenta um aumento anual de 0,9%.   

A fim de estabelecer políticas locais de mitigação e adaptação aos efeitos das 

mudanças climáticas, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte instituiu o Comitê sobre 

CMMCE através do Decreto Municipal nº 

Plano Municipal de Redução de Emissão 

PREGEE para viabilizar medidas de redução dos GEE sem 

ção e foi publicado através 

do Decreto Municipal nº 15.690 de 23 de setembro de 2014. Dessa forma, o PREGEE 

se como um plano de gerenciamento de gases de efeito estufa abordando as 

temáticas nos setores básicos de análise desses gases na cidade: Mobilidade urbana, 

Energias nas edificações e Tratamento de resíduos. Formulou-se diretrizes para a 

gestão do município e foram definidas ações de curto, médio e longo prazo baseando-

se em uma “Economia de baixo carbono” para que se reduzam as emissões em 20% 

Belo Horizonte, que teve em 2006 o 4º maior PIB do Brasil, apresenta um perfil de 

emissões de GEE reflexo de seu perfil socioeconômico, cujas principais fontes de 

intes setores: transportes (66% das emissões), 

tratamento de resíduos sólidos urbanos e esgotos sanitários (18% das emissões) e 
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Somente a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário foi responsáve

por 16% de toda emissão da cidade, em 2007. Com o beneficiamento do biogás gerado 

na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR

elétrica espera-se uma redução anual de cerca de 400 mil toneladas de CO2, 

equivalente a aproximadamente 12,5% das emissões totais do 

 

O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência busca trabalhar na 

articulação das políticas públicas e da iniciativa privada para a diminuição de gases 

poluentes na atmosfera e na consci

as formas de estimular a ampliação de políticas públicas já existentes, como o 

aproveitamento dos gases produzidos pelo lixo do Aterro Sanitário, o uso da energia 

solar nas residências e reciclagem do lixo,

2012). 

 

 

151119 

Somente a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário foi responsáve

por 16% de toda emissão da cidade, em 2007. Com o beneficiamento do biogás gerado 

na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 para a geração de energia 

se uma redução anual de cerca de 400 mil toneladas de CO2, 

roximadamente 12,5% das emissões totais do Município

O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência busca trabalhar na 

articulação das políticas públicas e da iniciativa privada para a diminuição de gases 

poluentes na atmosfera e na conscientização ambiental da sociedade. O comitê estuda 

as formas de estimular a ampliação de políticas públicas já existentes, como o 

aproveitamento dos gases produzidos pelo lixo do Aterro Sanitário, o uso da energia 

solar nas residências e reciclagem do lixo, além de propor novas ações (PBH/SMMA, 

Somente a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário foi responsável 

por 16% de toda emissão da cidade, em 2007. Com o beneficiamento do biogás gerado 

040 para a geração de energia 

se uma redução anual de cerca de 400 mil toneladas de CO2, 

unicípio.  

O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência busca trabalhar na 

articulação das políticas públicas e da iniciativa privada para a diminuição de gases 

entização ambiental da sociedade. O comitê estuda 

as formas de estimular a ampliação de políticas públicas já existentes, como o 

aproveitamento dos gases produzidos pelo lixo do Aterro Sanitário, o uso da energia 

além de propor novas ações (PBH/SMMA, 
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