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1. INTRODUÇÃO

Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. Teve seu projeto
definitivo aprovado pelo Decreto Federal nº 817, de 15 de abril de 1895, e já nasceu
capital do estado de Minas Gerais.
Seu projeto original previa abundância de parques e praças, com um grande
parque na área central. No entanto, a expansão urbana extrapolou em muito o seu plano
original. Quando foi iniciada sua construção, os idealizadores do projeto previram que a
cidade alcançaria a marca de 100 mil habitantes apenas quando completasse 100 anos.
Mas, em 1997, ano do centenário, a cidade possuía mais de 2 milhões de habitantes.
Essa falta de visão se repetiu em toda a história da cidade que jamais teve um
planejamento consistente que previsse os desafios da grande metrópole que se tornaria.
A cidade então passou a ter seu crescimento desordenado e deixou de ser uma
teoria urbanística para ser uma conquista humana. Passou a enfrentar problemas de
ocupação. Surgiu a carência de um novo planejamento para que se recuperasse a cidade
moderna.
Devido à necessidade de preservação de áreas urbanas permeáveis, cuja escassez
é uma das causas de enchentes em cidades, fizeram-se necessárias intervenções políticas
urbanas, com publicações de leis municipais, direcionando a ocupação e permeabilidade
do solo. As medidas estabelecidas para dotar a cidade de um número maior de áreas de
solo permeável, não só em áreas públicas como também em áreas privadas, resultaram
na criação de um maior número e maiores dimensões de espaços verdes nomeadamente:
parques, praças e jardins públicos e maior porcentagem de áreas reservadas para jardins
em espaços privados: casas e edifícios residenciais, institucionais e comerciais. Como
resultado destes instrumentos iniciou-se o processo de resgate do antigo nome
qualificativo da cidade: Belo Horizonte - Cidade Jardim.
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2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma correlação entre: a influência de
políticas urbanas na conservação e manutenção das áreas verdes existentes na formação
de novo espaço urbano; e o conseqüente interesse paisagístico, que resulta na quebra da
densificação da paisagem urbana.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Abordagem histórica geral
O processo histórico de expansão de cidades no mundo inteiro tem gerado
crescente impermeabilização do solo e ocupação de vales, além da invasão das áreas de
proteção permanentes, próximas a nascente de rios e córregos urbanos, contribuindo
para o desencadeamento de enchentes urbanas.
Na Alemanha, desde 1850, ocorreu o despertamento para este crescente problema.
Naquele momento deu-se o início de estudos técnicos, representados em levantamento
de situações, para prevenção e retenção de recursos naturais. Foram criadas
Associações, e houve grande desenvolvimento de projetos. A Lei Ambiental, de 1976,
teve influência direta da Declaração de Estocolmo1, buscando disciplinar a utilização
dos bens da natureza. E, desde 1980, estas medidas foram vinculadas a um
desenvolvimento sustentável.
“No Brasil, desde 1970, estudos técnicos e medidas preventivas tem sido
desenvolvidos a partir do levantamento do Serviço Nacional das Águas (ANA)
constatando que os municípios do sul e sudeste apresentavam enchentes crescentes
coincidindo com áreas de maior densidade populacional, portanto áreas urbanas”.
(Tucci, 2002)

1

Declaração produzida na conferência Internacional das Organizações das Nações Unidas (ONU) em 1972.
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3.2 Abordagem histórica sob ponto de vista urbanístico
A necessidade de mudança da capital do Estado de Minas Gerais impulsionou a
criação da nova cidade que, tendo sua origem em um planejamento urbanístico, teve,
também, sua ocupação diferenciada do padrão brasileiro. Padrão este que, a partir de um
local com um adensamento populacional espontâneo e crescente, se transforma em
município.
O plano elaborado pelo engenheiro chefe da Comissão Construtora da Nova
Capital, Aarão Reis, denota conhecimento e proximidade da concepção urbanística de
Haussmann2 (1890, 1891) em Paris. Da experiência francesa, Aarão Reis aproveita
principalmente a idéia dos extensos boulevares e a importância concedida aos parques e
praças ajardinadas, para os quais contou com a contribuição do arquiteto-paisagista
francês Paul Villon.
Em maio de 1895, Aarão Reis deixou a direção da comissão. Seu sucessor, o
engenheiro Francisco de Paula Bicalho, foi quem inaugurou a capital em dezembro de
1897.
Segundo Bruand3, o plano de Aarão Reis sofreu três modificações consideráveis:
- na sua execução, a atenuação do contraste entre o traçado ortogonal da cidade e o
desenho orgânico do parque municipal;
- na execução da maioria das praças projetadas; e
- na concentração dos edifícios administrativos, antes dispersos pela cidade, em torno do
palácio de governo.4
No final do século XIX, o modelo urbanístico adotado na construção da nova
2

Barão Haussman foi prefeito do Sena, em Paris, no período de 1853 a 1870. Neste período renovou o
aspecto de Paris, com a abertura de grandes espaços urbanos e avenidas, modificando os velhos quarteirões
ainda medievais. Foi sobreposto à cidade existente uma nova rede de avenidas, com edificações de caráter
monumental, sede dos poderes governamentais e civis mais importantes.
3
O autor Yves Bruand foi um dos primeiros especialistas em sistematizar o perfil da arquitetura brasileira
do século XX dentro da lógica dos grandes manuais de arquitetura surgidos nas décadas de 60 e 70.
4
FONTE: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopédia_ic.Artigo: Reis Arão acesso em
30/04/08 às 11hs:30mins
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capital condenava a existência de habitações coletivas, com grande adensamento
populacional. Primava em desenvolver a vida familiar saudável e equilibrada que
pensava ser a condição essencial para o progresso civilizado da cidade. As moradias
deveriam ocupar as áreas nobres da cidade e os espaços públicos deveriam ser
destinados, com suas calçadas largas e arborizadas, à circulação dos habitantes.
Conseqüentemente, as classes populares acabaram segregadas pelo padrão de
convivência e pelo espaço urbano planejado, o que diferencia a ocupação dentro e fora
da Avenida do Contorno.
Belo Horizonte foi planejada com áreas e zoneamentos bem definidos: Zona
Urbana, Zona Suburbana e Zona Rural. A Zona Urbana correspondia à área interna à
Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno. Apresentava traçado ortogonal
de vias, sendo dotada de melhor infra-estrutura e tinha como proposta receber as
principais atividades urbanas: comerciais, serviços, moradias, parques, etc. A Zona
Suburbana ocupava partes adjacentes à Zona Urbana e tinha como função básica servir
como área de expansão, pois o entendimento era que a cidade cresceria num movimento
centrífugo e orgânico. A Zona Rural, por sua vez, abraçava as duas primeiras e deveria
abrigar colônias agrícolas responsáveis pelo abastecimento da capital, consistindo no
cinturão verde da nova cidade.
Entretanto, o que se observou no processo de ocupação inicial de Belo Horizonte
foi uma subversão da ordem preceituada: a cidade desenvolveu-se de fora para dentro.
Os lotes internos à Av. do Contorno, que devido à especulação imobiliária tiveram
maior valorização, eram sujeitos a regras mais rígidas de ocupação, enquanto as áreas
das demais zonas, apesar de carentes em infra-estrutura e serviços, eram mais acessíveis
à população de menor renda. De fato, o plano inicial não previa locais de habitação para
estas populações que, quando instaladas em área mais centrais, eram constantemente
forçadas a se deslocar para locais mais distantes, seja pela própria dinâmica do mercado
de terras, seja por políticas públicas de remoção. Como conseqüência desse processo, a
Zona Urbana permaneceu em grande parte vazia e ociosa, e as colônias agrícolas foram
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rapidamente ocupadas apresentando-se como uma extensão da Zona Suburbana.
No início da década de 40, a cidade já tinha sua população dobrada, aumento bem
superior ao que o previsto pela Comissão Construtora e passou por uma grande
modernização. Consolidava-se a verticalização de sua área central. Foram então
esboçados planos diretores no sentido de reorganizar a expansão da cidade, e novas
avenidas de fundo de vale foram abertas. Tentava-se cadastrar a cidade. A crise
habitacional foi reconhecida como grave problema social. Contudo trouxe o avanço da
industrialização, além da criação do Complexo Arquitetônico da Pampulha que reúne
os maiores nomes do modernismo brasileiro, com projetos de Oscar Niemeyer5, pinturas
de Portinari6, esculturas de Alfredo Ceschiatti7 e jardins de Roberto Burle Marx8.
Ainda na década de 60, a cidade atingiu mais de 1 milhão de habitantes. Nessa
época, os espaços vazios do município praticamente se esgotaram, e o crescimento
populacional passou a se concentrar nos municípios coligados a Belo Horizonte, como
Sabará, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Na tentativa de resolver os
problemas causados pelo crescimento desordenado, foi instituída a Região
Metropolitana de Belo Horizonte e foi criado a Superintendência do Planejamento de
Belo Horizonte (PLAMBEL), órgão municipal de planejamento da cidade, cujos estudos
desencadearam em diversas ações visando conter o caos metropolitano9.
Nas décadas seguintes, medidas políticas consistentes e de ampla abrangência
foram tomadas e seus resultados estão sendo vistos atualmente.

5

Oscar Niemeyer Soares Filho, brasileiro, arquiteto, nomeado arquiteto-chefe da Nova Capital - Brasília
em1958.
6
Cândido Portinari, brasileiro, artista plástico mestre na pintura. Participou de várias exposições
internacionais de Arte Moderna.
7
Alfredo Ceschiatti, brasileiro, artista plástico e escultor, criador de inúmeras obras em construções de
Niemeyer.
8
Roberto Burle Marx, brasileiro, paisagista premiado com distinção internacionalmente. Aplicou em seus
projetos a flora nativa.
9
FONTE: http://www.bhserviço.com.br/belohorizonte.htm,acesso em 08/05/08 17h:47min
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4.3 Abordagem histórica sob ponto de vista paisagístico
3.3.1 A Cidade Jardim de outrora
O projeto de arborização da cidade de Belo Horizonte foi uma herança preciosa
deixada pelos engenheiros, urbanistas e arquitetos paisagistas que planejaram e
construíram a nova capital mineira.
“Foi organizada, a planta geral da futura cidade dispondo-se na parte central, no
local do atual arraial, a área urbana, de 8.815.382 m², dividida em quarteirões de 120
m x 120 m pelas ruas, largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos, e por
algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45º.
Às ruas fiz dar a largura de 20 metros, necessária para a conveniente arborização, a
livre circulação dos veículos, o trafego dos carros e trabalhos da colocação e
reparações das canalizações subterrâneas. Às avenidas fixei a largura de 35 m.,
suficiente para dar-lhes a beleza e o conforto que deverão, de futuro, proporcionar à
população” (...) 10 (Aarão Reis, 1895)
Estes profissionais se inspiraram, como mencionado anteriormente, no conceito
urbanístico europeu de alamedas e avenidas largas, calçadas arejadas, bem iluminadas e
arborizadas, fáceis de serem percorridas. Estética, sombra e excelente qualidade do ar
contribuíam para que a cidade se tornasse saudável aos olhos e à mente, prazerosa para
toda a população.
O Parque Municipal (na época, quatro vezes maior), antiga “Chácara do Sapo”,
era uma área de córregos, matagal e poucas árvores. Tornou-se um viveiro de mudas
cultivadas e as árvores de grande porte foram trazidas dos quintais das outras chácaras e
transplantadas no parque e em suas alamedas. É por isso que nele ainda se encontram a
Alameda dos Fícus (Ficus-benjamina L. - Moraceae), dos Ipês (Tabebuia róseo-alba
(Ridl.) Sanduith), do Pau Rei (Pterygota brasiliense Fr. Allemão - Sterculiaceae) e
assim por diante. Algumas destas espécies, como Palmeiras (Roystonea oleracea O.F.
10

FONTE: http://pt.wikipédia.org/wiki/Belo _Horizonte, acesso em 05/05/08 às 17h:32 min. Trecho do
relatório escrito por Aarão Reis, engenheiro-chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, sobre a planta
definitiva de Belo Horizonte, aprovada pelo Decreto nº 817 de 15 de abril de 1895.
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Cook - Arecacea), Fícus e Eucalipto (Eucalyptus tereticornis Sm - Myrtaceae), foram
trazidas no fim do século XIX, do jardim botânico do Rio de Janeiro pelo arquiteto
paisagista francês Paul Villon. Algumas espécies, assim como os ipês, são nativas e
muitas outras espécies vieram de outros países11.
Na primeira década do século XX observou-se um maior crescimento e
desenvolvimento da cidade, onde começavam a funcionar pequenas fábricas. Ampliouse o fornecimento de energia elétrica, retomaram-se construções inacabadas,
expandiram-se as linhas de bonde, criaram-se praças e jardins e a cidade ganhou intensa
arborização.
Os anos vinte marcam uma época romântica da história da capital: Belo Horizonte
era a Cidade-Jardim ou Cidade Vergel, cujo verde das árvores saltava das ruas e invadia
as casas, tomando quintais e pomares. O plantio de árvores frutíferas ocorria por toda a
cidade, não só em quintais, mas nas calçadas das ruas e avenidas. As mangueiras, por
exemplo, espécie asiática, foram trazidas no fim do séc. XIX, e plantadas ao longo de
avenidas centrais, dando identidade a uma região. Árvores de grande porte fornecem, até
os dias de hoje, sombras e frutos num visual exótico, por estarem em zona urbana.

Belo Horizonte, décadas de1920 e 1930: Construção da Praça 12 de Dezembro, hoje Praça Sete de
Setembro; Av. Cristóvão Colombo, Av. Santos Dumont e Av. Afonso Pena.
11

Informações extraídas do Programa Terra de Minas, TV Globo, dia 29/03/08 às 12h00min
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Como prova do desenvolvimento e do prestígio, Belo Horizonte recebeu a visita
dos reis da Bélgica, em 1920. Na ocasião, toda a Praça da Liberdade foi reformulada,
adquirindo o seu aspecto atual.12

3.3.2 A Cidade árida e nua
Na década de 60 do século XX, 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, cobrindo tudo de
asfalto. Já não era possível reconhecer a Cidade-Jardim que tanto encantara os poetas; a
cidade verde tinha ficado no passado. A descaracterização da cidade fez-se sem
remorsos. Se os espaços verdes desapareciam, se a beleza das antigas construções era
transformada em pó, em seu lugar surgiam edifícios modernos, centro comerciais e
novas indústrias.
Em seqüência, com o advento da era desenvolvimentista e da explosão
imobiliária, houve a perda dos jardins privados e a impermeabilização excessiva do
solo, o que fez com que o patrimônio das áreas verdes das cidades ficou cada vez mais
restrito à arborização de ruas, algumas praças, poucos parques e maciços florestais.

3.3.3 A Cidade contempla sua realidade
Na década de 70 do século XX, com um milhão de habitantes, Belo Horizonte
continuava crescendo desordenadamente. Nas regiões norte e oeste, e nos municípios
vizinhos, com a criação de distritos industriais e a instalação de empresas
multinacionais, a população tornou-se cada vez mais densa.
O complexo da Lagoa da Pampulha estava abandonado e se deteriorando: os
aguapés haviam tomado conta de quase toda a superfície da lagoa, reproduzindo-se
descontroladamente e provocando um desequilíbrio ecológico.

12

FONTE: http://www.bhserviço.com.br/belohorizonte.htm,acesso em 08/05/08 às 17:47hs
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Grande parte dos problemas urbanos estava associada às enchentes. Invasão
incontrolável das águas, desabamentos e engarrafamentos eram alguns deles. A água
descia pelos vales e formava poças nas regiões mais baixas, e a areia, sendo levada pelas
águas, entupia as galerias. A chuva enchia rios e avenidas, pois toda água pluvial era
drenada para o rio Arrudas e o Rio das Velhas, segundo informações obtidas na
Secretaria Municipal de Regulação Urbana13. Como resultado do descuido municipal,
até então, a cidade se encontrava num alto índice de impermeabilidade do solo, e as
enchentes eram esperadas anualmente. Na tentativa de resolver os problemas causados
pela falta de planejamento, foi criado a Superintendência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (PLAMBEL), órgão responsável por estudos e
soluções dos problemas urbanos na tentativa de um re-planejamento da cidade.

3.3.4 A Cidade inicia políticas urbanas municipais
Belo Horizonte foi precursora no processo de políticas urbanas quando da
aprovação da Lei 2662/76 – Lei do Uso e Ocupação do Solo – que “propôs uma
mudança de legislação urbanística ocorrida em 1976 definindo assim uma acelerada
substituição de usos: casas velhas e residenciais, por prédios de apartamentos ou
edifícios de uso múltiplo” (Matos, 1984, pp. 189-90).
Na publicação da Lei Municipal do uso e ocupação do solo, que vigorou até 1985,
iniciou-se um estudo concreto, comprometido com soluções políticas, considerando o
aspecto do processo de urbanização desordenada e sem planejamento com conseqüente
mudança significativa do solo, o que repercutia no aumento da freqüência e magnitude
das enchentes. A impermeabilidade do solo, devido à sua pavimentação e diminuição da
vegetação de forração, causava menor infiltração e maior escoamento superficial das
águas pluviais. Tal instrumento foi desenvolvido pela PLAMBEL baseado em “... um
diagnóstico extensivo da dinâmica urbana, do potencial de recursos naturais e das
13

FONTE: http://bhserviço.com. br/belo-horizonte. Artigo: BH tem sobrecarga em galerias de drenagem
pluvial, autora Lia Miranda, estudante de Comunicação da UFMG, acesso em 30/04/2008 às 10h30min
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tendências de expansão, a partir do qual foram então estabelecidas diretrizes de
intervenção” (Costa, 1999, p.165).
A aprovação da citada Lei pouco alterou as regras de funcionamento dos agentes
urbanos, principalmente devido ao fato de ser caracteristicamente muito permissiva.
“Assim, esta lei, revestida inicialmente de um caráter temporário, cuja revisão deveria
ocorrer após cinco anos a partir de sua implementação, estabeleceu normas que
ganharam grande permanência no tempo e o forte apoio dos agentes imobiliários".
(Freitas, 1996, p. 57).
Os problemas cresceram: não se viam mais árvores, canteiros e ou jardins, os
quais além de embelezarem a cidade com seu valor estético ainda permitiam o
escoamento de água e atuavam como reguladores climáticos. Levariam muitos anos para
que algum resultado fosse percebido.

3.3.5 A Cidade se conscientiza – Legislações urbanas
Na década de 80, a valorização do espaço urbano teve continuidade. A fisionomia
urbana foi novamente alterada com a proliferação de prédios em estilo pós-moderno,
especialmente na afluente Zona Sul da cidade.
Belo Horizonte, cidade que convive desde sua fundação com políticas urbanas
que influenciaram marcadamente a organização de seu território, precisou também,
neste momento, compreender como o planejamento urbano, através da legislação de
parcelamento, ocupação e uso do solo, se insere nesse processo.
Além do que definir formas de apropriação permitidas ou proibidas do espaço, e
mais do que regular a produção da cidade, a legislação urbana age como marco
delimitador de fronteiras do poder. “A lei organiza, classifica e coleciona os territórios
urbanos, conferindo significados e gerando noções de civilidade e cidadania
diretamente correspondentes ao modo de vida e à micro política familiar dos grupos
que estiveram mais envolvidos em sua formulação. Funciona, portanto, como
referencial fortíssimo na cidade, mesmo quando não é capaz de determinar sua forma
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final”. (Rolnik, 1997, p. 13).
Em 1985 foi revisada a Lei Municipal do Uso e Ocupação do Solo, o que deveria
ter ocorrido em cinco anos após a publicação da lei anterior, mas aconteceu apenas nove
anos depois. Seu conteúdo básico, seus princípios e metodologia se mantiveram os
mesmos. As mudanças foram pontuais e pretendiam, principalmente, fazer os ajustes
necessários á evolução da vida na cidade. Posteriormente, ao ser aplicada sobre o
território da cidade, definindo os parâmetros pelos quais o seu solo seria parcelado,
ocupado e utilizado, a legislação passou a fazer parte da vida do cidadão. E esta foi uma
boa ocasião para se aferir o comprometimento do aparato administrativo municipal na
implementação das políticas urbanas. Mais objetivamente, desde 1985 a cidade não tem
áreas destinadas pelo zoneamento para prática de atividades primárias conforme
planejamento inicial do cinturão verde em zoneamentos rurais, exceto da extração de
minerais, que, contudo, é realizada por grandes empresas.
Na Constituição Federal de 1988, capítulo II, a realização de Plano Diretor
tornou-se obrigatória para as cidades com mais de vinte mil habitantes.
Em consonância com a legislação federal, em março de 1990 foi instituída a Lei
Orgânica de Belo Horizonte e proposto, no mesmo ano, um Plano Diretor para o
município, denominado BH 2010. Como explicitado pelo próprio nome, tal plano – a
partir da noção de uma cidade ideal – pretendia prever e direcionar o crescimento
urbano municipal nos vinte anos seguintes. A despeito de sua não aprovação pela
Câmara Municipal e de sua formulação ter seguido uma lógica ainda muito segmentada
e setorizada, o BH 2010 constituiu-se na primeira tentativa de se incorporar, na
legislação municipal, os instrumentos de política urbana previstos na Constituição
Federal/88. A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte trouxe avanços em
diversos setores urbanos. (Anexo A: LEI Orgânica do Município de 21 de março de
1990)
Foi criado em 1992 o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município
para tratar do tombamento de construções de valor histórico. Espaços como a Praça da
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Liberdade, a Praça da Assembléia e o Parque Municipal, que se encontravam
abandonados e desvalorizados, foram recuperados, e a população voltou a freqüentá-los
e a cuidar de sua preservação. Três projetos de Planos Diretores foram propostos para
Belo Horizonte nos anos de 1988, 1990 e 1996, analisando a prática de planejamento
urbano no município foram avaliados por Ferreira (1999). A conclusão de seu estudo
evidenciou importantes avanços no Plano Diretor de 1996, especialmente relacionados à
ampliação da participação popular na definição das políticas urbanas locais e ao
rompimento com o zoneamento funcionalista até então adotado.
O plano diretor então aprovado em 1996 pela Câmara Municipal passou a ser o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A cidade BH
Legal foi assim assumida. Instrumentos de regulação urbanística e de função social da
propriedade urbana visando a integração e a divisão de competências e a obtenção de
recursos para a execução de projetos comuns têm como objetivo viabilizar intervenções
de maior escala em atuação conjunta do poder público e da iniciativa privada, conhecida
por operação urbana. “Operação Urbana é considerada um conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo poder público com a participação de recursos da iniciativa
privada”(Souza, 2003). Pode-se considerá-la uma forma de urbanização consorciada, na
qual o Estado faz concessões à iniciativa privada mediante o oferecimento de
contrapartida por parte do empreendedor interessado. Importa ressaltar que, apesar da
validade do instrumento como forma de viabilizar empreendimentos de interesse
coletivo em parceria com a iniciativa privada, é justamente nesta parceria que está o
grande perigo: corre-se o risco de gerar favorecimentos abusivos de interesses privados
em detrimento do interesse da coletividade.
Ainda em 1996 foram aprovadas as Leis de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo, Lei 7165 e 7166. Legislações estas que foram discutidas por mais de dois anos,
tendo se caracterizado como instrumentos urbanísticos mais restritivos, que previam,
por exemplo, maiores valores para recuos e afastamentos da edificação em relação às
divisas do lote, maiores áreas permeáveis nos lotes, e maior controle na altura das
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edificações. A Taxa de Permeabilização (TP) foi normatizada, e a área descoberta,
permeável do terreno, agora obrigatória, passou a ser dotada de vegetação, embelezando
e contribuindo para o equilíbrio climático e para o alívio do sistema público de
drenagem urbana. Um dos recursos para tanto é a construção de uma caixa de captação e
drenagem que permite que a chuva atinja os lençóis freáticos. Mas, mesmo que as taxas
de permeabilização sejam alcançadas somente com essa caixa, é necessário um mínimo
de áreas verdes para manter este equilíbrio climático. A despeito de a lei permitir, em
alguns casos, a substituição da área permeável por caixa de captação, a definição da TP
serviu para inserir um parâmetro de cunho ambiental que atua, muitas vezes, como
definidor e delimitador da forma como se dará a ocupação do terreno.
Em razão de estudos relativos à sobrecarga no sistema de escoamento pluvial da
cidade, a prefeitura de Belo Horizonte criou, em 1997, uma portaria que estabelece
padrões de revestimento para estas áreas permeáveis quando não dotadas de vegetação.
A portaria normatiza as previsões gerais da lei 7166/96, sobre taxas de permeabilização
mínimas para construções urbanas, e cadastrara os revestimentos utilizáveis na definição
da área permeável. Estabelece, ainda, que um mínimo de 20 ou 30% do terreno, de
acordo com o zoneamento, deve permanecer permeável. É verdade que há uma
generalização para as porcentagens mínimas de terreno permeável. Existem terrenos
mais porosos que devem ser mantidos mais descobertos. Certas áreas são importantes
zonas de absorção e devem ser preservadas. Mesmo com a especificação dos
revestimentos, a permeabilidade da cidade de Belo Horizonte ainda é considerada baixa.
A cidade tem muitas áreas verdes, mas que estão mal distribuídas. A região Centro-Sul
abriga a maior parte da vegetação, com as Serras do Curral, Parque do Rola Moça, o
Parque das Mangabeiras e o Parque Municipal (no Centro). As regiões Norte e
Noroeste, que são as que mais crescem, ainda têm cobertura vegetal insuficiente.
Esta falta de permeabilidade do solo urbano, além de provocar enchentes, conduz
as águas desviando-as para o sistema de escoamento fluvial, sendo que, com isto,
deixam de integrar os lençóis subterrâneos, que podem vir a secar. Quando a cidade foi
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construída, não se pensou em tal impacto.
Os passeios também são áreas que não precisam ser completamente revestidas.
Nem toda rua precisa ser asfaltada. Se o trânsito não for intenso, o uso de pedras é uma
solução. Passeios com canteiros, além de ajudarem na absorção de água, embelezam a
cidade. A jardinagem de passeios é permitida desde que se mantenha uma faixa de no
mínimo 1,5m para trânsito de pedestres. Precisa-se cultivar a consciência da importância
do verde permeável14.
A visão sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural, em prol da
constituição de referências e de direitos coletivos, vem se alterando no Brasil, na última
década. A Lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, foi promulgada
visando fixar diretrizes de ordem pública e interesse social sobre o uso da propriedade
urbana e da cidade, tendo em vista o interesse coletivo, a segurança e o bem-estar dos
cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. “O Estatuto da Cidade regulamenta os
artigos que tratam da política urbana na Constituição Federal de 1988 e traz, dentre
suas diretrizes, a de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”
(Brasil, 2001). Cada vez mais, as práticas preservacionistas vão sendo articuladas às
práticas de controle urbano, estando presentes na legislação urbanística de algumas
cidades. A proteção e preservação devem ser garantidas por seus instrumentos
urbanísticos que, atrelados ao principio da função social da cidade e da propriedade,
podem ser utilizados na política urbana dos municípios para a gestão do patrimônio
cultural edificado.
Na cidade de Belo Horizonte pode-se apresentar um estudo detalhado sobre dois
dos instrumentos do Estatuto da Cidade que foram previstos, regulamentados e
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FONTE: artigo “BH tem sobrecarga em galerias de drenagem pluvial” - Pisos alternativos permitem
absorção das águas da chuva e são recursos para quem não pode deixar de revestir áreas. Autora: Lia
Miranda, estudante de Comunicação da UFMG. http://www.manuelzão.ufmg.br/jornal/jornal20/bh.htm,
acesso em 30/04/08 às 10h29min.
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aplicados até o ano de 2005: a Transferência do Direito de Construir e a Operação
Urbana Consorciada. E também a maneira como vem se dando a aplicação e a
operacionalização destes instrumentos voltados para a preservação do patrimônio
cultural, e os impactos da sua utilização na paisagem urbana e nos imóveis de interesse
de preservação.
De acordo com Souza (2004, p. 217-219), os instrumentos de planejamento
urbano podem ser classificados em cinco grandes grupos, segundo sua relação com os
atores sociais envolvidos na estruturação do espaço urbano, denominados pelo autor
agentes modeladores:
• Instrumentos informativos - referem-se a sistemas e meios de divulgação de
informações relevantes para os agentes modeladores do espaço urbano
(exemplo: divulgação de áreas de investimentos prioritários do poder local);
• Instrumentos estimuladores - que têm por objetivo induzir uma determinada
ação de um ou mais agentes modeladores (exemplo: incentivos fiscais,
parcerias);
• Instrumentos inibidores - cuja aplicação limita a atuação dos agentes
modeladores (exemplos: parcelamento e edificações compulsórios, IPTU
progressivo, desapropriação);
• Instrumentos reguladores - cujos objetivos vão além de direcionar a ação dos
agentes modeladores, tais como aferição de recursos adicionais (exemplo:
contribuição de melhorias);
• Instrumentos coercitivos - que expressam uma proibição e estabelecem limites
legais para as atividades dos agentes modeladores do espaço urbano (exemplos:
proibições relativas ao uso do solo presentes no zoneamento, parâmetros de
ocupação e parcelamento).
O governo municipal, a fim de democratizar sua administração tem incentivado a
co-responsabilidade na gestão da cidade. O objetivo é auxiliar o poder público e a
comunidade na tomada de decisões de como, quando e onde investir. Este planejamento
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também possibilita o monitoramento e a avaliação da dinâmica de evolução dos núcleos
mais carentes, além de facilitar a captação de recursos por meio de fontes externas à
Prefeitura15.

3.3.6 A Cidade retoma o verde
Os resultados das medidas políticas, após a virada do milênio, começaram a
aparecer.
No século passado, a Cidade Jardim, devido a seu crescimento desordenado,
descrito acima, teve suas casas transformadas em prédios e sua arborização prejudicada
pelos alargamentos das ruas e avenidas.

Parque Municipal em meio a muito verde.

Vista panorâmica, entre araucárias, da Serra do curral

Entretanto, apesar dessas transformações, o cuidado com a arborização foi
resgatado e hoje é uma das capitais mais arborizadas do país, fato que, somado às áreas
de preservação ambiental urbana, confere à capital o título de Cidade Modelo na Área
Ambiental, com 32 metros quadrados de área verde por habitante, o dobro do índice
recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana16.
A Legislação Municipal incentivou a implantação de inúmeros programas de
15

Fonte: http.// www.pbh.gov.br/portal III e A Belo Horizonte, 30/10/2007 - Extrato de Ata: 9º Reunião
Ordinária do Conselho CDL Barro Preto e 12ª Reunião Ordinária do Conselho CDL Hipercentro. Acesso
em 14/05/08 às 09h26min
16
Fonte: Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Arborização urbana ano VII n. 3, 1999, p. 7
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restauração e criação de áreas verdes, principalmente como parte da solução das
enchentes, devido ao excesso de áreas impermeáveis na cidade. Repleta de recantos e
dotada de boa infra-estrutura urbana, a terceira metrópole do país foi considerada pela
Organização das Nações Unidas, no início dos anos 2000, uma das melhores cidades do
Brasil para se viver17. São 560 mil árvores na via pública, além de aproximadamente 70
parques, 900 praças e outras diversas áreas livres, dedicados especialmente à educação
ambiental, ao lazer, à cultura e aos esportes. O núcleo urbano não só incorporou valores
ambientais como também preservou relevante parte de seu patrimônio cultural. Em
vários pontos da cidade há registros de uma história construída há pouco mais de 100
anos. São exemplares que expressam os estilos art-decó, neoclássico, eclético e
modernista, cujas expressões arquitetônicas são de grande valor simbólico e artístico.
Registrou-se, porém, entre 1961 e 1990 um sensível aumento da temperatura. A
velocidade dos ventos na cidade mineira cresceu e as precipitações experimentaram uma
desregularização preocupante.
O Plano de Desenvolvimento Urbano, no intuito de sanar o processo de
deterioração da cidade, prevendo que toda a área urbana restante ainda permeável
poderia ser impermeabilizada, pôde ser amenizado, em parte, com a efetivação de uma
política ambiental que se atente a estas questões como arborização urbana. (Anexo B:
LEI Nº 8.616, de 14 de julho de 2003. Código de Postura do Município - capítulo II)

3.4 ARBORIZAÇÃO URBANA
“Se pensarmos em uma árvore talvez fique a sensação de estarmos pensando
pequeno. Mas se pensarmos nas árvores dos quintais, dos jardins, das calçadas, das
ilhas das avenidas, dos parques, da imensa massa verde que existe em várias cidades,
teremos a sensação gratificante de estar trabalhando por um ambiente melhor, mais
saudável, sustentável... Não estaremos trabalhando somente pelas árvores mas pela
17

Fonte: http.//www.bid.mg.gov.br/logo_teste.asp - Belo Horizonte, cidade dos parques e praças de
05/04/06 BID CII 2006 BH-MG
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vida” (Paulo de Tarso Batista)18.
“Desde a antiguidade a árvore, como imagem mítica, foi utilizada como símbolo
do crescimento espiritual do ser humano. Existe entre o ser humano e as árvores uma
afinidade estrutural psíquica, intimamente associada ao crescimento e realização de
potenciais. A árvore adulta já está contida na semente. O ser humano também carrega
em estado germinal, no fundo do inconsciente, aquilo que poderá vir a ser” (Milano &
Dalcin, 2000).
As árvores, para as cidades, são bastante importantes para amenizar o efeito
estufa, uma vez que atuam no seqüestro de carbono para a realização da fotossíntese.
Assim como praças e jardins, retêm a água das chuvas, diminuindo o escoamento
superficial, reduzindo a quantidade de poluentes no ar e amenizando os efeitos da ilha
de calor nos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo em que as árvores propiciam
economia de energia devido à sua sombra, ambientes arborizados proporcionam uma
melhor qualidade de vida. A vegetação arbórea pode ser entendida como um mobiliário
urbano, um equipamento essencial para o bom funcionamento dos espaços livres de
edificação.
Contribuições da vegetação arbórea no Espaço Urbano:
•

Na qualidade do ar:

- Ação purificadora por fixação de poeiras e materiais residuais;
- Ação purificadora por depuração bacteriana e de outros microorganismos;
- Ação purificadora por reciclagem de gases através de mecanismos fotossintéticos;
- Ação purificadora por fixação de gases tóxicos.
•

No equilíbrio do solo, clima e vegetação:

- Luminosidade e temperatura: a vegetação ao filtrar a radiação solar, suaviza as
temperaturas extremas;

18

Economista e foi coordenador do Departamento de Parques e Jardins em Goiânia e coordenador do IV
Congresso Nacional de Arborização em 2002.
FONTE: http://www.sbau.org.br/materias_paulo_detarso.html, acesso em 16/06/08 às 22h27min
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- Umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a umidade do solo,
atenuando sua temperatura;
- Redução na velocidade do vento;
- Mantém as propriedades do solo: permeabilidade e fertilidade;
- Influencia no balanço hídrico.
•

Nos níveis de ruídos:

- Amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter
estridente, ocorrentes nas grandes cidades.
•

Quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos grandes

complexos de edificações;
•

Valorização visual e ornamental do espaço urbano;

•

Caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se em um elemento de

interação entre as atividades humanas e o meio ambiente. (Lombardo -1985 apud Guzzo
-1998)
A soma de toda a vegetação lenhosa que circunda e envolve os aglomerados
urbanos desde pequenas comunidades rurais até grandes regiões metropolitanas é
denominada Florestas Urbanas (Miller, 1997). As florestas urbanas são ecossistemas
compostos pela interação entre sistemas naturais e sistemas antropogênicos (Nowak,
2001). As árvores de ruas, praças, parques, áreas de conservação urbanas e demais áreas
livres de edificação fazem parte de um ramo da Silvicultura denominada Silvicultura
Urbana, cujo objetivo é o cultivo e o manejo de árvores para a contribuição atual e
potencial ao bem estar fisiológico, social e econômico da sociedade urbana (Couto,
1994).
As árvores em vias públicas e demais áreas livres de edificação são constituintes
da floresta urbana, e atuam sobre o conforto humano no ambiente, por meio das
características naturais da vegetação arbórea, proporcionando sombra para pedestres e
veículos, redução da poluição sonora, melhoria da qualidade do ar, redução da
amplitude térmica, abrigo para pássaros e harmonia estética amenizando a diferença
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entre a escala humana e outros componentes arquitetônicos como prédios, muros e
grandes avenidas19.
Segundo Milano & Dalcin (2000), existem aspectos positivos das árvores nas
cidades, os quais podem ser mensurados, avaliados e monitorados, caracterizando
benefícios e, conseqüentemente, objetivos que passam a ser estabelecidos no
planejamento. Entre os quais “(...) absorção da radiação ultravioleta, dióxido de
carbono e a redução do impacto da água de chuva e seu escorrimento superficial,
permitindo uma maior infiltração da precipitação sendo o mais próximo possível das
condições naturais”.
Lima e Leopoldo (1997) apresentam dados muito expressivos de interceptação da
chuva pelas plantas: apenas 62,4% do total de chuva chegaram ao piso florestal.
Somando a parcela de água, que escoa pelos troncos das árvores do dossel superior, com
a dos troncos das plantas do sub-bosque, à interceptada, temos 41,54% do total. Estes
valores representam água retida, ou melhor, água que não contribui para enchentes, o
que representa grande importância do ponto de vista de retardamento e redução das
cheias. A precipitação efetiva segue caminhos, como escoar livremente pela superfície
do solo até cair em sulcos, ravinas, e cursos d’água.
Tonello et al. (2004), trabalhando com duas espécies exóticas adaptadas para altas
produtividades, chegaram a resultados diversos de interceptação da chuva para o
Eucalyptus sp e para o Pinnus sp. Pesquisas feitas mostraram que, em média, 18,6% da
precipitação foi interceptada pela floresta secundária de Mata Atlântica, variando de
11,5% a 46,3%, retornando à atmosfera na forma de vapor.
“A vegetação urbana é representada por conjuntos arbóreos de diferentes
origens e que desempenham diferentes funções.” (Mello Filho, 1985).
A arborização urbana é classificada como:

19

Fonte:http://www.ietec.com.br/ietec/cursos/area_meio_ambiente/2007/08/22/2007_08_22_0001.2xt/mater
ia_clipping/2007_06_27_0325.2xt/dtml_boletim_interna. Acesso em 19/06/08 às 16h: 46min
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3.4.1 Arborização nativa residual
São espaços da natureza protegidos da ocupação e que por suas características
florísticas, faunísticas, hídricas, influenciam no micro clima e são essenciais ao
complexo urbano.
O exemplo atual e de grande repercussão em toda a região é o Projeto de
Recuperação da Serra do Curral – PMBH. Em novembro de 2007, a Fundação de
Parques Municipais recebeu da Secretaria de Estado Extraordinário, para Assuntos de
Reforma Agrária e Instituto de Terras de Minas Gerais, o título de reserva de uma área
de 397.800 m² para implantação do Parque Municipal Paredão da Serra do Curral.
O Sistema de gestão urbana e ambiental para a área tombada da Serra do Curral
tem como objetivo geral é a estruturação do sistema de gestão urbana e ambiental
destinado a promover a recuperação das áreas degradadas existentes no interior do
perímetro de tombamento da Serra do Curral, situado ao longo da porção meridional do
Município de Belo Horizonte. Áreas tombadas correspondem a 10% do município de
BH.

Serra do Curral20

3.4.2 Arborização de espaços urbanos específicos
São espaços que concentram uma única atividade como centros comerciais,

20

http://www.bid.mg.gov.br/logo_teste.asp acesso em 17/05/08 às 18h34min

26

campus universitário, áreas hospitalares, parques industriais e outros.
O primeiro exemplo trata-se do campus da UFMG. Em levantamento realizado
em 2003 por Julio Antonio Lombardi & Patrícia Oliveira Morais, do Departamento de
Botânica, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, foram listadas 187 espécies arbóreas
cultivadas, distribuídas em 52 famílias. As espécies cultivadas no campus UFMG
incluem 47% de espécies nativas da flora de Minas Gerais. As famílias com maior
número de espécies foram: Fabaceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Bignoniaceae,
Arecaceae, Myrtaceae, Apocynaceae, Moraceae e Sterculiaceae. Umas das espécies
nativas cultivadas, Ocotea porosa, a Imbuía, é listada como espécie em perigo de
extinção no Brasil (Sociedade Botânica do Brasil, 1992). Várias espécies cultivadas no
Campus da UFMG são importantes fontes de alimento para aves e mamíferos da fauna
remanescente nas cidades, pela produção de frutos ou sementes carnosos, como por
exemplo: Michelia champaca, Mangifera indica, Syzygium spp., as espécies de
Arecaceae, etc.

Quaresmeiras

Pau-ferro

Paineiras

O uso de grande número de espécies na arborização do campus possibilita que
muitas árvores passem a servir como fontes de sementes e mudas para a maior
diversificação da arborização de outras regiões de Belo Horizonte, além de se constituir
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em fontes de material botânico para aulas práticas, e em objetos de projetos de cursos de
graduação na UFMG.
O segundo exemplo trata-se do tombamento da chamada Zona Hospitalar.
Identificada como área polarizadora deste conjunto urbano - Praça Hugo Werneck e
Santa Casa de Misericórdia.
A Praça Hugo Werneck era apenas uma das quatro praças que marcavam os
vértices do Parque Municipal: foi quando adquiriu, ao longo do tempo, um uso muito
próprio relacionado com a ocupação de seu entorno imediato pelos hospitais e outras
instituições ligadas à área da saúde. A determinação do perímetro tombado do conjunto,
bem como de suas diretrizes gerais de proteção, teve como critério a preservação das
características marcantes do eixo polarizador e na valorização o patrimônio cultural
edificado, estimulando sua integração harmônica à evolução da cidade.

Túnel de mangueiras nas Avenidas Alfredo Balena e Carandaí, no bairro Funcionários.

Em razão do processo de ocupação da Praça Hugo Werneck, bem como do uso
que a população a ela conferiu ao longo desses mais de cem anos, essa região é uma
importante referência simbólica e histórica da memória de Belo Horizonte
21
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. É

A Praça Hugo Werneck e a Santa Casa de Misericórdia são importantes referências históricas da cidade
de Belo Horizonte. O início das obras de construção da Santa Casa, pouco tempo depois da inauguração de
Belo Horizonte, conferiu àquela região sua primeira edificação de uso hospitalar, uma singular referência
não apenas da capital, como do Estado de Minas Gerais. Além disso, essa instituição filantrópica
constituiria, também, no marco inicial do complexo hospitalar da Santa Casa, com a criação de novas
instituições, como a Maternidade Hilda Brandão e o Hospital São Lucas. Fonte: Diário Oficial do Município
de Belo Horizonte, ano VI n.1.219 de 22/09/2000
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composta em sua grande área de um complexo de canteiros e praças e ruas
arborizadas22. O movimento de habitantes que procuram e circulam na região é intenso,
contínuo e constante, trazendo como conseqüência inúmeros danos de modo que se faz
necessária uma permanente conservação.
As espécies arbóreas de grande porte encontradas são remanescentes da antiga
extensão do Parque Municipal que teve sua área inicial reduzida. As espécies mais
comuns são castanheiras (Terminalia catappa L. – Combretacea), ipê amarelo
(Tabebuia serratifolia Nichols – Bignoniaceae), pau-ferro (Caesalpinia leiostachya
Ducke – Leguminosae Caesalpinioideae), espatódea (Spathodea campanulata P. Beauv.
– Bignoniaceae), Fícus (Ficus lyrata Warb. – Moraceae), sibipiruna (Caesalpinia
peltophoroides Benth. – Leguminaceae) e quaresmeiras (Tibouchina granulosa Cogn. –
Melastomaceae).
Em caso de edificação não residencial, segundo legislação, deve-se deixar
afastamento frontal de 6 metros com vegetação rasteira e sem gradil 23.

3.4.3 Arborização de ruas e avenidas
A arborização urbana tem sido bastante incentivada por políticas urbanas
municipais. O re-planejamento consiste em fazer uma revisão da arborização e traçar
diretrizes em um Plano Diretor de Arborização de Vias Públicas, para uma correta
orientação técnica e administrativa (Anexo C – Deliberações do Conselho do Meio Ambiente a
respeito de arborização urbana).

A Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, em 2006, analisou um levantamento de
informações diárias e detalhadas para que se obtivesse um diagnóstico das árvores da
22
A implantação de sucessivas instituições destinadas à saúde determinou uma identidade hospitalar,
reconhecida e da qual se utiliza toda a população da cidade. A apropriação desta região, pela população, que
foi além daquela prevista na planta original de Aarão Reis...Ficam mantidos os tombamentos específicos,
conforme Deliberação n º 03/94, de 10 de novembro de 1994, com publicação no Diário Oficial de Minas
Gerais de 18 de novembro de 1994.
Fonte: Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, ano VI n.1.219 de 22/09/2000
25
Fontes: Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de BH - Deliberação nº 25/2000
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cidade. Baseado na pesquisa divulgada pela Cemig, em parceria com a Universidade
Federal de Viçosa – UFV, foi demonstrado que 10% das árvores da região Centro-Sul
da capital tinham problemas estruturais, como enfraquecimento de raiz e tronco ou risco
da quebra de galhos. Esta avaliação levou à adequação de critérios, e estabeleceu
procedimentos que tenham grau maior de acerto e reduzam o risco de um diagnóstico
errado na avaliação das árvores. Os estudos das intervenções, com diretrizes e
padronização, fazem parte do plano diretor de manejo das árvores.
Martins (1994) ressalta que o mapeamento digital de toda a área urbana de Belo
Horizonte/MG foi implementado com base em fotografias aéreas, obtidas através de vôo
programado. Essas informações foram separadas em diversos níveis (limites das
regionais e bairros, logradouros, quadras, rede de água, esgoto, elétrica, curvas de nível,
etc.). Neste mapeamento foram localizadas todas as árvores dos logradouros públicos,
assim como as áreas verdes, praças e parques. Assim para qualquer árvore do
mapeamento poderá ser retornada a ficha contendo os dados do seu cadastro
instantaneamente. Além disso, várias manipulações estarão disponíveis como o
cruzamento dos mais variados tipos de dados (árvores e rede elétrica, rede de água e de
esgoto, curvas de nível ou declividade, etc.). A cada árvore mapeada será associado o
cadastro feito.
O levantamento também vai ser interessante para se fazer um estudo da relação
entre a temperatura e os pontos de sombra da cidade. A respeito da atual arborização da
Avenida Afonso Pena considerada um marco da urbanização da capital, lembrando que
perdeu vários fícus na década de 1960, observa-se, hoje, maior quantidade de árvores
reunindo maior diversidade de espécies. Quaresmeiras, paineiras, sibipirunas
(Caesalpínia peltophroides Benth – Leguminosae Caesalponoideae) e ipês amarelos,
brancos, rosas e roxos que enfeitam e enchem de sombra a Afonso Pena também
provocam admiração e encanto em quem passa pela movimentada avenida.
Uma iniciativa simples que gera ganhos importantes para o meio ambiente e para
o visual urbano é o quadrado ecológico, que consiste na construção de um canteiro, de
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um metro de largura por um de comprimento, em volta das árvores plantadas nos
passeios da região Centro-Sul. A medida, além de proteger a raiz da árvore com uma
área adubada e mais úmida, permite o plantio de mudas ao redor.

Foto

Robert

Serbinenko

Avenida Barbacena (Pau-ferro)

Foto Robert Serbinenko
Avenida Liberdade (Palmeira)

Av. Bernardo Monteiro

O primeiro quadrado foi criado em 2004, e a regional Centro-Sul, em 2006, já contava
com 2.400 canteiros.24 A idéia é envolver os comerciantes e moradores da região central
para que ajudem na manutenção do espaço. As chamadas florestas urbanas devem
conviver harmonicamente com as cidades. A ausência de podas adequadas e o contato
com fios de eletricidade nus impõem cuidados permanentes. É necessário conciliar a
infra-estrutura urbana com o processo de arborização em uma parceria eficiente entre
planejadores urbanos, arquitetos, engenheiros e ambientalistas.25
O pau-ferro (Caesalpinia leiostachya Ducke – Leguminosae Caesalpinioideae)
são árvores de grande porte podendo atingir até 30 m de altura e 80 cm de diâmetro.
Apresenta copa ampla e um tronco marmorizado de belo efeito visual. Encontram-se
isoladas no meio de canteiros e embelezam a Avenida Barbacena e toda sua extensão.
As palmeiras imperiais (Roystonea oleracea o. F. Cook - Arecaceae) são espécies
colunares, adequadas em avenidas com canteiros centrais, podendo, no caso de canteiros
24

Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XII - Nº: 2.757 - 12/30/2006
Fonte: Artigo de Sâmia Bechelane de 25/06/2007- acesso em 02/06/08 às14: 28hs
http://www.manuelzão.ufmg.br/folder_informa/folder_ultima/arborizaçãourbana-exigecuidados/?searchtern=debatem

25
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com mais de 3m, serem plantadas em 2 fileiras e mantendo, preferencialmente, a mesma
espécie como se vê na Avenida Liberdade, na Avenida Brasil. Encontram-se também
isoladas dentro de jardins.
Em 2006 foi aprovado o Regulamento das Feiras Permanentes de Plantas e Flores
Naturais que ocupam as sombras dos fícus centenários (Ficus lyrata Warb. – Moraceae)
plantados nos canteiros centrais da Avenida Bernardo Monteiro26. As principais espécies
cultivadas e comercializadas são: mudas de ornamentais, mudas arbóreas de pequeno e
médio porte. A produção é comercializada em todo o Brasil e também exportada para
países da Europa, Ásia e América do Norte. De acordo com a Câmara Técnica de
Floricultura do Conselho Estadual de Política Agrícola, criada pela Secretaria da
Agricultura, a floricultura, se bem conduzida, tem retorno garantido.27
Ainda a respeito da arborização urbana importa que a população sempre seja
parceira. Em alguns pontos da capital a arborização foi feita de forma equivocada. Um
dos problemas que se enfrenta hoje, e se procura intervir, é que árvores de grande porte
como fícus, em passeios, ocupam toda a largura da calçada e estão entrando nas vias de
rolamento. No início de década de 1970 o plantio dessa espécie foi muito comum, pois a
árvore, de rápido crescimento, alcançava o objetivo primário a que se propunha.
Entretanto, não se preocupou com os problemas que seriam trazidos depois como poda
ou possível supressão.
Os novos projetos de arborização têm procurado priorizar o uso de espécies
nativas e regionais de médio e grande porte, em via pública, principalmente para aquelas
áreas de clima quente. Este é um dos itens recomendados pela Sociedade Brasileira de
Arborização, na chamada Carta de Vitória, por decisões elaboradas no Congresso
26

Fonte: DECRETO Nº 12.515 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2006

27

Fontes: Secretaria Adjunta de Meio-Ambiente de Belo Horizonte
http:/portal1.pbh.gov.br/pbh/index.html?id_conteudo=4530&id_nivel1=1&ver_servico=N,acesso em
05/05/08 às14:05hs e Agência Minas – Notícias do Governo de Minas Gerais - Agricultura - Data de
publicação: 01/04/2008
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Brasileiro de Urbanização Urbana em setembro de 2007 (Anexo F – Carta de Vitória:
Documento da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana -SBAU).

A concepção moderna diz respeito à criação de base nacionalista, feita de
elementos essencialmente brasileiros e produzida sobre uma forte preocupação
funcional e social, na qual se encaixa, por exemplo, a obra de Burle Marx.
Projeto urbano de arborização:

O Projeto, ilustrado acima, prevê palmeiras do lado de fora do tradicional centro de
compras e a transformação em passeio da área reservada ao estacionamento de carros no
quarteirão entre ruas da Bahia e Espírito Santo em BH.28

28

Há cinco anos, se deu início ao projeto Quadro do Paisagismo no Brasil , QUAPÁ, pelo Professor e
arquiteto Sílvio Soares Macedo titular de Paisagismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAU/USP) e atualmente coordenador do Laboratório de Paisagem. Concluída
uma primeira etapa da pesquisa onde foram catalogadas de mais de 2 mil projetos localizados em 35 cidades
brasileiras e com um acervo de mais de 30 mil imagens. O trabalho teve parceria com a Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que investiu R$ 280 mil na execução do projeto, e
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), responsável pelas bolsas para
estudantes. Fonte: Pesquisa Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado de São Paulo - FAPESP - Janeiro e
Fevereiro 2000 - Edição 50
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As Árvores mais encontradas e sualocalização em Belo Horizonte:

Alecrins na Avenida Brasil, Flamboyants no Bairro Planalto e Pau-ferro na Orla da Avenida Atlântida na
Pampulha

Castanheiras e Ipês rosa no bairro da Savassi / Canteiro Central da Avenida do Contorno

Cássia Ferrugem e Ipês na Avenida Paulo Camilo Pena;
Quaresmeiras no bairro Belvedere
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A respeito de árvores frutíferas em ruas e avenidas não se pode ignorar que tudo
começou no planejamento da cidade.

Na Avenida Alfredo Balena, em frente ao

Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, as imensas mangueiras caracterizam a região.

Desde os primórdios da cidade ...

as mangueira estão presentes.

Em épocas certas de colheitas, em ruas e avenidas, podemos nos deparar com
graviolas, amoras, acerolas, pitangas, figos, abacates, goiabas, jacas, bananas, ameixas,
mangas, laranjas e limões. Encontramos também espécies típicas das regiões Norte e
Nordeste do país e de outros continentes, como a Ásia. São cajueiros, pitombeiras,
taperebá, ingá-de-metro, tamarindo (ou tâmara da Índia), e o bacuripari, da Amazônia.
Estudos da PUC - Minas29 registraram no Parque Municipal, no Centro, mais de 60
espécies de aves atraídas pelas árvores frutíferas30. Esta forma de arborização faz parte
da cultura da cidade e periodicamente surgem propostas no sentido de um Programa BH
Pomar.
A intenção é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e o ecossistema da capital,
visando o desenvolvimento de uma consciência ecológica urbana e proteção ao meio
ambiente. Belo Horizonte pode se transformar, ainda, num pomar, com árvores frutíferas
espalhadas pelas principais ruas e avenidas, como objetivo dar mais colorido e sabor à
metrópole. Em 2004 foi vetada uma destas propostas por questões de competência: “...
29

PUC – Pontífice Universidade Católica
Fonte: - http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=813"http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=813,
acesso em 05/05/08 às 11h: 07min.
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dispõe sobre a política de proteção do controle e da conservação do meio ambiente e da
melhoria da qualidade de vida no Município de Belo Horizonte, que incumbe
explicitamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano SMMAS a implementação da política ambiental do Município, dentre outra” 31.
A alegação foi estar em vigor legislação semelhante desde 1985 abrangendo um
planejamento urbano global e progressivo.
A Capital mineira é uma cidade privilegiada por grande quantidade de espécies
em vias públicas, que atraem aves e fazem a felicidade de muitos moradores. E a Cidade
Jardim assim tem grande chance de concorrer a outro título a de Cidade Pomar (Anexo D
Incentivo à arborização de árvores frutíferas e Anexo E – Razões do veto).

3.4.4 Arborização de parques e praças
Segundo Santos (1996), a valorização das árvores urbanas será tanto maior quanto
mais reconhecida sua importância, enfatizando que o desafio futuro de quem trabalha
com árvores de cidades reside na busca constante do conhecimento que leve à
compreensão de todas as implicações relativas à suas presenças no ecossistema urbano e
em como avaliar seus benefícios tangíveis e intangíveis.
Os parques normalmente são representados por grandes áreas abundantemente
arborizadas, apresentando vegetação de cerrado ou mata nativa. Nas praças, que são
espaços destinados ao convívio social, encontramos diversas espécies de árvores de
todos os portes.
Com o propósito de reunir informações sobre a porcentagem do território
municipal com cobertura vegetal e sobre o perfil dessa arborização – que pode ser
predominantemente urbana, de mata nativa, de floresta plantada, de pastagem ou de
manchas de cerrado – foi feita uma nova radiografia das áreas verdes, em 2007.
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Também este estudo foi em parceria entre a Secretaria Municipal Adjunta de Meio
Ambiente de Belo Horizonte com a Universidade Federal de Viçosa – UFV.32
Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, o resultado deste estudo
vai permitir melhor planejamento e direcionamento do crescimento da cidade, e a
política de criação de novos parques. Quando identificada uma mancha de cerrado ou
mata nativa numa determinada região, será proposta a incorporação da área a um parque
e que a expansão do município se dê em outro sentido.33
O Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello, localizado à Rua Castelo de São
Jorge, no Bairro Castelo, zona oeste da cidade, é um exemplo de típica vegetação de
Floresta Tropical de Subcaducifolias, permanece como sendo uma das maiores áreas de
vegetação remanescente do município.
Desatacam-se as seguintes espécies: jequitibás brancos (Cariniana legalis Lecythidaceae), sucupiras (Bowdichia virgilioides Kunth - Fabaceae), braúnas
(Melanoxylon braunaScot - Fabaceae), jacarandás (Jacarandá Mimosaefolia Bignoniacea),

paus-d’óleo

(Copaifera

langsdorffi

Des.

–

Leguminosae

Caesalpineaceae) , jacarés (Piptadenea gonoacantha – Leguminosae Mimosodeae),
açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart -Tilioideae), cássias fedegosas (Sena
bicapsularis

Roxb.-

Legominosae

Caesalpinioideae),

ipês

amarelos(Tabebuia

serratifolia Nichols - Bignoniaceae), anjicos (Piptadenia rígida - Leguminsae),
maminhas de porco, figueiras (Ficus carica L. - Moraceae), bicos de pato (Macaerium
nyctitans- Leguminosae papilionoideae), quaresmeiras e embaúbas (Acrocomia
aculeata- Cecropiaceae).

32

HTTP://www.amda.org.br/base/artigos-10/03/2008- BH vai ganhar mapas de áreas verdes, acesso em
08/05/08 às 18h03min.

33
- FONTE: AMDA Associação Mineira de Defesa do Ambiente, acesso em 12/05/08 às 10h51min
http://www.Uai.com.br/UAI/HTML/sessão_2/2008/03/08/em_notícia_interna,id_notícia=53743/em_notícia
_interna.shtml
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Parque Ursulina de Andrade Mello
Parque Alexandre Brandt

O Parque Alexandre Brandt, localizado a Rua Júlio Pires Malta no Bairro
Visconde do Rio Branco, zona norte da cidade, é exemplo de vegetação característica de
mata em transição entre mata atlântica e de cerrado, podendo-se observar espécies como
linhático, cedro (Cedrela Fissilis Vell. - Meliaceae), copaíba (Copaifera lengsdorffii
Desf - Caesalpinaceae), jacarandá (várias espécies entre elas - Jacarandá Mimosaefolia - Bignoniacea), camboatá (Picramnia camboata - Sapindaceae), açoita-cavalo (Luehea
divaricata Mart –Tilioideae), etc. Por ser muito denso, praticamente não se observa a
presença de sub-bosque formado por gramíneas. Sua implantação se deu em 1992 e em
1996, se deu sua adequação com equipamentos previstos pelo Programa Parques
Preservados.34
A Praça Tiradentes, localizada na Avenida Afonso Pena, bairro Funcionários, é
exemplo de predominância de arborização sobre vegetação rasteira por se encontrar em
uma confluência de duas grandes e movimentadas avenidas. Foi uma das praças
premiadas no concurso Cidade Jardim 2007 pela parceria do programa Adote o Verde 35.
Sua arborização consiste nas seguintes espécies mais freqüentes: grevílea
(Grevilea banksil – Porteaceae), sapucaía (Lecythis pisonis Cambess. – Lecythidaceae),
34

Fonte: http://www.descubraminas.com.br/destinos, Artigo: Parques de Belo Horizonte acesso em
29/05/08 às 15h30min
35
Fonte: http://www.cdlbh.com.br/fotos acesso em 04/06/08 às 13h:35min.
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cedro (Cedrela fissilis Vell. - Meliaceae), legustre (Ligustrum japonicum – Oleaceae),
triplaris (Triplaris brasiliana Cham. – Polygonaceae), ipês e quaresmeiras.

Foto Robert Serbinenko
Praça Tiradentes no bairro Funcionários

A Praça Carlos Chagas, localizada no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro Sul, é

Praça Carlos Chagas no Bairro Santo Agostinho

exemplo de predominância de vegetação rasteira. Seus jardins foram projetados também
pelo paisagista Burle Marx (1909-1994). Conhecida como Praça da Assembléia, teve
seu tombamento em 1994 pelo Patrimônio Histórico da Prefeitura. Para preservar este
patrimônio reformas são executadas periodicamente, com cuidados especiais na
jardinagem, com a reposição de mudas e cuidado com as plantas, procurando manter o
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aspecto original do seu traçado36.
As espécies arbóreas ali existentes são sibipiruna (Caesalpinia leiostachya Ducke
– Leguminosae Caesalpinioideae), ipês amarelos e roxos (tabebuias), pau-ferro
(Caesalpínia peltophroides Benth – Leguminosae Caesalponoideae), espatódea
(Spathodea campanulata P. Beauv. - Bignoniacea) e quaresmeiras (Tibouchina
granulosa Cogn. – Melastomaceae).
3.4.5 Arborização de áreas privadas
Correspondem à arborização dos jardins particulares, como quintais, jardins de
edifícios residenciais, edifícios comerciais e residências, shoppings centers, clubes,
entre outros.
O aspecto Permeabilidade do Solo imposto a todos os lotes e terrenos, desde
1985, na reformulação da Lei do Uso do Solo pretendeu preservar o que ainda era
permeável na cidade. Observa-se a partir daí uma valorização paisagística nas
edificações, pois foram obrigadas a deixar 20% de sua área para infiltração das águas
pluviais.
Os projetos e execução destes jardins estão ganhando destaque na cidade,
apresentando árvores ornamentais de variadas espécies, em geral, de pequeno e médio
porte em sua composição paisagística. Em geral, trata-se de um planejamento
direcionado com seus objetivos bem definidos e correta orientação técnica.

Edifícios na zona sul da cidade
36

Jornal Estado De Minas-21 de novembro de 2007
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Hoje os jardins de edifícios trazem uma valorização também na comercialização destes
imóveis. Observa-se uma tendência nas especificações arbóreas dos projetos
paisagísticos de serem espécies da Família Arecaceae, por causa da facilidade de
transplante, e uso das mudas já de médio porte dando a aparência de jardins já
estabelecidos.
3.5 Jardins públicos - Recuperação e incentivo
3.5.1 Jardins da Pampulha
O período de efervescência cultural dos anos 40 deixou um rico legado para Belo
Horizonte. Por iniciativa do então prefeito Juscelino Kubitschek, o proeminente
arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer foi contratado para elaborar um projeto que iria
colocar a capital mineira no mapa da modernidade. Projetado para ser um grande centro
de visitação e lazer numa única área, na época distante 15 km do centro da cidade, foi
construído, entre 1941 e 1945, o conjunto arquitetônico da Pampulha.
Foi um projeto inovador, que ainda hoje enche os olhos dos moradores e
visitantes de Belo Horizonte. A beleza plástica do conjunto da Pampulha ganhou
significação por inaugurar linhas curvas e movimentos sinuosos, um novo jeito de se
pensar. Integra o patrimônio belíssimos jardins projetados, como já foi dito, por Roberto
Burle-Marx37.
A Pampulha dos anos 70 e 80, cartão-postal da cidade, chegou a tal desequilíbrio
ecológico que suas águas apodreceram e cheiravam

mal. A aridez ao seu redor

entristecia a todos que presenciaram seu apogeu, como descreve abaixo o fotógrafo:
“... eu tinha meus 8 ou 10 anos de
idade e aos domingos ia com meu pai
dar a volta na lagoa, com seus 18 km
de entorno, todos com água até a
borda.
Hoje,
ela
é
assim.
Conseguiram... com a colaboração de
governantes e população, juntos, num
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esforço único de egoísmo... Conseguiram destruir a lagoa. Viva a lagoa!!!”(Fonte por Foto Robert
Serbinenko ) 38

Hoje o verde voltou. A Prefeitura municipal entrega à população os monumentos
restaurados e busca parceiro da iniciativa privada, para adotar o entorno da lagoa da
Pampulha.

A Igreja de São Francisco de Assis. Com linhas arrojadas, apresenta mosaicos em suas laterais, com painéis
de Portinari, considerada a sua obra mais significativa. Os jardins são assinados por Burle Marx. 39

A Prefeitura está trabalhando para que o complexo arquitetônico da Pampulha seja
conhecido como o berço do modernismo. A intenção é entregar a responsabilidade de
manutenção à iniciativa privada, para adoção. Em menos de cinco anos, pela expectativa
da prefeitura, a lagoa poderá ser transformada num balneário.40
3.5.2 Jardim Zoológico
O Jardim Zoológico foi fundado em 1959. Situado na região da Pampulha em
uma área de 1,4 milhões de metros quadrados, e abriga uma reserva nativa do cerrado.
Entre seus trabalhos, destaca-se o levantamento da fauna e a criação e/ou reprodução de
diversas espécies em extinção. Atua em diversas parcerias com universidades, visando o

38
Fonte: http://photos1.blogger.com/blogger/3520/144/1600/lagoaseca A.jpg, acesso em 14/05/08 às
09h35min
39

Fonte: "http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx“ acesso em 12/05/08 às 11h13min
Fonte:Notícias: Prefeitura
de
BH
lança
campanha
para
adoção
da
Pampulha
http://www.santaluzianet.com/modules/news/index.pho?storytopic=1 em 05/07/2005 às 14h32min
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–

bem estar dos animais em cativeiro. No início dos anos 90, o Jardim Zoológico se
tornou parte da Fundação Zoo-Botânica, que hoje abriga sua sede.

A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH) surgiu em 1991 e é
responsável pelo Parque Ecológico da Pampulha – Promotor Francisco Lins do Rego,
Jardim Zoológico e o Jardim Botânico. A fundação é o principal centro de preservação e
conservação da fauna e flora de Belo Horizonte, além de desenvolver atividades de

educação ambiental. O departamento de Educação Ambiental realiza eventos educativo
com as escolas, as famílias e o público visitante a fim de formar cidadãos que respeitem
a vida ecológica e estejam dispostos a atuar na área ambiental, procurando despertar a
atenção a fim de harmonizar a convivência do homem com a natureza. Abrangendo a
segunda maior área verde da capital mineira é ideal para o lazer e conhecimento.

3.5.3 Jardins botânicos

43

Belo Horizonte possui dois jardins botânicos: o primeiro, criado oficialmente em 1971,
está localizado no bairro Santa Inês, no antigo Instituto Agronômico, e guarda centenas
de espécies da flora nacional. Há árvores de vários tipos, como pau-brasil (Caesalpínia
echinata Lam.-Leguminosae Caesalpinioideae), pau-ferro (Caesalpínia leiostachya
(Benth.) Ducke- Leguminosae Caesalpinioideae), jasmin-branca (Plumeria rubra), ipêroxo (Tabebuía impetiginosa (Mart.) Standl. –Bignoniacea), mulungu (Erithrina verna )
e jasmin-branca (Plumeria rubra), e uma centena de outras.
O segundo surgiu no dia 5 de Junho de 1991 no bairro Betânia, porém em 2001
foi transferido para abrigar-se no mesmo espaço que o Jardim Zoológico, na Pampulha,
e ser administrado pela Fundação Zoo-Botânica. Ocupando um espaço de 10 hectares
em que o espaço de visitação é composto por estufas temáticas ambientadas com música
e objetos, cada uma representando um bioma presente em Minas Gerais.41

Praça da caatinga

Praça dos cactos

Praça das suculentas

Concentram-se em praças, jardins temáticos especiais, como o de cactos (várias
espécies da Família Cactaceae) e palmeiras (várias espécies da Família Arecaceae). A
fundação possui grandes áreas livres, semelhantes a habitats naturais.
41

FONTE: http://www.Uai.com.br/UAI/HTML/sessão_09/10/2006/em_notícia_interna.shtml, AMDA
Associação Mineira de Defesa do Ambiente, acesso em 29/05/08 às 15h55min, Jardins botânicos de BH são
avaliados pelo Ministério do Meio Ambiente.
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Também apresentam Jardim de Plantas Medicinais Aromáticas e Tóxicas com
área de 1000m2 destinada à coleção de plantas medicinais aromáticas e tóxicas. O
objetivo é a identificação dos vegetais usados na medicina popular e a investigação de
dados sobre suas propriedades medicinais e tóxicas. Estes dados retornam à população
através da exposição da coleção, atendimentos a pesquisas e cursos ministrados na área.

Jardim de Plantas Medicinais Aromáticas e Tóxicas

O Jardim Botânico possui um grande viveiro, com área útil de aproximadamente
25.000m², com 270 espécies arbóreas, sendo que 153 são nativas do Brasil, proporção
que vem aumentando a cada ano. São produzidas 120.000 mudas por ano, entre
arbóreas, ornamentais e medicinais. As mudas são destinadas a arborização urbana,
paisagismo, recuperação de áreas degradadas e vendas.
O Jardim Botânico possui coleções especiais, representativas da flora nativa, em
estruturas adequadas: aráceas, plantas suculentas, orquídeas, bromélias, plantas
aquáticas, pteridófitas, e campos rupestres com um número considerável de espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção, sendo um ambiente representativo em Minas. 42

42

Fonte: "http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_de_Belo_Horizonte" Categorias: Belo
Horizonte | Jardins botânicos | Jardins botânicos da Grande Belo Horizonte acesso em 14/05/08 às 11h:46
min.
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Com o objetivo de se tornar um centro de referência
em botânica em Minas Gerais e de atuar junto aos demais
órgãos municipais, o Jardim Botânico passou a colaborar na
criação de políticas públicas, no desenvolvimento de
programas educativos e de pesquisas relacionadas à flora
regional e tem a tarefa de produzir as mudas a serem
utilizadas na arborização da cidade. Por meio do Programa de
Pesquisa Científica, a Fundação de Parques Municipais, em
parceria com universidades e órgãos de pesquisa, busca ações
adequadas e eficazes de manejo para a solução de alguns
problemas recorrentes em parques urbanos e um deles é o projeto Conservação e
Manejo do Faveiro de Wilson é uma iniciativa do Jardim Botânico e tem por objetivo
estudar e preservar o Faveiro de Wilson, espécie de árvore do cerrado ameaçada de
extinção. Fez-se também a prospecção da espécie, na tentativa de encontrar outros
indivíduos porventura existentes e para a produção de mudas em viveiro e sua
reintrodução na natureza. Ainda dentro do projeto, foram criadas leis específicas para a
sua proteção e foi realizado um importante trabalho de educação ambiental na região,
visando envolver a comunidade no processo de conservação da espécie. 43

3.6 Jardins em praças públicas
“Bem depois da criação dos primeiros jardins públicos, e coincidindo com a sua
difusão pelas povoações de porte menor e interioranas, começaram os cuidados em
arborizar e em ajardinar os logradouros existentes ou os que iam surgindo. As ruas
mais importantes e, especialmente, as praças foram enfeitadas com árvores e canteiros
de plantas ornamentais. E o sucesso dessa transformação foi tal, que logo se perdeu a
noção das peculiaridades diferentes de uma praça e de um jardim” (MARX, 1980, p.
43

Fonte: Artigo - Tentando evitar mais uma extinção: o caso do ‘Faveiro de Wilson (Dimorphandra
wilsonii Rizzini), publicado no livro: Recuperando o verde para as cidades: a experiência dos jardins
botânicos brasileiros.
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67). E continua ainda: “... no século XIX e no início do século XX, com o país
independente e enriquecido com a cultura cafeeira, apareceram jardins, parques e
praças ajardinadas em maior número e muito bem conservadas. Essa nova concepção
de paisagem urbana representou o trato ou o desejo de algo até então desconhecido nas
cidades brasileiras: a prática do paisagismo e, conseqüentemente, a introdução da
arborização nos espaços públicos.”
Observa-se, portanto, que a inserção do verde na cidade é concomitante à
evolução da função das praças, onde a presença de vegetação passou a ser incrementada
como jardins. No entanto, esta situação apresentada modifica e ganha outra dimensão,
pois resume a importância da vegetação em espécies nativas e exóticas na jardinagem de
ruas e casas, servindo tanto para enriquecer a paisagem urbana quanto para o
conhecimento e valorização da flora brasileira.
No caso da cidade de Belo Horizonte, há duas décadas que as plantas passaram a
ornar e a amenizar nossas ruas e praças. Além dos jardins comuns, raros e criados
apenas nos bairros principais, a imagem urbana chegou a desconhecer canteiros em vias
públicas. Hoje, 2008, o número de praças na cidade foi bem significativo: 976 praças,
cerca de 100 destas não são arborizadas e 300 não apresentam plantas rasteiras.
A preocupação com a preservação do verde nos espaços públicos deve ser uma
constante para todos os cidadãos, para o poder público e profissionais da área, no intuito
de se entender que a cidade, quando cultivada e mantida a educação ambiental, constitui
um ambiente mais saudável para a vida humana e, portanto mais propício ao
crescimento das espécies vegetais. Essa cumplicidade entre todas as esferas, presente no
espaço urbano, é a condição básica para o alcance de uma melhor qualidade ambiental
urbana e um padrão mínimo de qualidade de vida humana.

3.6.1 Praças e Recreações
Praças e recreações surgiram no mesmo espaço, e ao mesmo tempo. Comum
identificar em nossas praças áreas de recreação e lazer. Com o tempo as mudanças
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vieram e as praças foram deixando de ser um espaço prioritário de recreação e surgiram
formas alternativas de lazer e de prática de exercício físico, desde a década de oitenta,
como clubes de bairros, academias, associações e principalmente espaços apropriados
para estas práticas nos condomínios residenciais quer sejam em edifícios, quer em
residências esvaziando estes locais públicos.

Parque Juscelino Kubitschek no Bairro Sion

Praça do Papa no Bairro Mangabeiras

A existência destes novos locais, associada à violência urbana crescente, fez com que as
praças passassem a constituir-se em fragmentos dentro da malha urbana. Mas praças são
ecologicamente importantes, possuem valores estéticos além de auxiliarem na redução
da amplitude térmica e novos usos podem ser estendidos a eles, com equipamentos
adequados. O apreço pelos espaços verdes poderia ser resgatado, mesmo que as pessoas
não mais se utilizassem deles da forma como faziam antes.
“Dois pontos não devem ser esquecidos: a constante participação do Poder
Público e a conscientização da população. Torna-se imperativo repensar o papel que os
espaços públicos têm nos dias de hoje. Nesse contexto toma vulto a questão do desenho
urbano, não sendo mais possível planejar a cidade dissociada da questão social”.
(Angelis& Angelis Neto, 2000).
3.6.2 Reformas e manutenções
- PRAÇA DA LIBERDADE
A construção do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade foi
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iniciada na época da fundação da nova capital entre 1895-1897. Foi implantada numa
esplanada artificial, obtida por meio de cortes e aterros no antigo Alto da Boa Vista,
para adequar o local ao traçado urbanístico proposto. Na geografia inicial da cidade,
ficaria em uma posição elevada e estratégica para abrigar o novo palácio-sede do
governo estadual. Na praça, o traçado original na linha inglesa foi substituído pelo,
ainda hoje existente, modelo de inspiração francesa. O novo projeto, encomendado à
empresa paulista Dieberger & Companhia e assinado pelo arquiteto-paisagista
Reginaldo Dieberger44

A Praça da Liberdade retratada na época de sua construção Arquivo Iepha- MG/ e hoje, 2008.

Em 1969, suprimiu-se o tráfego de veículos na alameda central e o traçado dos
jardins ganhou fontes, espelhos d’água, cascata e vegetação intensa. Na década de 1980,
novas intervenções foram realizadas. Em 1991, a Prefeitura de Belo Horizonte restaurou
a Praça da Liberdade retomando o traçado original dos anos 1920.45
Ao longo dos anos, o núcleo foi recebendo construções de diferentes estilos
arquitetônicos, mas a vegetação, sempre presente no cenário da praça desde o momento
44

Reginaldo Dieberger, arquiteto paisagista paulista responsável pela reforma de 1920. Introduziu o
geometrismo no traçado dos jardins, cujos contornos foram acentuados pela arte topiária que é a técnica de
dar formas diversas às plantas.
45
Fontes: www.idasbrasil.com.br/ www.bairrosdebh.xpg.com.br/Prefeitura de BH acesso em 05/05/08 às
17h40min
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do ajardinamento da segunda metade do século XIX, também acompanhou essa
evolução. Inicialmente, nas praças do ecletismo, a vegetação era usada ou de maneira
rígida nos moldes europeus, sendo plantadas em renques, fileiras, bordaduras e com
poda topiária. As espécies utilizadas eram na sua maioria exóticas, pois os paisagistas
eram também na sua maioria oriundos ou haviam estudado da Europa.

Foto Robert Serbinenko

Praça da Liberdade, 2008

Palmeiras Imperiais cortam o centro da praça, formando uma alameda
direcionada para o portão principal de entrada do palácio.
Ao longo das primeiras décadas do século XX, a consolidação do Modernismo no
Brasil, também interferiu no uso da vegetação nos jardins e praças. A evocação de
valores nacionais e do regionalismo incentivou fortemente a utilização de espécies
nativas e a exuberância da flora brasileira e tropical fez com que muitas das espécies
exóticas dessem lugar a espécies nativas que até hoje são largamente utilizadas. 46
No paisagismo modernista, após legislações específicas e programas de
manutenção em parceria com empresas privadas, a vegetação entra como um elemento
tridimensional para compor o espaço em três estratos: forrações, arbustos e árvores.
Dentre os tipos de forrações, destaca a cobertura feita com as próprias plantas, que,
quando plantadas muito juntas, dispensam grama e outros materiais, razão pela qual há
46

Fonte: http://www.uai.com.br/sessao18/2007/11/12/em_notícia_interna,id_notícia+37544/em_noticia/interna.shtml, acesso em 05/05/08 às 9h:
18min
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canteiros que são um verdadeiro mar de flores da mesma espécie, plantadas umas bem
próximas às outras. Encontramos assim os buxinhos (Buxus semper virens L.Buxaceae), sálvia (Salvia splendes - Laminaceae), tagetes anão (Taguetes pátula L. Asteraceae), torênia (Torenia fourniere Linden - Scrophulariaceae), cana-índica (Canna
x generalis - Cannaceae). Dentre as colunares se destacam além das palmeiras imperiais
(Roystonea oleracea o. F. Cook - Arecaceae), as espécies arbóreas ipê-rosa (Tabebuia
pentaphylla Hemsl.-Bignoniaceae), roxo, e macaúbas (Acrocomia aculeata (Jacq.)
Lodd. Ex Mart.- Arecaceae).

- PRAÇA RAUL SOARES
A Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte, foi re-inaugurada no início de
maio/2008. O objetivo da reforma visa recuperar, além do ambiente físico, o local de
convivência e permanência das pessoas e retoques paisagísticos. Pretende-se que a praça
volte a ser um local de lazer, não só de passagem de pedestres.

Reforma

realçou

contornos

da

Praça

Raul

Soares

Plantio de Ipês brancos

O trabalho de recuperação das características originais do projeto do arquiteto Érico de
Paula procurou respeitar o traçado em estilo francês, já que a praça foi tombada pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 1981. A obra
de reforma foi aprovada pela população no Orçamento Participativo Digital de 2006.
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Após a retirada de árvores com risco de queda foi feito plantio de ipês brancos
(Tabebuía reseo-alba (Ridl.) Sandwith- Bignoniaceae) e flamboyants (Delonix regia
Rafin.-Leguminosae Caesalpinioideae), e poda das demais árvores. As obras fazem
parte do Centro Vivo, programa que tem por objetivo revitalizar o hipercentro da
capital. 47
- PRAÇA MARCELO GÓES MENECUCCI - BAIRRO BELVEDERE
A chamada Lagoa Seca, no Bairro Belvedere, na região Sul de Belo Horizonte,
espaço este que antes se assemelhava a um brejo, tem hoje outra cara. São mais de 10
mil metros arborizados e recuperados, melhorando a qualidade de vida e humanizando
as relações sociais na região.

Foto Robert Serbinenko

Praça Marcelo Góes Menecucci, no Belvedere, valoriza os imóveis que estão no seu entorno.

É um espaço de lazer, esporte e convívio dos moradores. A Lagoa Seca é mantida
pela Associação de Moradores do Belvedere e se transformou numa opção de lazer,
principalmente nos fins de semana, não só para o público local, mas também de outros
bairros. Cada prédio da região paga mensalmente uma taxa para a manutenção e
conservação. Com isso, além dos investimentos em paisagismo ocorrem investimentos
em segurança.
A Praça Marcelo Góes se localiza próxima a Lagoa Seca, no bairro Belvedere, em
47

Fontes: Jornal Estado de Minas – 30 /08/0e Jornal O Tempo Publicado em: 28/04/2008
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frente ao BH Shopping. Foi edificada na mesma época do bairro e apresenta gramínea
em sua imensa área permeabilizada, palmeiras esparsas e ornamentais rasteiras tipo
salvia aplendens – Lamiaceae, Pelargonium domesticum-Geraniaceae, formando
maciços.
Foi uma das praças premiadas no concurso Cidade Jardim 2007 pela parceria do
programa Adote o Verde, na categoria área adotada com mais de 5000m2.48

3.6.3 Projetos de novas praças
O que será que as mais simples espécies de plantas podem fazer por uma praça,
canteiro ou fachada de um imóvel? Além da questão estética, melhorando a aparência
física, a jardinagem pode gerar resultados inimagináveis, principalmente quando o local
faz parte do espaço público de uma grande cidade ou mesmo de uma área de convívio
de diferentes grupos sociais. Os benefícios da arborização de áreas públicas não se
resumem ao aspecto visual. Além de aumentar a qualidade de vida e estimular as
relações sociais, a valorização e melhoria de espaços públicos afeta diretamente o
mercado imobiliário. Imóveis que ficam próximo a uma região arborizada e com jardins
bem cuidados com atrativos visuais proporcionados pelo paisagismo são muito mais
procurados e há uma influência direta na liquidez dos imóveis.
•

Novo projeto de praça localizado na esquina das avenidas do Contorno e
Prudente Morais, no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul da capital. A
área foi desapropriada pela PBH, que pretende construir no espaço uma praça.

•

Novo projeto de praça é o entorno da Praça Raul Soares, os quarteirões
atualmente fechados das Avenidas Olegário Maciel e Amazonas serão
transformado em novas praças. 49

48

Fonte: Diário Oficial do Município – BH – Ano XIII n.2.994 – 21/12/2007

49

Fonte: Jornal Estado de Minas- 30/08/07
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3.7 Parques municipais
Os parques urbanos atendem a uma necessidade social surgida com o crescimento
das grandes cidades, por protegerem recursos naturais e oferecerem à população opções
de conforto e lazer. A preservação destes espaços integra o compromisso da Prefeitura
de Belo Horizonte com a qualidade de vida, o equilíbrio ambiental e a diversidade da
paisagem urbana.50
Com 7 milhões de metros quadrados de área protegida nos 56 parques municipais,
a meta é alcançar 70 espaços. O objetivo é a conservação da cobertura vegetal da cidade,
e os estudos em andamento vão direcionar as políticas públicas.51

Parque Ecológico / Pampulha

Parque Municipal / Centro

Para este fim, foi criada em 2005, a Fundação de Parques Municipais – FPM,
sendo responsável pela administração e manutenção dos parques, assim como quatro
Centros de Vivência Agroecológica (CEVAE), quatro necrópole, espalhados pela
cidade. Promove, ainda, programas de educação e manejo ambiental, atividades de
50

Fontes: Guia Michelin - edição Voyager Pratique Brésil de 23/04/08, e Diário Oficial do Município Belo Horizonte Ano XIV - Nº: 3.070 - 04/11/2008

51

Fontes: http://wwwpbh.gov.br/portal/parques, Artigo: Fundação assegura proteção para o meio ambiente,
acesso
em
05/05/08
às
08h30min.
E,
http://www.amda.org.br/base/spnw?nid=813"http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=813 de 10/03/2008 AMDA- Associação Mineira de
Defesa do Meio Ambiente – Artigo: BH vai ganhar mapas das áreas verdes- acesso em 08/05/08 às
18h04min.
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lazer, esporte, cultura e cidadania.

3.7.1 Reformas e manutenção
Por meio do Programa de Recuperação e Obras nos Parques (Proparque), estão
passando por reformas atualmente:
• Parques do Bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, que foi implantado em
2001, por meio do Orçamento Participativo. A cobertura arbórea é esparsa, composta
por espécies como palmeiras (Arecaceae), ipês (Tabebuia avellanedae - Bignoniaceae),
castanheiras (Terminalia catappa L.- Combretaceae) e unha de vaca (Bauhinia
variegata L.-Leguminosae/Caesalpinioidea).
• Bosque do Colibri, na área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia, onde as
obras incluem entre outros a recuperação do paisagismo. Implantado em 2000, possui
vegetação de gramíneas, plantas ornamentais e árvores esparsas e funciona como
passagem para o Parque Jornalista Eduardo Couri que foi criado, em 1996, para eliminar
enchentes na Avenida Prudente de Morais e tem hoje um importante papel urbano e
ambiental. A lagoa é formada pela captação de água proveniente de três nascentes e a
vegetação, composta por árvores ornamentais como guapuruvu (Schyzolobium
parahybum - Leguminosae/Caesalpinoidea), mirindibas (Lafoensia glyptocarpaLythraceae), pau-doce (Cassia cana - Leguminosae/Caesalpinioidea), paineiras
(Chorisia speciosa A. St.-Hil.- Bombacaceae) e quaresmeiras (Tibouchina granulosa Melastomataceae).
• Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho, criado em 1990, situado no Bairro
Buritis, é um dos exemplos da expansão em 2006 das áreas verdes protegidas. Hoje com
mais de 500 mil metros quadrados, sendo que o crescimento ocorreu em direção à
Estação Ecológica do Cercadinho.
• Parque do Confisco, localizado perto da Fundação Zoo-Botânica, foi implantado
em 1999 com recursos do Orçamento Participativo. Como atrativos, há um bosque de
mangueiras antigas (Mangífera índica L.-Anacardíaceae), eucaliptos e paineiras
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(Chorisia speciosa A. St.-Hil. Bombacaceae) e uma nascente que deságua na lagoa da
Pampulha.
• Os parques Professor Guilherme Lage (Nordeste), Roberto Burle Marx
(Barreiro), Lagoa do Nado (Pampulha), Rosinha Cadar (Centro-Sul) e JK (Centro-Sul),
além dos cemitérios do Bonfim e da Saudade foram recuperados em 2006.52

- PARQUE AMÉRICO RENÉ GIANNETTI
Bem no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, fica o Parque
Municipal Américo René Giannetti. Inaugurado em 1897, é a área de lazer mais antiga
da cidade. Antiga “Chácara do Sapo”, onde residiu o engenheiro Aarão Reis,
responsável pelo planejamento da nova capital. Em meio a muito verde, estão mais de
50 espécies de árvores e 400 de flora da Mata Atlântica, lago e um centro de educação
ambiental. A reserva é voltada para o passeio, lazer e prática de esportes.
A área prevista no plano inicial era de 550 mil metros quadrados — hoje, sua área
é de 180 mil metros quadrados. O projeto é do arquiteto-paisagista francês Paul Villon,
com predomínio das formas geométricas.
O Parque chegou a ficar tão abandonado na década de 70 que a população
evitava, em seu trajeto, passar por ali, pois adquiriu a fama de lugar perigoso para se
transitar, então...
Em 1992, o parque passou pela maior reforma de sua história, em parceria da
prefeitura e a iniciativa privada (Companhia Vale do Rio Doce). Para orientar o
trabalho, foi feita a classificação da fauna e flora da reserva. O estudo revelou que o
parque era refúgio para 47 espécies de aves, como bem-te-vi, gavião, sabiá, trinca-ferro
e pardal.

52

Fonte: Acontece MG – Belo Horizonte e Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XII
- Nº: 2.757 – 30/12/2006
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Foto Robert Serbinenko Parque Municipal Américo René Giannetti

A reforma possibilitou ampliar a área verde com o plantio de 40 mil metros
quadrados de grama, 700 espécies da Mata Atlântica e 200 mil mudas de plantas
ornamentais. Os jardins históricos e as áreas próximas ao coreto e ao lago voltassem à
concepção paisagística original. Em 2006 tornou a passar por recuperação do
paisagismo. 53

- PARQUE DAS MANGABEIRAS
Nas encostas da Serra do Curral, situado à Rua Caraça, no bairro da Serra,
encontra-se o Parque das Mangabeiras, um dos maiores parques urbanos do país e a
maior área verde da capital, com 2,3 milhões de m2, sendo sua maior parte coberta por
mata nativa.
Além de ser tombada como patrimônio do município desde 1991, a Serra do
Curral é um dos marcos mais representativos da cidade, com expressivo significado
simbólico. O Parque foi criado em 1966 com a finalidade de preservar a Serra do Curral,
a reserva florestal e criar uma nova área de recreação para a cidade. O Parque só foi
inaugurado em 13 de maio de 1982.
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Fontes: http://www.mg.gov.br/portalmg/inicio.jsp Parque Municipal – Crônica de um Século Companhia Vale do Rio Doce, 1992 e Belotur, acesso em 05/05/08 às 09h58min.
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Em 1999, uma área do Paredão da Serra do Curral foi incorporada à reserva do
Parque das Mangabeiras. Além de ser muito procurado como opção de lazer, funciona
também como centro de pesquisa e de educação ambiental.

Vista aérea do parque das mangabeiras na serra do Curral

Projetado pelo paisagista brasileiro Burle Marx, conta com inúmeros jardins,
fontes naturais e riachos, uma pequena cascata, e oferece várias opções de lazer. “A
partir de seus projetos, instituiu-se um novo modo de tratar o paisagismo, contrário à
mera reprodução dos jardins européia anteriormente praticada. Ele foi o responsável
pelo rompimento desta tendência e da criação de um paisagismo peculiar, resultado de
um profundo estudo da vegetação brasileira associado às rochas e aos solos locais”,
segundo Ricardo Lana.54

54

Ricardo Samuel de Lana arquiteto-urbanista mineiro, com vasta experiência em torno das

questões do patrimônio ambiental e de planejamento urbano e na execução de projetos ambientais
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A vegetação do parque reúne espécies que variam entre o campo de altitude,
como as gramíneas, bromélias e canelas de ema e algumas espécies de orquídeas; do
cerrado, como o pau-santo (Kielmeyera variabilis), barbatimão (Stryphnodendron
polyphyllum Barba - Leguminosae), pequi , candeia, caviúna e a mangaba (Hancornia
speciosa- Apocynaceae

) ; da mata atlântica (jequitibá e pau-d’óleo), e matas de

galeria, como o jacarandá (Jacaranda mimosaefolia -Bignoniaceae), vinhático (Acácia
farnesiana-Leguminosae), sucupira-do-cerrado, aroeira-do-sertão (Schinus polygamaAnacardiaceae), corticeira, pau-ferro (Caesalpinia férrea var. leiostachya), candeia,
caviúna,

gabiroba (Campomanesia eugenioides-Myrtaceae) e a quaresmeira

(Tibouchina candolleana - Melastomataceae).

Praça das água

- PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA FRANCISCO LINS DO REGO
O que difere essa área de outras são os critérios rigorosos no uso do solo.
Regulamentada em 2005, a ADE Pampulha, por exemplo, exigiu em algumas áreas,
lotes mínimos de 1.000 metros quadrados, com taxa mínima de permeabilidade de 70%.
Por isso a região é muito arborizada e ajardinada em suas residências.

e de paisagismo) Fonte: Reportagem Antes verde do que nunca na Revista Encontro Decor 2008
autora Luciana Avelino
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Parte da Lagoa assoreada e sua recuperação

O Parque Ecológico da Pampulha Francisco Lins do Rego, situado à Avenida
Otacílio Negrão de Lima, foi inaugurado em 2004. É um espaço dedicado à recreação e
lazer e ao desenvolvimento de projetos educativos, científicos e culturais. Foram
plantadas aproximadamente três mil mudas de árvores típicas da Mata Atlântica,
Cerrado e Floresta Amazônica. Foi construído com a deposição de milhões de metros
cúbicos de sedimentos que assoreavam a Lagoa da Pampulha. Quase metade dela
chegou a ser assoreada, e a criação do parque foi a solução encontrada pela prefeitura
para resolver o problema. Os sedimentos foram acumulados bem na esquerda da lagoa,
recuperando parte do espelho d’água e consolidando uma grande ilha, onde está
localizado o parque. O projeto foi realizado pelos arquitetos Álvaro Hardy e Gustavo
Pena.55

55

Fonte: http://www.bhcvb.com.br/turismo/Parque Ecológico Pampulha.php – acesso em 22/06/08 às
14h43min
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Essa é a forma original da
lagoa.

Vista aérea da Lagoa da
Pampulha.

Por meio de pesquisa científica da Fundação de parques em parceria com a
entidade privada Fundação Roberto Marinho, constatou-se no Parque Ecológico uma
invasão de espécies exóticas leucena (Leucaena leucocephala). É uma planta invasora
trazida ao Brasil para melhorar as propriedades físico-químicas do solo. No entanto,
sabe-se que partes do corpo vegetativo da leucena que caem no solo provocam a
inibição do crescimento de outras espécies de plantas. Assim, uma vegetação nativa
degradada é impedida de regenerar-se. A planta, que é normalmente empregada com o
objetivo de melhorar a qualidade do solo da região, está invadindo e competindo com a
vegetação nativa do local. A partir de experimentos com a própria leucena, o que antes
era apenas visto como um crescimento de vegetação invasora sem controle, pode agora
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ter um equilíbrio em sua própria natureza.56(Anexo J – Parques Municipais e sua localização)

3.7.2 Projetos de novos parques
- PARQUE PAREDÃO DA SERRA DO CURRAL
O Parque Paredão da Serra do Curral é o exemplo mais recente de implantação de
parque. Um anexo ao Parque das Mangabeiras, que passará a contar com 2,8 milhões de
metros quadrados de extensão, na região Centro-Sul da capital.

Vistas da Serra do Curral

Com a ordem de serviço assinada e os recursos garantidos, provenientes do
Ministério do Turismo e da Prefeitura, foram iniciadas as obras de implantação do
Parque Paredão da Serra do Curral, que vai possibilitar a proteção do espaço,
diminuindo os focos de incêndio, recuperando a mata na base da serra e controlando os
processos erosivos. A conclusão dos serviços está prevista para dezembro de 2008.
As áreas mineradas correspondem a 6% da área tombada. A estruturação do
sistema de gestão urbana e ambiental se baseia na análise dos mecanismos urbanísticos
disponíveis, de modo a articulá-los para possibilitar a preservação das características
ambientais e paisagísticas do patrimônio em questão, conforme estabelecido pelas
diretrizes de desenvolvimento urbano do Plano Diretor (Lei Municipal no. 7165/96,
56

Fonte: http://www.frm.org.br/main.asp? Acesso em 20/06/08 às 14h32min – Artigo: Artigo Preservação
das plantas nativas no Parque Ecológico da Pampulha leva terceiro lugar na categoria Ensino Médio Fundação Roberto Marinho - Uma alternativa para a recuperação da Biodiversidade.
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artigos 9o, 15 e 22) e suas revisões promovidas pela Lei no. 8137/00, notadamente seu
Art. 10, que determina ao Executivo a elaboração de um plano de recuperação,
preservação, conservação, ocupação e uso da Serra do Curral.
O projeto se insere, assim, no cenário de implementação dos mecanismos de
gestão urbano-ambiental, os quais não estavam devidamente regulamentados quando do
tombamento da Serra do Curral. São três os principais mecanismos previstos na
legislação municipal para compensar as limitações administrativas impostas à
propriedade privada ou de promover a recuperação de áreas degradadas: a isenção fiscal,
a transferência do direito de construir e a operação urbana.57 O projeto se propõe a
investigar questões e avaliar as restrições e potencialidades determinantes para que as
intervenções destinadas à recuperação ambiental sejam públicas ou privadas, possam ser
adequadas às características ambientais e paisagísticas da área tombada, bem como às
condições de articulação com a estrutura urbana. Serão definidas diretrizes de gestão
urbano-ambiental para a área tombada, visando especialmente a recuperação de suas
áreas degradadas.
O plano de recuperação da Serra do Curral – (PMBH) está sendo desenvolvido
através do Projeto de Restauração Ecológica de Áreas Degradadas pela Mineração, em
parceria Fundação Centro Tecnológico (CETEC) e Fundação de Desenvolvimento de
Pesquisa (FUNDEP). Segundo a pesquisa é fundamental trabalhar a recuperação do que
foi degradado com o retorno da cobertura vegetal nativa, como também todas as
interações interespecíficas, atuando na recuperação de solos e na biodiversidade,
elementos que compõem o ecossistema da região de modo que ela se torne sustentável.58

3.8 Jardins de edifícios
3.8.1 Conceituação e Legislação
57

Fonte: Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XIV - Nº: 3.070 - 04/11/2008 e Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - Secretaria Municipal Meio Ambiente
58
Fonte: Jornal da FUNDEP – outubro/2007 – n.38, ano IV – http.//www.fundep.ufmg.br/diversos/jornal
fundep/38/jornal.pdf
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O paisagismo interno pode ser dividido em: jardins internos, jardins em terraços
sacadas e áreas de recreação. Neste tipo de projeto existem, como nos outros, um estudo
a se fazer, para que seja atingida uma harmonia entre o ambiente e o jardim. Com o
aumento do estresse urbano das grandes cidades, a necessidade de estar próximo à
natureza tem aumentado consideravelmente. As áreas verdes proporcionam lazer,
prática de esportes, meditação, estudo e entretenimento.

Residência e edifícios residenciais da zona sul da cidade – bairro de Lourdes

”O paisagismo não é apenas a criação de jardins através do plantio desordenado
de algumas plantas ornamentais, é uma técnica artesanal aliada à sensibilidade, que
procura reconstituir a paisagem natural dentro do cenário devastado pelas construções.
Requer conhecimentos de botânica, ecologia, variações climáticas regionais e estilos
arquitetônicos, sendo também importante o conhecimento das compatibilidades
plásticas para o equilíbrio das formas e cores.” Segundo a arquiteta e urbanista Danielle Duarte, especialista em Paisagismo.59
A busca de informações sobre como amenizar o “cinza” dos prédios, do asfalto,
como anular o efeito da poluição e amenizar enchentes urbanas é um dos aspectos do
surgimento de políticas municipais aplicadas nos terrenos urbanos privados.
59

Fonte: http://www.arquiteturaepaisagismoblogsport.com/2008/05importancia-do-paisagismo-nosdias.html, acesso em14/05/08 às 10h30min
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A Lei nº 7.165 - de 27/8/1996, então, passa a exigir a reserva de20% da área do
empreendimento à área de permeabilidade favorecendo assim o aparecimento dos
jardins particulares.

Jardins em residências no bairro Mangabeiras – zona sul da cidade
.

As empresas de construção têm investido cada vez mais em projetos que valorizem
o paisagismo, contratando profissionais que criam cenários e ambientes cheios de estilo.
Vários tipos de jardins de solo e de plantas, quando bem identificados e
combinados dão belos resultados. Espécies brasileiras, como a triális (Galphimia
brasiliensis - Malpigliaceae) e as Ipomoeas (Ipomea Chiliantha - Convolvulaceae) na
sua grande variedade de cores, ficam perfeitas em jardim tropical já os
pinheiros(Araucaria angustifolia - Aracuriaceae) e tuias(Tuja sp - Cupressaceae),
próprios do clima europeu são mais freqüentes em condomínios da região sul de BH,
que possui temperaturas mais amenas.

- Condomínio do Residencial Jardim do Éden, localizado no bairro Santa Lúcia, na
região sul de Belo Horizonte: o prédio tem 1.600 metros de área de lazer e jardim. São
plantas raras, cascatas artificiais, mais de 40 palmeiras e até um quiosque com
churrasqueira. O jardim serviu de argumento para a venda de nove dos 10 apartamentos.
O comportamento dos compradores dos apartamentos do Residencial Jardim do Éden
vem se repetindo cada vez mais nos últimos tempos, uma boa fachada e um jardim bem
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cuidado podem valorizar em cerca de 25% o preço do imóvel.60
- Belvedere Top Green: o paisagismo deve entrar no planejamento da obra, construído
junto ao projeto arquitetônico, as árvores fizeram o diferencial desse jardim e
justificaram o investimento e o trabalho. Esse tipo de projeto quebra a aridez do
concreto e valoriza muito o empreendimento. Criar um ambiente que proporcione maior
bem-estar é a aposta da empresa ao planejar o Belvedere Top Green, cuja conclusão está
prevista para 2009. O edifício, em estilo resort, ocupará um quarteirão inteiro, também
no Bairro Belvedere. São 10.620 metros quadrados, com 50% deles aproveitados para
área verde.
Segundo o diretor-superintendente da empresa construtora, dos R$ 80 milhões que
totalizam o investimento, 50% serão destinados à criação dos jardins, que estão sendo
projetados por Benedito Abbud61, arquiteto e paisagista paulista.

Projeto do Edifício Top Green no Belvedere

60

Fonte:
http://noticias.vrum.com.br/imóveis_jornalonorte/templete_interna_noticias,id_noticias=218428id_sessoes=
228/templete_capa_imoveis.shtml# acesso em 24/06/08 às 10h16min
61

O projeto paisagístico do Top Green leva a assinatura de Benedito Abbud, arquiteto paisagista com 34
anos de profissão, que possui aproximadamente 3.500 projetos desenvolvidos no Brasil e no exterior.
Procurando aguçar os cinco sentidos e promover a qualidade de vida, Abbud mescla o forte aroma das
plantas com espécies frutíferas, chás e temperos, remetendo ao olfato e ao paladar. A visão é exaltada pelas
cores e pelos espaços. As texturas das plantas evocam o tato, enquanto o barulho das próprias plantas, do
vento e da água atiça a audição. O projeto pretende levar muito aconchego e tranqüilidade aos moradores
através dos belos jardins contemplativos e de permanência.

66

- Edifício Andrômeda, construído na Rua Paulo Camilo Pena no bairro Belvedere: os
jardins do edifício têm em sua composição nove butiás (Butia capitata - Arecaceae),
altas palmeiras (espécies diversas da família Arecaceae) de troncos grossos, foram
trazidas já adultas do Sul do país para compor um cenário que se diferenciasse dos
prédios da região. O planejamento foi de Luiz Carlos Orsini, que estudou paisagismo em
Madri, na Espanha.
3.9

Iniciativas públicas efetivas na implantação de entidades de produção e
conservação de plantas nativas e ornamentais
A Gestão Ambiental do Município de Belo Horizonte apresenta a atual situação

do meio ambiente, focando no quesito sustentabilidade ambiental enumerando dentro da
Política de Meio Ambiente no Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente –
No 6.938/81, Sisnama, Gestão Ambiental implementando os seguintes programas:
Fiscalização, Operação Oxigênio, Programa BH Verde, Programa Adote o Verde, Plano
Diretor de Arborização, Plano de Recuperação e Proteção de Bacias e Programas de
Educação Ambiental.62
Algumas das iniciativas públicas de interferência nas áreas verdes da cidade
através de programas e sustentabilidade serão descritas a seguir. As referidas datas de
implementação pretendem, grifadas, reconhecer que foram políticas urbanas
influenciadas pelos estudos de re-planejamento e re-direcionamento do crescimento da
cidade e conseqüentes legislações desenvolvidas e impostas desde 1976.

3.9.1 Orçamentos Participativos
O Orçamento Participativo é um processo pelo qual a Prefeitura e a sociedade,
62

Fonte: A Belo Horizonte, 30/10/2007 Extrato de Ata: 9º Reunião Ordinária do Conselho CDL Barro Preto
e 12ª Reunião Ordinária do Conselho CDL Hipercentro.
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juntas, constroem uma nova forma de governar a cidade; estabelece novas relações, cria
parcerias, com o objetivo de solucionar os problemas do cotidiano do município. A
população tem a oportunidade de conhecer como é utilizado o dinheiro público, bem
como apontar, nos plenários, que serão realizadas nas regiões, as principais necessidades
da sua região e propor prioridades de ações para o Governo. Uma vez o governo ciente
dessas prioridades e pareceres técnicos, elaborará o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual.
Para entender o papel da participação da sociedade civil na gestão das cidades é
necessário entender a relação grupo social na realidade político-administrativa. Deste
ponto de vista da participação, descobrimos uma série de falhas ou vícios que têm
deteriorado a democracia. Entre estes vícios podemos assinalar:
a) A falta de controle dos cidadãos nas ações desenvolvidas pelos
representantes eleitos, nos poderes Executivos e Legislativos.
b) A corrupção, o clientelismo (cabo eleitoral, venda de influência e abuso de
poder).
c) O fortalecimento do paternalismo, quando as soluções passivas são
esperadas.
d) Uma participação, compreendida somente na informação pelo poder
público.63
Com o objetivo de democratizar o acesso à informação/saber e incentivar a coresponsabilidade na gestão da cidade, em Belo Horizonte, desde 1998 foram
implementados os Orçamentos Participativos nas suas diversas dimensões - OP Cidade,
OP Regional e OP Habitação. Em todas as instâncias, os conselhos populares participam,
se organizando e votando em quais as ações/intervenções deverão ser priorizadas. Neste
contexto, o planejamento do município vem sendo repensado em seus raios de
abrangência, sendo que em áreas denominadas na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação
63

Fonte: http://www.riopreto.sp.gov.br/externos/sm_mulher/orcamento participativo.pdf - Principais
objetivos do Orçamento Participativo-acesso em 16/05/08 às 11h51min.
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do Solo do Município são desenvolvidos Programas de Planos Globais específicos que se
apresentam, então, como um instrumento de planejamento, com o objetivo de auxiliar o
poder público e a comunidade na tomada de decisões de como, quando e onde investir.
Este planejamento também possibilita o monitoramento e a avaliação da dinâmica de
evolução dos núcleos mais carentes, além de facilitar a captação de recursos por meio de
fontes externas à Prefeitura de Belo Horizonte. Este instrumental, composto por textos,
planilhas e gráficos, mapas e fotos, tem possibilitado um maior controle das
potencialidades e fragilidades da nossa realidade urbana. Constata-se através da
participação da população nos Orçamentos Participativos o interesse em criação de novos
parques e revitalização de avenidas e seus boulevares. (Anexo H - Participação da
sociedade nos Orçamentos Participativos)

3.9.2 Programa BH- Verde
Programa de cunho sócio-ambiental, em execução pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento Urbano. Foi criado com o objetivo principal de atribuir,
às áreas públicas de interesse ambiental, funções socialmente apropriáveis pela
população, resgatando ou preservando a sua integridade através de investimentos de
baixos custos financeiros e contribuindo para o fortalecimento de uma política
municipal de conservação e proteção da biodiversidade.

Em 2007 foi concluída

pela Secretaria Adjunta do Meio Ambiente, através do Programa BH-Verde, a
montagem do banco de dados com informações sobre cerca de 1100 áreas verdes
públicas municipais, da elaboração de diagnósticos e da proposição de estratégias e
planos de manejo, ocupação e utilização para estas áreas, buscando, também, definir
uma política de priorização de regiões deficitárias em termos de áreas verdes para o
recebimento de investimentos públicos destinados a este setor e os anseios da
população.64

64

http://bhz5.pbh.gov.br/dom.nsf/ - Diário Oficial do Município 14/02/08 acesso em 25/06/08 às 15h46min.
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Foto Robert Serbinenko
Praça Nova York no bairro Sion

3.9.3 Programa Adote o Verde
A Prefeitura de Belo Horizonte criou o Programa Adote o Verde, uma parceria
entre a administração municipal, a iniciativa privada e a comunidade em geral, com o
objetivo de viabilizar a implantação e, principalmente, a manutenção de parques, praças,
jardins, canteiros centrais de avenidas e demais áreas verdes públicas da cidade.
O programa foi inspirado na iniciativa de adoção da Praça de Liberdade pela
empresa Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) em 1991. Obtendo bons resultados,
hoje, o programa conta com a participação de parcerias em mais de 300 espaços verdes
do município. Qualquer cidadão, associação de bairro, escola, estabelecimento bancário,
comércio, sindicato, empresa, indústria, órgão público ou ONG pode adotar um espaço.
Conseqüência disso tudo é a melhor qualidade de vida no meio urbano e
conseqüentemente uma valorização imobiliária.
Todas as áreas verdes da cidade pertencentes à Prefeitura de Belo Horizonte estão
disponíveis para adoção. São empresas-cidadãs, que contribuem para o bem estar da
sociedade na qual se inserem. Com iniciativas deste tipo, a empresa associa seu nome a
belas áreas de convívio, criando referências para os consumidores da cidade-jardim. O
Centro-Sul é a região que tem maior número de áreas adotadas pelo Programa Adote o
Verde. A despesa municipal com os trabalhos de limpeza, poda e supressão de árvores
ainda é muito significativa.
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Parceria da vida urbana
Este é o principal programa da PBH para conservação do meio ambiente nas áreas
urbanas, o projeto precisa de mais parceiros. Todos podem ser importantes agentes na
melhoria da qualidade de vida do meio urbano.65 suas marcas com atitudes legítimas,
que ultrapassam a simples publicidade.
O Concurso Cidade Jardim, instituído em junho de 2000, é realizado anualmente, e
que tem como objetivo incentivar e homenagear esses parceiros como setores da
prefeitura envolvidos nas atividades de manutenção das áreas verdes. Cada uma das
nove regionais indicou suas áreas verdes mais bem cuidadas. Esta iniciativa tem
incentivado e promovidos parceiros da administração pública.

Praça da Liberdade, 2008
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Fonte: http://www.santaluzianet.com/userinfo.php?uid=1, acesso em 19/05/08 às 08h15min
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A Centro-Sul indicou, em 2006, a adotante da Praça da Liberdade, para receber uma
homenagem especial66, e renovou o convênio de manutenção e preservação da Praça da
Liberdade com a Companhia Vale do Rio Doce, empresa que incorporou a MBR –
Minerações Brasileiras Reunidas, adotante do local há mais de 15 anos. Nos próximos
dois anos, a Vale vai investir na manutenção dos jardins e preservação do estilo
arquitetônico da década de 1920 e traçado característico. (Anexo I – relação dos
vencedores do Concurso Cidade Jardim 2005, para os que participavam do Adote o
Verde)

3.9.4 Plano Diretor de Arborização
Trata-se, como dito anteriormente, de um plano de arborização viária com
programação anual de podas das árvores da cidade. A arborização, hoje, se constituiu
em uma exigência de próprio processo de implantação dos loteamentos para que, no
momento em que a ocupação seja efetivada apresente mínimas condições ambientais
para a vida da população.

Árvores adotadas no Bairro Santo Agostinho

A legislação sobre parcelamento do solo urbano quer a de nível federal (lei 6766
de 19/12/79), quer a municipal (lei nº 4034 de 25/03/85) não explicita qualquer
66

Fonte: Jornal Hoje em dia - Belo Horizonte, MG, Brasil, Domingo 08/08/2004http://www.hojeemdia.com.br , acesso 25/06/08 às 16:28hs
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exigência quanto à arborização neste sentido, o projeto ora apresentado vem preencher
esta lacuna, condicionado, no Município de Belo Horizonte, a aprovação de
parcelamentos do solo à arborização dos logradouros públicos e áreas verdes.
Estabelece os requisitos mínimos para o projeto de arborização e ponto
fundamental, prevê penalidades para a não execução do projeto nos termos e
cronograma previstos. Entre os requisitos do projeto, um dos pontos importantes é o do
porte a ser exigido para as mudas, forma de assegurar menor percentual de perda,
através da vantagem da capacidade de resistência das espécies plantadas.
O projeto "Uma Vida, Uma Árvore", lançado em 2008, é uma parceria da
Prefeitura com a Associação Mineira da Silvicultura (AMS) e a TV Globo Minas.
Atualmente 4 cartórios

já participam do programa. Para participar, os pais, ao

registrarem seus filhos, devem preencher uma ficha de adesão no próprio cartório. A
criança recebe um certificado de inclusão no programa com a localização para que a
família possa acompanhar o desenvolvimento árvore plantada. A média de nascimentos
na capital é de 34 mil por ano.67Com a iniciativa, a expectativa é aumentar em até seis
vezes o número de arbustos nas áreas verdes da cidade.
A pretensão da Prefeitura é semear, até o fim do ano, 30 mil arbustos, de
aproximadamente 80 espécies nativas da região. A Associação Mineira de Silvicultura
que participa do projeto propõe além dos ipês de variadas cores, que também sejam
plantados: jequitibá (Cariniana strellenss - Lecythidaceae), palmeira (Livistona
chinensis (Jacq.) R. Br. Ex Mart. - Arecaceae), jacarandá (Jacaranda mimosaefolia D.
Dom - Bignoniaceae), pau-brasil (Caesalpinia echinata Lamarck - Leguminosaecaesalpinoideae) e mogno (Swietenia macrophylla King - Miliaceae).

3.9.5 Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - Drenurbs
O processo de urbanização acelerado com a remoção da cobertura vegetal com
67

Fonte: http://bhz5.pbh.gov.br/dom.nsf/Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XIV - Nº: 3.028
– 13/02/2008 acesso em 05/06/08 às 13h42min
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abertura de vias, com outras obras de terraplanagem, com ausência de infra estrutura
de micro drenagem e de pavimentação, com a deposição clandestina de lixo e
entulhos, aumentou sobremaneira a produção de sedimentos, que somados ao
efluente de esgotos domésticos e industriais, transformaram nossos córregos em
ambientes totalmente degradados, onde prevalece o mau cheiro, risco de doenças e a
maior probabilidade de enchentes entre outras.68
O Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale dos
Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte (Drenurbs), implantado pela PMBH
em abril de 2007, iniciou obras do Córrego Nossa Senhora da Piedade, no bairro
Aarão Reis. No local vai surgir o Parque Nossa Senhora da Piedade, de 54 mil m², e
área de preservação de nascente. Com conclusão prevista para o próximo ano, inclui
o tratamento das minas, a construção de redes interceptoras de esgotos, drenagem e
pavimentação, além do plantio de três mil árvores de várias espécies.

A meta é entregar à cidade em 2008, totalmente despoluídos, os 2,5 quilômetros de cursos d\'água que
compõem as bacias dos córregos Nossa Senhora da Piedade, Primeiro de Maio e Baleares, nas regiões
Norte e Venda Nova.

Ainda outras duas obras estão em andamento, nos córregos Baleares, na região
Norte, área de proteção ambiental terá 2,25 mil metros quadrados, e no bairro Primeiro
de Maio, em Venda Nova, com 34 mil metros quadrados onde foram identificadas 20
68

Fonte: http://www.manuelzao.ufmg.br/jornal/jornal23/cidadaniadrenurbs.htm, acesso 25/06/08 às
16h49min
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nascentes e está previsto o plantio de 6 mil mudas de árvores. Estão previstas palmeirasreais (Roystonea oleraceae (N.J.Jacquin) O.F. Cook – Arecaceae), pau-brasil
(Caesalpinia echinata Lamarck - Leguminosae-caesalpinoideae), jacarandá (Jacaranda
mimosaefolia D. Dom - Bignoniaceae), quaresmeira (Tibouchina granulosa Cogn. Melastomaceae), ipês (Tabebuia pentaphylla Hemsl. - Bignoniaceae) e árvores
frutíferas num total de 650 árvores.69

3.9.6 Programa Proparque
Com o objetivo de recuperação e manutenção de suas unidades, a Fundação de
Parques Municipais investiu de outubro de 2005 a dezembro de 2007, em obras por
meio do Programa Proparque. Foram realizadas intervenções em 5 parques e em 1
cemitério da cidade, onde esteve sempre presente a restauração e conservação do
paisagismo. 70

Parques em manutenção

Estão em execução as obras de recuperação em 7 parques municipais.
Em 2006, nos parques municipais das Mangabeiras e Américo Renê Giannetti
investiu-se, em parceria com a Sudecap, em obras entre elas replantio de gramado,
recuperação do paisagismo, passeios e pisos.

69

Fonte: reportagem “Região Norte de BH ganha nova área de lazer” de Ingrid Furtado - Jornal Estado de
Minas em 07 de maio de 2008

70

Fonte: http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=682 acesso em 24/06/08 às 16h59min
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Em novembro de 2007, a FPM recebeu da Secretaria de Estado Extraordinário
para Assuntos de Reforma Agrária e Instituto de Terras de Minas Gerais o título de
reserva de uma área de 397.800 m² para implantação do Parque Municipal Paredão da
Serra do Curral.
Como parte das comemorações dos 110 anos de Belo Horizonte, a FPM entregou,
em dezembro de 2007, a nova iluminação cênica do Parque Municipal Américo Renê
Giannetti. A iluminação destaca o coreto e as árvores centenárias, patrocinada pela
Eletrobrás em parceria com a PBH.

3.9.7

Operação Urbana - Parcerias - Operação consorciada
As operações urbanas de acordo com o artigo 32 do Estatuto da Cidade são

conjuntos de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Publico Municipal, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados,
com objetivo de alcançar, em uma área determinada, transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

Complexo Bulevard Arrudas e Praça Rui Barbosa

O Conjunto Boulevard Arrudas é um dos exemplos mais recentes de Operação
Consorciada, fazendo parte da chamada Linha Verde trata-se de um moderno corredor
viário que ligará a região Central de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional
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Tancredo Neves, em Confins. Para a realização das obras viárias foi assinado convênio
entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte. O conjunto Boulevard
Arrudas e Praça Rui Barbosa, inaugurado em março de 2007, foi a primeira obra da
Linha Verde a ser concluída. Com 1,4 quilômetros de extensão, o Boulevard é formado
por trechos da Avenida do Contorno e Avenida dos Andradas, da Rua Rio de Janeiro até
a Alameda Ezequiel Dias.
A enchente do ribeirão Arrudas ocorrida em 1987 mostrou que as obras de
ampliação de seu canal no trecho central da Capital - obras de custo elevado - não
solucionaram o problema das inundações. Espera-se que com os projetos da Linha
Verde e do Boulevard Arrudas seja definitiva à solução deste problema, esta obra foi
grandiosa em seus elementos estruturais e paisagísticos, como jardins, fontes e passeios.
Canteiros centrais, arborização e rede subterrânea de iluminação integram o projeto, ao
longo da alameda e nos 9,5 mil metros quadrados de área da Praça Rui Barbosa. O
resgate de uma das marcas de BH, denominadae Cidade Jardim, é um dos principais
ganhos do projeto levando-se em conta a importância de socialização e recuperando o
charme das avenidas largas e arborizadas. O paisagismo inclui 587 árvores adultas
plantadas e 93 transplantadas, e quase 4 mil metros quadrados de jardins, somando-se
jardineiras e canteiros centrais. Ipês (Tabebuia pentaphylla Hemsl. - Bignoniaceae),
magnólias (Michelia champaca L. - Magnoliaceae), paus-brasis (Caesalpinia echinata
Lamarck - Leguminosae-caesalpinoideae) e subipirunas (Caesalpínia peltophoroides
Benth.-Leguminosae Caesalpinoideae), além de 11 mil arbustos em canteiros e calçadas
devolveram o verde à região.71
Fazem-se necessárias, também, soluções ambientalmente sustentáveis para as
águas urbanas que passou pelo abandono da antiga política de retificação e canalização
dos cursos d'água como única solução e pela adoção de outras soluções que retenham as
71

Estado de Minas/Caderno Gerais – 07/03/2007 – http://www.creamg.org.br/interna.aspx?id=207&expand=0, acesso em 05/05/08 às 11h31min
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águas das chuvas nas regiões altas da bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas como
barragens de retenção, e adoção de pisos permeáveis, sobretudo em ruas, quintais,
estacionamentos, pátios de fábricas e condomínios. Cabe lembrar que a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) continua em processo de adensamento e
expansão urbana ampliando suas áreas impermeabilizadas.

3.9.8

Programa de Pesquisa Científica e Educação Ambiental
“A educação ambiental tem se tornado cada vez mais importante, como um meio

de buscar apoio e participação dos diversos segmentos da sociedade para a
conservação e a melhoria da qualidade de vida, uma vez que propicia ampliação dos
conhecimentos, a mudança de valores e o aperfeiçoamento de habilidades, que juntos
podem fazer com que os homens assumam comportamentos e atitudes que estejam em
harmonia com o meio ambiente”, (Pádua & Tabanez, 1997). “A educação ambiental
exercida em unidades de conservação propicia a inter-relação dos processos de
aprendizagem, sensibilização, questionamento e conscientização em todas as idades, e
a utilização dos diversos meios e métodos educativos para transmitir o conhecimento
sobre o ambiente e enfatizar de modo adequado atividades práticas e sociais”,
(Guimarães, 1995).
A Fundação de Parques Municipais comprometida com a preservação dos
espaços, do equilíbrio ambiental e da diversidade da paisagem urbana, desenvolve o
Programa de Pesquisa Científica que tem como objetivos: regulamentar os projetos de
pesquisa desenvolvidos nas unidades da FPM, por meio de avaliação técnica,
autorização e acompanhamento; fomentar parcerias com Instituições de Pesquisa e
Ensino; elaborar um banco de projetos prioritários e criar o acervo bibliográfico da
FPM.
Por meio do Programa de Pesquisa Científica, a Fundação de Parques Municipais,
em parceria com universidades e órgãos de pesquisa, busca ações adequadas e eficazes
de manejo para a solução de alguns problemas recorrentes em parques urbanos, como a
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invasão de espécies exóticas, introdução de animais domésticos, erosões e poluições
hídricas, dentre outros.
A FUNDEP prepara propostas de novos projetos da UFMG, adequando sua
formatação aos requisitos dos agentes financiadores, fator fundamental para sua
apreciação e aprovação. A formação de parcerias da UFMG com empresas da iniciativa
privada precisa avançar alcançando assim um desenvolvimento satisfatório nas
pesquisas ambientais.72
Quanto à educação ambiental, populações residentes em metrópoles têm
demonstrado uma crescente necessidade de aproximação com a natureza, buscando nos
jardins, praças, parques uma aproximação com o ambiente natural, o que vem
despertando o seu interesse pela conservação destas áreas.

Projeto Centro de Vivência Agroecológica – CEVAE

É de iniciativa da Fundação de Parques oferecer à população a oportunidade de
conhecer o trabalho e a produção científica e tecnológica de pesquisadores fazendo
assim um intercâmbio entre pesquisa científica e educação ambiental. Para isto,
periodicamente são montados nos parques municipais tendas para demonstração destes
estudos aos freqüentadores destes parques.73
72

Fonte: Jornal da FUNDEP – outubro/2007 – n.38, ano IV – http.//www.fundep.ufmg.br/diversos/jornal
fundep/38/jornal.pdf
72
Fonte: http://www.portal2.pbh.gov.br/pbh/index.html?id_nivel1=12, acesso em 15/05/08 às 13h48min.
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Administrado pela Fundação de Parques Municipais, os Centros de Vivência
Agroecológica (CEVAEs) são espaços público-comunitários que buscam a difusão de
práticas ecologicamente adequadas de segurança alimentar e saúde, educação ambiental
e agricultura urbana, aliadas a programas de capacitação e geração alternativa de renda.
Criado em 1993, foi implantado em 1995 a partir de um amplo processo de discussão
sobre a problemática gestão ambiental local.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Abastecimento da Prefeitura de Belo
Horizonte, em parceria com a ONG Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas e
organizações locais de moradores de vilas e favelas. Escolhido pela ONU como
experiência demonstrativa de desenvolvimento urbano sustentável.
Em 2007, começaram os projetos para a construção de três CEVAEs aprovados
pelo Orçamento Participativo, além do CEVAE Taquaril, construído como reparação
ambiental.

4. CONCLUSÃO
Até recentemente, era comum atribuir única e exclusivamente aos governos a
solução para muitas das necessidades sociais, econômicas e ambientais da população.
As mudanças exigidas hoje são de tal ordem que com o avanço da democracia, do nível
de consciência dos problemas ambientais e das soluções de curto e médio prazo por
parte da sociedade civil aponta para a construção de outros caminhos e que sem eles não
haverão mudanças.
A Cidade Agradece!
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ANEXOS
Anexo A: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE de 21 de março
de 1990 - Foram selecionados os artigos relativos ao Meio Ambiente Urbano.
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo de Belo Horizonte, investidos pela Constituição da
República na atribuição de elaborar a lei basilar de ordem municipal autônoma e
democrática, que, fundada no império de justiça social e na participação direta da
sociedade civil, instrumentalize a descentralização e a desconcentração do poder
político, como forma de assegurar ao cidadão o controle do seu exercício, o acesso de
todos à cidadania plena e a convivência em uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica:
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO IV
DO MEIO AMBIENTE
Art. 152 - Todos têm direito ao meio ambiente harmônico, bem de uso comum do povo
e essencial à saudável qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo, preservá-lo e manter as plenas condições de seus processos vitais
para as gerações presentes e futuras.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre outras
atribuições:
I - promover a educação ambiental multidisciplinar nas escolas municipais e disseminar
as informações necessárias à conscientização da população para a preservação do meio
ambiente;
II - assegurar o livre acesso às informações ambientais básicas e divulgar,
sistematicamente, os níveis de poluição e de qualidade do meio ambiente no Município;
III - prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de
degradação ambiental;
IV - preservar remanescentes de vegetações, como florestas, cerrados e outros, a fauna e
a flora, controlando a extração, a captura, a produção, o armazenamento, a
comercialização, o transporte e o consumo de espécimes e subprodutos, vedadas as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies
ou
submetam os animais a crueldade;
V- criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantêlos sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às suas finalidades;
VI - estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas, objetivando
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especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos;
VII - fiscalizar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente,
bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias no território municipal;
VIII - sujeitar à prévia anuência do órgão ou entidade municipal de controle e política
ambiental o licenciamento para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades e
construção ou reforma de instalações que possam causar degradação do meio ambiente,
sem prejuízo de outras exigências legais;
IX - determinar para atividades e instalações de significativo potencial poluidor a
realização periódica de auditorias nos respectivos sistemas de controle da poluição,
incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade dos
recursos ambientais;
X - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia
alternativa não-poluentes, bem como de tecnologia poupadora de energia;
XI - implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora nativa e à
produção de espécies diversas para a arborização dos logradouros públicos;
XII - promover ampla arborização dos logradouros públicos, a substituição de
espécimes inadequados e a reposição daqueles em processo de deterioração ou morte.
§ 2º - O licenciamento de que trata o inciso VIII do parágrafo anterior dependerá, no
caso de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, de prévio relatório de impacto ambiental, seguido de audiência pública
para informação e discussão sobre o projeto, resguardado o sigilo industrial.
§ 3º - Aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ou entidade municipal
de controle e política ambiental.
§ 4º - A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o
infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, inclusive a interdição
temporária ou definitiva, sem prejuízo das cominações penais e da obrigação de reparar
o dano causado.
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Anexo B: LEI Nº 8.616 de 14 de julho de 2003 Contém o CÓDIGO DE POSTURAS
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, onde no capítulo II estabelecem-se normas
específicas sobre arborização urbana, assim como de sua supressão e poda.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°- Este Código contém as posturas destinadas a promover a harmonia e o
equilíbrio no espaço urbano por meio do disciplinamento dos comportamentos, das
condutas e dos procedimentos dos cidadãos no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - As posturas de que trata o art. 1° regulam:
I - as operações de construção, conservação e manutenção e o uso do logradouro
público;
II - as operações de construção, conservação e manutenção e o uso da propriedade
pública ou particular, quando tais operações e uso afetarem o interesse público.
§ 1° - Para os fins deste Código, entende-se por logradouro público:
I - o conjunto formado pelo passeio e pela via pública, no caso da avenida, rua e
alameda;
II - a passagem de uso exclusivo de pedestre e, excepcionalmente, de ciclista;
III - a praça;
IV - o quarteirão fechado.
§ 2° - Entende-se por via pública o conjunto formado pela pista de rolamento e pelo
acostamento e, se existentes, pelas faixas de estacionamento, ilha e canteiro central.
CAPÍTULO II
DA ARBORIZAÇÃO
Art. 21 - É obrigatório o plantio de árvores nos passeios públicos do Município,
respeitada a faixa reservada ao trânsito de pedestre, nos termos deste Código.
Art. 22 - O plantio das mudas, sua prévia obtenção e posterior conservação constituem
responsabilidade do proprietário do terreno para o qual for aprovado projeto de
construção de edificação.
Art. 23 - Deverão constar do projeto arquitetônico das edificações as seguintes
indicações:
I - as espécies de árvores a serem plantadas e sua localização;
II - o espaçamento longitudinal a ser mantido entre as árvores plantadas;
III - o distanciamento entre as árvores plantadas e as esquinas, postes de luz e similares.
§ 1° - Para a escolha das espécies e para a definição do espaçamento e do
distanciamento a que se referem os incisos do caput, bem como para a adoção das
técnicas de plantio e conservação adequadas, deverão ser observadas as prescrições
técnicas estipuladas pela legislação específica.
§ 2° - Caso o passeio lindeiro ao terreno onde se pretende construir já seja arborizado,
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deverá o projeto arquitetônico prever, na inexistência de ordenamento técnico contrário,
o aproveitamento da arborização existente.
Art. 24 - A expedição da Certidão de Baixa de Construção e Habite-se à edificação
construída fica condicionada à comprovação de que foram plantadas as árvores
previstas no respectivo projeto arquitetônico.
Art. 25 - Somente o Executivo poderá executar, ou delegar a terceiro, as operações de
transplantio, poda e supressão de árvores localizadas no logradouro público, após
orientação técnica do setor competente.
§ 1° - O proprietário interessado em qualquer das operações previstas no caput
apresentará requerimento próprio ao Executivo, que o submeterá a exame de seu órgão
competente.
§ 2° - No caso de supressão, deferido o requerimento e executada a operação, o
proprietário obriga-se a plantar novo espécime adequado na área indicada.
Art. 26 - As operações de transplantio, supressão e poda de árvores, bem como outras
que se fizerem necessárias para a conservação e a manutenção da arborização urbana,
não causarão danos ao logradouro público ou a mobiliário urbano.
Art. 27 - É proibida a pintura ou a caiação de árvores em logradouro público.
Art. 28 - É proibida a utilização da arborização pública para a colocação de cartazes e
anúncios, para a afixação de cabos e fios ou para suporte ou apoio a instalações de
qualquer natureza.
Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista no caput:
I - a decoração natalina de iniciativa do Executivo;
Art. 29 - Qualquer árvore do Município poderá, mediante ato do Conselho Municipal
de Meio Ambiente (COMAM), ser declarada imune de corte, por motivo de sua
localização, raridade ou antigüidade, de seu interesse histórico, científico ou
paisagístico, ou de sua condição de porta-sementes, ficando sua proteção a cargo do
Executivo.
…Na oportunidade devolvo tais dispositivos ao reexame da Egrégia Câmara Municipal,
à qual reitero meus cumprimentos de estima e apreço.
Belo Horizonte, 14 de julho de 2003
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Anexo C: DELIBERAÇÕES NORMATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE - COMAM – Relativo à Arborização Urbana
dn 01/88 - define a classificação das infrações aos dispositivos da legislação ambiental
dn 02/88 - define formulário de caracterização de fonte poluidora e o roteiro para
apresentação de projetos de sistemas de controle de poluição
dn 03/88 - define a classificação das infrações aos dispositivos da lei 4495
dn 04/88 - define a classificação das infrações ao artigo 13 do decreto nº 5893
dn 05/89 - define o plantio e poda de árvores
dn 09/92 - estabelece normas para plantio em logradouros públicos
dn 10/92 - estabelece normas para poda de árvore no município
dn 11/92 - define documentação e informações necessárias para obtenção de
autorização prévia para poda, transplante ou supressão de espécime árboreo e demais
formas de vegetação, inclusive nos casos de parcelamento do solo e edificações
dn 12/92 - define normas para implantação de parques no município
dn 13/92 - define normas de reposição ambiental em casos de supressão de árvores e
demais formas de vegetação consideradas como relevantes para o solo que revestem
dn 14/92 - aprova agenda local contendo diretrizes de ação para gestão ambiental
dn 15/95 - define a manutenção e conservação de praças e áreas verdes públicas de belo
horizonte
dn 16/97 - acrescenta artigos à deliberação normativa nº 13
dn 17/98 - ficam convocados para licenciamento ambiental, a que se refere a lei nº
7.277/97, os empreendimentos não residenciais com área edificável igual ou superior a
15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), cujos requerimentos tenham sido
protocolados na secretaria municipal de atividades urbanas sob a égide da lei nº
4.034/85.
dn 19/98 - regulamenta os procedimentos administrativos para o licenciamento
ambiental dos empreendimentos de impacto a que se refere a lei n.o 7.277 de 17.01.97.
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dn 20/98 - ficam incluídas na relação de empreendimentos de impacto, a que se refere o
art. 2º, § 1º, v, da lei 7.277/97:
dn 21/99 - estabelece normas de controle e procedimentos de autorização para o uso e o
armazenamento de herbicidas destinado a capina química urbana.
dn 22/99 - estabelecem normas técnicas para o transplantio de árvores.
dn 23/99 - dispõe sobre as normas de funcionamento e gestão dos centros de vivência
agroecológica / cevae-pbh, enquanto instrumentos de política pública de meio ambiente
e segurança alimentar do município de belo horizonte.
dn 24/99 - estabelece normas técnicas de controle ambiental e procedimentos de
autorização para a realização de eventos no parque das mangabeiras.
dn 25/99 - estabelecem normas específicas para o licenciamento ambiental das
atividades industriais relacionadas no anexo único da dn 20/99, complementando a dn
19/98
dn 26/99 - complementa a dn 19/98 e dá nova redação à dn 20/99, estabelecendo
normas especfícas para o licenciamento ambiental de obras de infra-estrutura
dn 27/99 - estabelece normas específicas para o licenciamento ambiental dos
empreedimentos e atividades nas área definidas como zp1 e zpam.
dn 28/99 - revoga a deliberação normativa no. 24/99, alterando as normas técnicas de
controle ambiental e os procedimentos de autorização para a realização de eventos no
parque das mangabeiras.
dn 29/99 - estabelece normas específicas para o licenciamento ambiental das atividades
de comércio e de prestação de serviços relacionadas no anexo único da deliberação
normativa n.º 20/99, complementa a deliberação normativa n.º 19/98 e inclui tipologia
na relação de empreendimentos de impacto.
dn 30/00 - tendo em vista os objetivos de agilização dos procedimentos recursais e
efetuar os estudos e atualização das normas e padrões ambientais de sua competência.
dn 31/00 - dá nova redação à deliberação normativa 023/99 - comam, que dispõe sobre
as normas de gestão e funcionamento dos centros de vivência agroecológica cevae/pbh.
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dn 33/00 - estabelece procedimentos para licenciamento ambiental dos
empreendimentos de impacto e intervenções do grupo iii em áreas de zp-1 situados nas
áreas definidas como apa - sul/ rmbh dentro do município de belo horizonte.
dn 34/00 - estabelece normas para o custeio de projetos ambientais pelo fundo
municipal de defesa ambiental - fmda
dn 35/01 - estabelece normas específicas para o licenciamento ambiental das antenas de
telecomunicações com estrutura em torre ou similar e dá outras providências.
dn 37/01 - dispõe sobre normas complementares para a instalação de antenas de
telecomunicações em edifícios.
dn 40/02 - dispõe sobre a capina de terrenos não edificados
dn 41/02 - indica como uma das áreas prioritárias para o direcionamento de ações
ambientais do executivo municipal área delimitada por perímetro definido em região
integrante da bacia da barragem santa lúcia e adjacências e dá outras providências
dn 46/03 - altera a composição da câmara de licenciamento de eventos de impacto do
conselho municipal do meio ambiente, instituída pela dn 43/02.
dn 47/03 - substitui a deliberação normativa n.° 34/00, de 08 de novembro de 2000,
que estabelece normas para o custeio de projetos ambientais pelo fundo municipal de
defesa ambiental - fmda.
dn 53/04 - estabelece procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental de
empreendimentos habitacionais de interesse social
dn 54/04 - estabelece a composição das câmaras especializadas do conselho municipal
do meio ambiente - comam.
dn 55/04 -define procedimento específico para a realização de eventos temporários
realizados em vias públicas a que se refere a deliberação normativa n.º 49/2003.
dn 57/07 -dispõe sobre caso excepcional de baixo impacto ambiental que autoriza a
intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente urbana
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Anexo D - PROPOSTAS DE ARBORIZAÇÃO URBANA
Projeto de Lei, Tema: Arborização, Número do Projeto:147, Ano:1991.
Esfera Municipal
“Dispõe sobre a arborização de logradouros públicos nos projetos de parcelamento de
solo.” A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1º - A aprovação de projetos de parcelamento do solo e loteamentos de
desmembramentos fica condicionada à arborização das vias e áreas verdes desses
empreendimentos, sob responsabilidade do requerente.
Art. 2º - O projeto de arborização deverá observar os seguintes requisitos mínimos:
I espécimes de árvores adequadas, com mudas plantadas medindo pelo menos 1,50 m
(um metro e cinqüenta centímetros) de altura e 5 cm (cinco centímetros) de diâmetro na
base, com proteção à sua volta, de ferro, madeira ou alvenaria.
II espaçamento longitudinal de, no máximo, 10 m (dez metros) de uma a outra árvore,
nos passeios e canteiros centrais das vias.
III cronograma detalhado da implantação e de manutenção, período mínimo de 1 ano.
Art. 3º - Os projetos de arborização das vias e áreas verdes serão objeto de análise e
decisão pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, antes da liberação do
parcelamento.
Parágrafo 1º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, deverá se manifestar no
prazo Maximo de 30 (trinta) dias da apresentação do projeto completo de arborização.
Parágrafo 2º - A não apresentação do projeto completo de arborização suspende o
andamento do processo de parcelamento, até que seja satisfeita a exigência.
Parágrafo 3º - A não execução, total ou parcial, do projeto de arborização aprovado,
inclusive de seu cronograma de implantação e manutenção, sujeitará o requerente à
penalidade de 10 (dez) UFPPBH (Unidade Fiscal Padrão da Prefeitura de Belo
Horizonte), por árvore não plantada ou mantida.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
JUSTIFICATIVA
Chamada, originalmente, de “Cidade Jardim” devido à intensa arborização que
caracterizava seus logradouros públicos, Belo Horizonte foi, pouco a pouco, perdendo
esta marca, quer pela ação do próprio Poder Público que, para dar mais espaço aos
veículos nas vias públicas, sacrificou a arborização, especialmente na Área Central, quer
pelo modo como se deu o parcelamento nos bairros que se agregaram no Plano original
da cidade. Na maioria desses bairros, ao contrário do que ocorreu na Área Central onde
uma generosa arborização foi prevista no Plano de Aarão Reis, os arruamentos foram
lançados sem qualquer arborização e só a posteriori, quando a ocupação já se
encontrava consolidada, em condições ambientais geralmente insatisfatórias, e que o
Poder Público foi obrigado a intervir suprindo este aspecto.
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Isto é especialmente patente nos bairros mais afastados e recentes, lançados
com precárias qualidades ambientais, não só em termos de ausência de arborização, mas
também da carência geral de infraestruturas urbanas, o que tem gerado áreas inóspitas,
com condições climáticas e de utilização dos espaços públicos bastante insatisfatórios.
A arborização deveria se constituir em uma exigência de próprio processo de
implantação dos loteamentos para que, no momento em que a ocupação se efetivasse,
esta já se desse com mínimas condições ambientais para a vida da população.
A legislação sobre parcelamento do solo urbano, quer a de nível federal (lei 6766 de
19/12/79), quer a municipal (lei nº 4034 de 25/03/85) não explicita qualquer exigência
quanto à arborização neste sentido, o projeto ora apresentado vem preencher esta
lacuna, condicionado, no Município de Belo Horizonte, a aprovação de parcelamentos
do solo à arborização dos logradouros públicos e áreas verdes. Estabelece os requisitos
mínimos para o projeto de arborização e ponto fundamental, prevê penalidades para a
não execução do projeto nos termos e cronograma previstos. Entre os requisitos do
projeto, um dos pontos importantes é o do porte a ser exigido para as mudas, forma de
assegurar menor percentual de perda, através da vantagem da capacidade de resistência
das espécies plantadas.
É importante destacar a importância da arborização não apenas no aspecto
paisagístico de embelezamento do espaço, mas também é fundamentalmente, na criação
de micro-climas mais satisfatórios para o bem-estar do usuário, no conforto e melhoria
das condições de caminhamento dos logradouros, na contribuição para a manutenção da
umidade do ar e na minimização dos impactos da pavimentação e sobre a elevação da
temperatura.
Fonte: http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=813"http://www.amda.org.br/base/spnw?nid=813 acesso 05/05/08 às 11h05min

Anexo E - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - BELO HORIZONTE Ano X - Nº:
2.263 - 12/17/2004
Razões do veto: ..."é preciso dizer que Município já possui legislação própria a respeito
do tema, a saber, a Lei n° 4.253, de 04/12/85, que 'dispõe sobre a política de proteção do
controle e da conservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no
Município de Belo Horizonte'...
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 996/04 - Dispõe sobre Campanha Permanente de Incentivo
à Arborização do Município. A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização do
Município.
Art. 2º - Para os fins da Campanha instituída por esta Lei, o Executivo disponibilizará
mudas de árvores e plantas ornamentais aos interessados em arborizar ruas, praças e
jardins, limitados a quantidade por pessoa.
Parágrafo único - Do percentual de mudas a serem disponibilizadas pelo Executivo 50%
(cinqüenta por cento) deverão ser mudas de árvore frutífera, escolhidas entre as espécies
mais resistentes ao meio urbano.
Art. 3º - O interessado ficará responsável pelo plantio em sua propriedade, dentro do
Município.
Parágrafo único - A poda e o corte de árvore a que se refere o caput deverão ser feitos
conforme dispuser a legislação municipal.
Art. 4º - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Veto, integralmente, a presente Proposição de Lei.
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2004
RAZÕES DO VETO
Ao analisar a Proposição de Lei nº 996/04 que "Dispõe sobre Campanha
Permanente de Incentivo à Arborização do Município", sou levado a vetá-la
integralmente, pelos fundamentos a seguir expostos.
Para tanto, valho-me dos pareceres emanados pela Comissão de Legislação e Justiça da
Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento Urbano - SMMAS e pela Gerência Técnico-Consultiva da
Secretaria Municipal de Governo - GETC/SMGO, que apontaram empecilhos à sanção
da presente Proposição.
Para a Comissão de Legislação e Justiça, "o projeto supra fere a Constituição
Federal em seu art. 2°, assim como a Constituição Estadual, art. 6° e a Lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte - LOMBH, art. 6°", uma vez que "o projeto invade seara
de competência privativa do Administrador Municipal. A independência dos poderes
não permite a ingerência da Edilidade nas atribuições específicas do Executivo."
Este mesmo argumento é compartilhado pela GETC/SMGO, que destaca a existência de
invasão de competências ao citar o parágrafo único do art. 6° da LOMBH.
Mais adiante, ambos os órgãos supracitados lembram que o Município já possui
legislação específica a respeito do tema. Para a GETC/SMGO, "é preciso dizer que o
Município já possui legislação própria a respeito do tema, a saber, a Lei n° 4.253, de
04/12/85, que 'dispõe sobre a política de proteção do controle e da conservação do meio
ambiente e da melhoria da qualidade de vida no Município de Belo Horizonte', que
incumbe explicitamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
Urbano - SMMAS a implementação da política ambiental do Município, dentre outras
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competências, conforme seu art. 3°. A mesma incumbência acima citada é reforçada
pelo Decreto n° 5.893, de 16/03/88, que regulamenta a lei supra mencionada."
Ainda segundo a GETC/SMGO, "o art. 2° e seu parágrafo único e o art. 3° da
Proposição em estudo criam despesas e incumbências para o Poder Executivo: o
primeiro por definir a distribuição de mudas de árvores pelo Poder Executivo, sem o
devido respaldo financeiro, e interferir na tipologia de árvores a serem plantadas - 50%
(cinqüenta por cento) deverão ser mudas de árvores frutíferas - e o segundo por tratar de
tema fora do alcance do Executivo, que é o plantio de mudas na propriedade privada.
Tais artigos, bem como o art. 4° devem ser vetados."
Por sua vez, a SMMAS elaborou Parecer Técnico apontando as razões do veto
total por ela indicado:
"Chamamos a atenção, em especial, para os seguintes pontos:
1. Sobre o art. 2°:
1.1. Atualmente qualquer cidadão pode pedir à Prefeitura que plante uma árvore no
passeio ou faça a manutenção de praças e jardins. Esta é uma prática adotada há anos e,
no caso das praças e jardins, ainda existe o 'Projeto Adote o Verde', que é um programa
de grande aceitação pela população.
1.2. O plantio de árvores em logradouros públicos só deve ser feito após uma vistoria
técnica no local por parte de um engenheiro para que se garanta a adequação da espécie
ao espaço disponível, considerando, principalmente, as condicionantes para o seu
desenvolvimento e a interferência com os demais equipamentos urbanos. Em praças,
deve-se também respeitar um projeto de paisagismo. Não havendo essas condições,
corre-se o risco de se ter uma arborização de pior qualidade ou um ajardinamento com
dificuldades de manutenção ou sem harmonia visual.
2. O art. 3° revela que a Campanha, e a conseqüente disponibilização de mudas, se
aplica também a imóveis particulares. Isto implica em ônus para o Município, que teria
que fornecer mudas que seriam plantadas em imóveis particulares, prática à qual não
é obrigado atualmente. Acresça-se a isto a dificuldade de acompanhamento e
fiscalização da destinação dessas mudas, que poderiam, mesmo, ser desviadas desta
finalidade."
Pelo exposto, veto integralmente a Proposição de Lei nº 996/04, devolvendo-a ao
reexame da Egrégia Câmara Municipal.
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2004
FONTE: http://bhz5.pbh.gov.br/dom2004,
Acesso em 05/05/08 às 09h02min
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Anexo F: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU
CARTA DE VITÓRIA
A Assembléia geral constituída pelos participantes do XI Congresso Brasileiro de
Arborização Urbana, ocorrida no dia 6 de setembro de 2007, nas dependências do
centro de convenções do Hotel Canto do Sol em Vitória - Espírito Santo, recomenda
que:
• As prefeituras municipais criem secretarias de meio ambiente sob a
responsabilidade das quais deverá estar atrelado o planejamento, a execução e o
gerenciamento do verde urbano;
• A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana-SBAU constitua uma comissão
para elaborar as diretrizes básicas para um código de arborização urbana, com
vistas a disciplinar as atividades inerentes aos processos que a envolvem, com
posterior encaminhamento ã Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT;
• Encontros estaduais sejam realizados nas diferentes regiões do país, com vistas
a fomentar as discussões sobre o processo de arborização urbana nos
municípios brasileiros;
• A educação ambiental seja oportunizada a todas as faixas etárias com o objetivo
de co-responsabilizar a comunidade com o cuidado com a arborização;
• A elaboração e distribuição de materiais de apoio pedagógico sobre a
importância da arborização e das ‘reais verdes urbanas, para os diferentes
níveis de ensino, com vistas a destacar o potencial das mesmas como
instrumentos de educação.
• Ações de educação ambiental sejam incluídas na fase de planejamento dos
programas e projetos de arborização urbana;
• Um espaço para as discussões sobre a educação ambiental e árvores urbanas
sejam mantidas nos eventos promovidos pela SBAU, aproximando os
profissionais destes dois universos.
• A produção de mudas de espécies para a arborização urbana, nos padrões
adequados, seja fomentada, orientada e fiscalizados pelos órgãos públicos
competentes;
• As pesquisas sobre espécies nativas sejam incentivadas e o conhecimento das
mesmas seja difundido junto aos projetistas da paisagem urbana, aos
empreendedores, as autoridades locais e comunidades escolares de diferentes
níveis;
• As capitais e demais cidades brasileiras de grande e médio porte desenvolvam
planos diretores de arborização e áreas verdes que devem ser aprovados pelas
Câmaras Municipais e sancionados pelo poder executivo;
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• Os novos projetos de arborização em cidades priorizem o uso de espécies
nativas regionais de médio e grande porte, em vias públicas, principalmente
para aquelas regiões de clima quente;
• Relações de espécies arbóreas e invasoras sejam divulgadas junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais, bem como as empresas privadas dedicadas a
produção e ao manejo de árvores para o meio urbano;
• Programas de aprimoramento de pessoal operacional envolvidos em plantação e
manutenção de árvores urbanas sejam desenvolvidos com a devida certificação
e chancela da SBAU;
• As empresas de energia elétrica priorizem o uso de redes protegidas e isoladas
em novos projetos e desenvolvam programas de substituição das redes aéreas
nuas existentes;
Fonte: www.sbau.com.br, acesso em 21/02/08 às 7hs46min
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Anexo H: ORÇAMENTO PATICIPATIVO VIRTUAL – Resultado das votaçoes – este
anexo pretende demonstrar o interesse da população na realização dos projetos
referentes à áreas verdes urbana

TOTAL DE VOTOS: 503266
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Fonte: http://opdigital.pbh.gov.br/index.html acesso em 15/05/08 às 14hs15min
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Anexo I

Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XI - Nº: 2.502 - 12/13/2005 - Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente
Resultado - Concurso Cidade Jardim 2005
RESULTADO
CONCURSO CIDADE JARDIM 2005A Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente SMAMA, em acordo com o disposto nos Decretos nº 12.072, de 14 de junho de 2005, e 12.090,
de 30 de junho de 2005, divulga os resultados do Concurso Cidade Jardim 2005, que elegeu as
áreas verdes públicas mais bem cuidadas da cidade. Este concurso tem como objetivo incentivar
e homenagear os parceiros do Programa Adote o Verde e os próprios setores da PBH envolvidos
nas atividades de manutenção de praças, parques e canteiros centrais de avenidas da cidade e
divulgar as iniciativas existentes.
Compuseram o corpo de jurados o jornalista Hiram Firmino, a arquiteta Marieta Cardoso Maciel,
a professora e ambientalista Ilka Soares Cintra, o paisagista Renato Albuquerque Rezende e o
representante do Conselho de Meio Ambiente – COMAM, Ricardo Mascarenhas.
A entrega das premiações se dará no dia 16 de dezembro, às 15:00 hs, no Salão Nobre da
Prefeitura de Belo Horizonte, à Av. Afonso Pena, 1.212, 2º andar.
1. PREMIAÇÕES PRINCIPAIS
1.1. Categoria praça adotada com área menor quer 500 m2:
Área selecionada: Praça Helena Zschaber Gonçalves
Localização: Rua Castelo de São Jorge, Bairro Castelo, Pampulha
Responsável pela manutenção (adotante): Planeta Água
Jardineiro de destaque: Eduardo Silva
1.2. Categoria praça adotada com área entre 500 e 5.000 m2:
Área selecionada: Praça Celso Machado
Localização: Rua Brasilândia com Rua Cascatinha, Conjunto Habitacional Celso Machado,
Região Noroeste
Responsável pela manutenção (adotante): Sr. Alexandre Oliveira
Jardineiro de destaque: Wagner Faustino Andrade
Comunidade colaboradora: comunidade do Conjunto Habitacional Celso Machado
1.3. Categoria praça adotada com área maior que 5.000 m2:
Área selecionada: Praça Pedro Melo
Localização: Av. Carlos Luz com Rua Prof. José V. de Mendonça, Bairro São Luiz, Pampulha
Responsável pela manutenção (adotante): Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS
Jardineiro de destaque: Geraldo Cardoso Coelho
1.4. Categoria praça não adotada:
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Área selecionada: Praça Orlando Camargos
Localização: Rua 12 com Rua Adélia Hilbert Teixeira, Bairro Diamante, Barreiro
Responsável pela manutenção: Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro /
Gerência Regional de Jardins e Áreas Verdes Barreiro
Jardineiro de destaque: João Eleotério
Comunidade colaboradora: comunidade do Bairro Diamante
1.5. Categoria canteiro central de avenida adotado:
Área selecionada: Trecho do canteiro central da Avenida Barbacena, localizado entre a Avenida
Amazonas e a Rua Gonçalves Dias
Localização: Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul
Responsável pela manutenção (adotante): Clínica JP JC Ltda. (Procriar Mater Dei)
Jardineiro de destaque: Clemente Raimundo dos Santos
1.6. Categoria canteiro central de avenida não adotado:
Área selecionada: Trecho do canteiro central da Avenida Augusto de Lima, localizado entre a
Praça Afonso Arinos e a Rua Curitiba
Localização: Centro, Região Centro-Sul
Responsável pela manutenção: Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul /
Gerência Regional de Jardins e Áreas Verdes Centro-Sul
Jardineiro de destaque: José Martir
1.7. Categoria parque adotado:
Área selecionada: Parque Municipal Juscelino Kubitschek (Parque JK)
Localização: Avenida Bandeirantes com Avenida Uruguai, Bairro Mangabeiras, Região CentroSul
Responsável pela manutenção (adotante): Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado
de Minas Gerais - SICEPOT-MG
Jardineiro de destaque: Gilmar Vieira Pinheiro
1.8. Categoria parque não adotado:
Área selecionada: Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
Localização: Rua Lincoln Prates, 240, Bairro Itapoá, Pampulha
Responsável pela manutenção: Fundação de Parques Municipais / Departamento de Parques das
Regiões Norte, Pampulha e Venda Nova
Jardineiro de destaque: Cecílio F. Pereira Maciel
2. PREMIAÇÃO "HORS CONCOURS"
2.1 Praça da Liberdade
Categoria: Praça adotada com área maior que 5.000 m2.
Localização: Avenidas Brasil, Bias Fortes, Cristóvão Colombo e João Pinheiro, Bairro dos
Funcionários, Região Centro-Sul
Justificativa: A área vem se destacando, sistematicamente, no contexto geral da cidade, pela
qualidade dos serviços de manutenção nela realizados.
Responsável pela manutenção (adotante): Minerações Brasileiras Reunidas - MBR
Jardineiro de destaque: Rivaldávio Moreira Santos
3. MENÇÕES HONROSAS
3.1. Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego
Categoria: Parque não adotado

102

Localização: Av. Otacílio Negrão de Lima, Bairros Paquetá e Santa Terezinha
Justificativa: Parque recém-criado, que vem se destacando pela qualidade dos serviços de
manutenção nele executados.
Responsável pela manutenção: Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte
Jardineiro de destaque: Técnico Agrícola José de Fátima Figueiredo
3.2. Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo:
Categoria: Parque não adotado
Localização: Rua Doutor Sílvio Menicucci, s/nº, Bairro Castelo, Pampulha
Justificativa: Parque que vem apresentando uma especial qualidade na manutenção de suas áreas
ajardinadas e de lazer, sendo formado, em sua maior parte, por uma importante mata de
vegetação nativa.
Responsável pela manutenção: Fundação de Parques Municipais / Departamento de Parques das
Regiões Norte, Pampulha e Venda Nova
Jardineiro de destaque: Adelson Reis Cardeais
3.3. Orla da Lagoa da Pampulha, no trecho compreendido entre as Avenidas Coronel Oscar
Paschoal e Cremona, incluindo os jardins da Igreja São Francisco de Assis:
Localização: Av. Otacílio Negra de Lima, Bairros Bandeirantes e São Luiz, Pampulha
Justificativa: Esse conjunto de áreas vem se destacando pela sua beleza paisagística e pela boa
qualidade dos serviços de manutenção nele prestados.
Responsável pela manutenção: Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha /
Gerência Regional de Jardins e Áreas Verdes Pampulha
Jardineiro de destaque: Robson Flávio de Oliveira
3.4. Jardineiro Nelson Neimes de Jesus / Parque Roberto Burle Marx:
Categoria da área onde atua: Parque não adotado
Localização da área: Av. Ximango, 809, Bairro Flávio Marques Lisboa, Barreiro.
Justificativa: Excepcional trabalho de jardinagem executado no Parque Roberto Burle Marx,
demonstrando especial dedicação e capacidade.
Responsável pela manutenção da área: Fundação de Parques Municipais / Departamento de
Parques das Regiões Oeste, Centro Sul e Barreiro
3.5. Sr. Milton Pires / Praça Francisco Barreto
Categoria da área onde atua: Praça adotada com área entre 500 e 5.000 m2
Localização: Rua Dom Marcos Teixeira com Rua Adolfo Bezerra, Bairro Campo Alegre, Região
Norte
Justificativa: Morador vizinho à praça, que vem se destacando na luta pela sua preservação.
4. DESTAQUES ESPECIAIS (pessoas físicas ou jurídicas, parceiras ou não do Programa Adote
o Verde, que tenham contribuído de forma significativa e especial para o embelezamento e
preservação de áreas verdes públicas da cidade, para o Concurso Cidade Jardim 2005):
4.1. Indicação da Administração Regional Municipal Norte: Gráfica O Lutador
Justificativa: Empenho na manutenção da Praça Júlio Maria, localizado no Bairro Planalto.
4.2. Indicação da Administração Regional Municipal Venda Nova: Sr. Eli de Souza Oliveira
Justificativa: Funcionário dessa Regional desde 2000 trabalha na condução do viveiro de
produção de mudas, se destacando pelo seu empenho, responsabilidade e dedicação integral ao
4.3. Indicação da Administração Regional Municipal Pampulha: Sr. Hudson Eliseu
Justificativa: Responsável informal pela Praça Santa Catarina de Labouré, no Bairro Dona Clara.
Vem mobilizando toda a comunidade do entorno para a sua conservação e, recentemente,
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intermediou a celebração de convênio formal de adoção da área por uma empresa da região.
Mesmo assim, continuará ajudando em sua conservação.
4.4. Indicação da Administração Regional Municipal Noroeste: Sr. Alexandre Oliveira
Justificativa: Adotante informal da Praça Celso Machado, localizada no Conjunto Celso
Machado, que vem prestando relevante serviço em prol de sua revitalização.
4.5. Indicação da Administração Regional Municipal Nordeste: Sorveteria Sabor da Fruta
Justificativa: Pelo relevante apoio, dedicação e contribuição na revitalização da praça localizada
em frente ao Centro de Apoio Comunitário - CAC do Bairro São Paulo.
4.6. Indicação da Administração Regional Municipal Leste: Sr Adair Nogueira Chaves
Justificativa: Funcionário dessa Regional, que vem se destacando pela responsabilidade e
dedicação no trabalho de produção de mudas.
4.7. Indicação da Administração Regional Municipal Centro-Sul: Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB
Justificativa: Empenho na recuperação e manutenção da Praça Aquilles Reis, localizada no
Bairro Cruzeiro.
4.8. Indicação da Administração Regional Municipal Oeste: Sr. José Divino
Justificativa: Funcionário aposentado que hoje atua na manutenção de praças, como contratado
de empresa terceirizada, se destacando pela sua dedicação.
4.9. Indicação da Fundação de Parques Municipais: Sr. José Soares de Matos Filho
Justificativa: Oficial de serviços que vem se destacando pela sua iniciativa, criatividade e
desempenho na execução de serviços de manutenção de parques.
4.10. Indicação da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte: Sr. Ronaldo Amaral Lopes
Justificativa: Responsável pelo viveiro de mudas do Jardim Botânico vem se destacando pela
qualidade do atendimento prestado aos visitantes, que inclui repasse de conhecimentos e
informações úteis relativas ao trabalho desenvolvido.
Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2005
Flávia Mourão Parreira do Amaral
Secretária Municipal Adjunta de Meio Ambiente
Fonte:http://bhz5.pbh.gov.br/dom2005.nsf/expediente?readform acesso em 19/05/08 às
17h14min
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Anexo J: PARQUES MUNICIPAIS E SUA LOCALIZAÇÃO
Parques (Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Fundação de Parques Municipais)
Venda Nova
• Parque Alexander Brandt
• Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
• Parque de Lazer Jardim Leblon
Norte
• Parque do Bairro Planalto
Pampulha
• Parque Ecológico Pr Franscisco Lins do Rego
• Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte
• Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
• Parque do Confisco
• Parque Elias Michel Farah
• Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
Nordeste
• Parque Ecológico e Cultural da Cidade Nova
• Parque Orlando de Carvalho Silveira
• Parque Municipal da Reserva Ecológica do Bairro União
• Parque Ecológico Renato Azeredo
• Parque Professor Guilherme Lage
• Parque Ismael de Oliveira Fábregas
• Parque Escola Jardim Belmonte
• Parque Maria do Socorro Moreira
• Parque Ecológico de Lazer do Bairro Caiçara
Leste
• Parque Mata das Borboletas
• Parque Municipal Juscelino Kubitscheck (Parque do Acaba Mundo)
• Parque Municipal Paredão da Serra do Curral
Oeste
• Parque Halley Alves Bessa (Praça Parque Marcus Pereira de Melo
• Parque Linear do Vale do Arrudas
Centro-Sul
• Parque Municipal Américo Renné Giannetti
• Parque Municipal das Mangabeiras
• Parque Julien Rien
• Márcio A Menin)
• Parque Jacques Cousteau
• Parque Estrela Dalva
• Parque da Vila Pantanal
• Parque Ecológico do Buritis
• Parque Aggeo Pio Sobrinho
• Barreiro
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•
•

Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
Parque Ecológico Vila Pinho Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
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