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RESUMO

O trabalho se inicia abordando o meio ambiente, seus conceitos, a visão da doutrina e a
definição sob a perspectiva constitucional. A seguir traça a correlação entre meio ambiente e
direitos humanos e ratifica a posição majoritária na doutrina e entendimentos jurisprudências
para afirmar o conceito de meio ambiente como direito fundamental. O estudo dedica-se a
propor o direito ao meio ambiente saudável como direito fundamental, expondo e
apresentando as argumentações para a compreensão necessária deste direito. Inclui visão de
pesquisa elaborada com o objetivo de conhecer o entendimento de parte da população no
tocante ao meio ambiente e aos direitos humanos. Comenta a proposta de educação municipal
e comenta que ainda muito há por fazer neste campo, embora se possa vislumbrar disposição
para alcançar o objetivo. Exalta a necessidade de investimentos contínuos em formação
educacional, para se atingir os propósitos de proteção ao meio ambiente. Trata do tema da
educação ambiental no município de Belo Horizonte e de sua política municipal de educação,
considerando a necessidade de investimentos contínuos em formação educacional, para se
atingir os propósitos de proteção ao meio ambiente. Agrega que a Educação se constitui em
estratégia fundamental e norteadora, capaz de difundir, debater e aprofundar os direitos e os
deveres, em uma luta que é de todos visando a qualidade de vida e a sustentabilidade. Traz as
propostas contidas no Novo Plano Diretor, com viés ambiental, avaliando diversos
dispositivos que se interligam com as políticas de desenvolvimento urbano-ambiental, com
sustentabilidade. Acrescenta que as propostas incluídas no plano indicam a transversalidade
ambiental na política urbana. Adiciona quais desafios deverão ser vencidos para a
implantação de uma política ambiental consistente. Durante a elaboração do trabalho,
orientações de doutrinadores, aspectos constitucionais e de leis específicas, igualmente foram
incluídas. Também se buscou informações na Encíclica Papal, e nas análises feitas a partir dos
estudos formulados para fortalecer a atenção que se deve dispensar ao meio ambiente e à sua
proteção. O estudo funda-se também na análise das etapas do Novo Plano que passou por
aprovação e envolvimento da sociedade, através da realização da IV Conferência Municipal
de Políticas Urbanas. Apresenta, ainda, o planejamento urbano-ambiental como proposta de
solução para problemas de crescimento desordenado das grandes cidades. Analisa também o
Plano de Mobilidade Urbana e sua correlação com a proposta de planejamento urbanoambiental, contidas na proposta do Novo Plano Diretor. Discute o planejamento urbanoambiental como motor de desenvolvimento com sustentabilidade e fator de crescimento
ordenado. Apresenta, do ponto de vista legal, a atuação dos órgãos licenciadores do município
e adiciona explanações de servidores municipais que diretamente atuam no planejamento
urbano, meio ambiente e regulação urbana. Conclui que ainda há barreiras a serem transpostas
e adiciona que o Planejamento Urbano-Ambiental pode ser o caminho para uma nova
compreensão e para uma nova consciência ambiental.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Planejamento Urbano. Planejamento Ambiental.
Sustentabilidade. Plano Diretor. Mobilidade Urbana. Direito Fundamental.

ABSTRACT

This work begins addressing the environment, its concepts and the vision of the doctrine and
set it under the constitutional perspective. Following the environment and human rights
correlation ratifies the majority position in the doctrine and jurisprudence understandings, to
affirm the concept of environment as a fundamental right. The study dedicates itself to
propose Right to a healthy environment as a fundamental right, exposing and providing
necessary arguments to understanding it. Includes research vision developed in order to meet
the understanding of the population with respect to the environment and human rights.
Comments the municipal education proposal and notes that much more remains to be done in
this field, although one can envision disposal to achieve the goal. Exalts a need to continuous
investments at educational formation, in order to achieve environment protection aims. Deals
with environmental education theme in the municipality and its municipal education policy,
considering continuous investments in education formation needs, in order to achieve
environment protection aims. Adds that education constitutes fundamental strategy able to
disseminate, discuss and enhance the rights and duties, in a everyone fight, seeking for life
quality and sustainability. Brings new Master Plan proposals, with environmental bias,
evaluating that various devices are interconnected with the urban-environmental policy
development, and sustainability. Adds that the proposals included in the plan indicate
environmental mainstreaming in urban policy. Adds also challenges which must be overcome
for implementation of a consistent environmental policy. During this work preparation,
doctrinaires guidelines, constitutional aspects and specific laws, were also included. Searched
information at Papal Encyclical, and on analyzes made from formulated studies to strengthen
attention that must give to the environment and its protection. The study is founded on steps
of New Plan analysis that has passed through involvement and society approval at IV Urban
Policy Municipal Conference implementation. It also presents the urban and environmental
planning as a proposed solution to sprawl problems of big cities. It also analyzes the Urban
Mobility Plan and its correlation with the proposed urban-environmental planning in the New
Plan. Discusses the urban-environmental planning as a sustainable development engine and
growth factor ordered. Presents, from a legal point of view, the municipality licensing bodies
performance and adds explanations of municipal employees who directly work in urban
planning, environment and urban regulation. Concludes that there are still barriers to be
overcome and adds that the Urban and Environmental Planning may be the way to a new
understanding and a new environmental consciousness.
Keywords: Environment. Urban Plan. Environment Plan. Sustainability. Director Plan.
Urban Mobility. Fundamental Right.
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1 INTRODUÇÃO

O cidadão: habitante das cidades. Hodiernamente, mais de 90% da população
brasileira vive em cidades, conforme dados do IBGE (IBGE, 2016). Portanto está posto o
desafio para conjugar meio ambiente urbano, prédio, praças, ruas, com o planejamento das
cidades, o dever de proteger e o direito de desfrutar.
Planejar a cidade para que seus habitantes tenham melhor condição de vida, que
possam se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa, em segurança, que disponham de
tempo para lazer com a família e tempo para a educação, que possam conviver e viver com
seus familiares e entes queridos, que possam, enfim, desfrutar do progresso e da ordem,
estampados na frase central do Estandarte do Brasil.
Pesa também sobre o planejamento das cidades, o princípio constitucional da
proteção ao meio ambiente, lapidado com a força e o cuidado do maço e do cinzel no art. 225
da Constituição Federal de 1988 que diz: “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2016).
Desta forma, também contido na Constituição Federal, está o dispositivo do art. 182
que trata do planejamento das cidades: “A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes” (BRASIL, 2016). O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, regulamentou o artigo
da Constituição e determinou aos administradores a elaboração do planejamento municipal,
em especial o plano diretor (art. 4º, III, a).
Posto, portanto, o desafio, cabe às cidades a elaboração de seus planos diretores.
Neste sentido, o município de Belo Horizonte preparou a sua proposta do Novo Plano Diretor
e conjugou a política urbana com a política ambiental, de forma a proporcionar aos seus
habitantes a melhor forma para gozar o seu direito ao meio ambiente saudável, assim como,
em conjunto com o poder público, buscar a sua preservação e defesa.
A proposta do Plano Diretor com viés ambiental amalgamou-se, fundiu-se,
sedimentou-se, e a elaboração da proposta apresentada durante a IV Conferência Municipal de
Políticas Urbanas encontrou harmonia com os anseios da cidade. Essa inspiração considerou

os programas, as propostas e os benefícios em favor do meio ambiente urbano. Do meio
ambiente.
Destarte, o presente trabalho apresenta propostas do Novo Plano Diretor de Belo
Horizonte, com destaque para o viés ambiental e seu entrelaçamento que visa proporcionar
melhoria na condição de vida de seus habitantes.
O quanto e como as políticas públicas são atravessadas pelo direito ao meio ambiente
e estão perpassadas pelas ações que visem assegurar aos cidadãos os acessos ao
desenvolvimento sustentável é o problema a ser encarado; considerar, para isto, a disposição
governamental em investir firmemente na educação, como se contemplou nos vários
programas de educação ambiental formulados pelos governos, de forma a produzir efeitos
permanentes sobre a importância das políticas voltadas a preservar o meio ambiente, com o
planejamento e a ocupação, neste caso, do território urbano, de forma ordenada.
Por objeto, a análise dos dados incluídos na proposta do Município, indica a forma
de atuação que contempla um meio ambiente equilibrado, economicamente desenvolvido,
saudável e com condições igualitárias de desfrute pela população, que participou da
propositura e da elaboração dessa proposta. Podem ser verificadas na legislação as sugestões
que permeiam a transversalidade ambiental com a política urbana, formuladas para se
alcançar

um

meio

ambiente

equilibrado,

economicamente

desenvolvido

e

com

sustentabilidade.
A oportunidade que as cidades têm para frear o avanço irracional da ocupação do
solo urbano atrela-se à regulação do espaço e do território e à educação ambiental que deve
ser difundida em todos os níveis. A grande oportunidade está, justamente, no planejar bem as
ações de urbanismo e urbanidade, conscientizando a sociedade sobre a importância do seu
papel no desenvolvimento socioambiental.
Considerando que os problemas ambientais aumentam e se agravam com a influência
do homem sobre o território, sobretudo com as ocupações indiscriminadas, entende-se como
primordial o fortalecimento das políticas públicas por meio da transversalidade ambiental e do
compromisso do Município com as políticas sociais, de forma a estimular a consciência dos
cidadãos para um problema que é de todos.
No decorrer do trabalho, observa-se a menção a outras políticas públicas que se
coadunam com a política urbano-ambiental do Município, indicando ser esse entrelaçamento
saudável e que busca, a todo tempo, demonstrar a proposição em preservar e proteger o meio
ambiente, por meio da compreensão da sua própria abrangência, numa perspectiva social
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Por hipótese, o estudo pretende avaliar a transversalidade ambiental nas ações
públicas que se consolidam, principalmente na proposta do Novo Plano Diretor, que apresenta
proposição da administração municipal em planejar políticas que visam melhoria da qualidade
de vida e de oportunidades para os cidadãos.
Em consonância com a Constituição Federal, a legislação municipal proposta no
Novo Plano Diretor converge para um entrelaçamento das ações e políticas públicas,
demonstrando a preocupação com meio ambiente equilibrado, considerado como fator de
desenvolvimento.
Descrevem-se, ao longo do texto, temas da proposta de legislação que apontam para
a integração das políticas públicas com o programa de governo municipal, e busca-se
identificar os principais pontos que marcam o desenvolvimento sustentável.
Em termos metodológicos, realiza-se, no decorrer do trabalho, entrevista com
gestores municipais encarregados da elaboração e implantação das políticas urbana e
ambiental e de mobilidade urbana, com seus destaques para a intenção do município em
valorizar e incentivar outros modais de transporte, que se anexa ao final desta obra. As
perguntas formuladas consideraram a importância do meio ambiente, do planejamento
urbano, da mobilidade urbana, o entrelaçamento com as políticas sociais da cidade e os
desafios enfrentados para seu apresto.
O trabalho foi dividido em seis partes: introdução, quatro capítulos com subtemas
específicos e as considerações finais contidas na conclusão. Baseou-se em pesquisa
bibliográfica, jurisprudencial e documental, em leis nacionais esparsas e legislação municipal,
na Constituição da República Federativa do Brasil e no Projeto de Lei 1749/2015, da
Prefeitura de Belo Horizonte - MG.
O primeiro capítulo trata o tema meio ambiente; a sua definição, a forma como é
compreendido pela doutrina e como está na legislação pertinente, com comentários
doutrinários. Traz também, como subtítulo, a análise do meio ambiente como direito
fundamental. Análise esta que visa compreender o direito fundamental ao ambiente saudável,
como preconizado na Constituição Federal, como direito à vida e, portanto direito de terceira
geração.
O segundo capítulo aborda o planejamento urbano e sua correlação com o meio
ambiente e é dividido em dois subtítulos. Neste capítulo se agregam comentários doutrinários
e aspectos legais. No primeiro subtítulo se esboçam as propostas contidas na proposta do
Novo Plano Diretor de Belo Horizonte. O subtítulo seguinte considera os desafios para se
alcançar os objetivos da implantação da política urbano-ambiental no município.
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O terceiro capítulo arrazoa sobre a mobilidade urbana e sua correlação com o meio
ambiente. Descreve a importância do planejamento da mobilidade, considerando os avanços
tecnológicos e investimentos estruturantes em novos modais de transporte. Dentro do plano
de mobilidade está o olhar para o meio ambiente urbano e as propostas para o entrelaçamento
entre o planejamento urbano e o planejamento ambiental. Também traz a visão dos líderes da
condução da política de mobilidade no município, que falam sobre o planejamento urbanoambiental, sobre a mobilidade urbana e sobre os desafios de sua preparação e de sua posta em
prática.
O quarto capítulo discorre sobre os órgãos de licenciamento ambiental, os conselhos
de meio ambiente e as políticas urbanas do município, sua importância para as políticas
ambiental e urbanística do município e a interação com a sociedade civil que integram os
conselhos.
Na conclusão, adverte-se que mesmo com a inovada posição, mesmo com a feitura
de algo totalmente novo e, ainda, com a convergência ambiental da proposta do Novo Plano
Diretor de Belo Horizonte, deverão ser irrompidas barreiras para que os objetivos ali traçados
sejam alcançados. Barreiras políticas, culturais e econômicas deverão ruir, já que deste fremir
depende o êxito de uma política ambiental consistente.

2 MEIO AMBIENTE

Logo que se começa a tratar do assunto meio ambiente, vem à mente o pensamento
de que o meio ambiente é a natureza. Intocado, o ambiente é, sim, natureza. Para Aristóteles a
natureza é tudo que a cerca: o homem, os rios, os pássaros, as florestas, as flores, os animais.
Quando a natureza começa a ser modificada pelo homem, ela passa a ter um componente da
cultura que o homem lhe impingiu.
Do ponto de vista legal, no Brasil, Paulo Affonso Leme Machado informa que antes
da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) não havia uma definição
regular sobre o meio ambiente. Ele dita que: “conceituou-se meio ambiente como o conjunto
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, I)” (MACHADO, 2015, p. 51).
Nas palavras de Celso Fiorillo:

19

Primeiramente, verificando a própria terminologia empregada, extraímos que meio
ambiente relaciona-se a tudo aquilo que nos circunda. Costuma-se criticar tal termo,
porque pleonástico, redundante, em razão de ambiente já trazer em seu conteúdo a
ideia de “âmbito que circunda”, sendo desnecessária a complementação pela palavra
meio (FIORILLO, 2004).

Para Beatriz Costa, sobre o conceito estampado no inciso I do art. 3º da Lei
6.938/1981, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente: “Para uma época em que realmente
não havia uma preocupação verdadeira com a preservação do meio ambiente, entende-se que
foi um conceito surpreendente” (COSTA, 2013, p. 54). A mesma autora assevera ainda que
mesmo sem ter a intenção, o legislador privilegiou a vida.
O que causou surpresa a Beatriz Costa, com o que se concorda, diz respeito ao que se
pode chamar de avanço da legislação brasileira sobre meio ambiente. Nota-se que a Lei
6.938/1981 antecedeu a Constituição Federal de 1988 e, no mínimo, serviu de base para o
legislador constituinte incluir o tema ambiental na Carta Magna.
Já para José Afonso da Silva, “o meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas” (SILVA J. A., 2013, p. 20).
A definição de meio ambiente é ultimada pela Constituição Federal: “bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225). Assim, ao determinar que o
meio ambiente é “essencial à sadia qualidade de vida”, resta comprovado e apreendido que o
Meio Ambiente é Direito Fundamental.

2.1 O Direito Fundamental ao Meio Ambiente

O Direito ao Meio Ambiente equilibrado foi consagrado pela Constituição Federal,
reservando para as gerações presentes e futuras o dever de proteger e não degradá-lo, o que
confirma a abalizada posição de que o Direito ao Meio Ambiente é Direito Fundamental,
insculpido nos dizeres do art. 225, que transcreve-se:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
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§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988)

Não se pode, sob nenhuma circunstância, desconsiderar o conceito constitucional do
Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como sendo um Direito Fundamental à
vida e à dignidade, assim como, não se pode considerar que o Estado não garanta que tal
direito fundamental será exercido por todos e por todos defendido.
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Distingue-se ao tema Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental, a
decisão do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Celso de Mello, que assim
declarou sobre o direito fundamental ao meio ambiente:

Trata-se, consonante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal (RE 134.297-SP,
Rel. Min. Celso de Mello), de um típico direito de terceira geração que assiste de
modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstancia essa
que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade –
de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações,
evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves
conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na
proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos
compõem o grupo social (CELSO LAFER, “A reconstrução dos Direitos Humanos”,
p.131/132, Companhia das Letras). (BRASIL, 1995)

Tem-se que as Constituições Brasileiras anteriores a 1988 nada traziam
especificamente sobre a proteção do meio ambiente natural. Desde 1946 havia orientações,
preceitos sobre a proteção à saúde e sobre a competência da União para legislar sobre águas,
florestas, caça e pesca, possibilitando a elaboração de leis protetoras, como o Código
Florestal, de Saúde Pública e de Caça e Pesca. Foi, portanto, a Constituição Federal de 1988 a
primeira a tratar diretamente do tema ambiental (SILVA, 2013, p. 49).
José Afonso da Silva observa que o dispositivo Constitucional, cujo conteúdo
normativo inserido no art. 225 já está mencionado acima, possui três conjuntos de normas:
norma-princípio, norma-matriz e determinações particulares. No caput da norma-princípio, a
norma-matriz revela o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No §1º, com
seus incisos, os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no caput. As
determinações particulares, dos objetos e setores, referidos nos §§ 2º a 6º, notadamente no §4º
do art. 225, se revelam de primordial urgência, dado que são elementos sensíveis que
requerem imediata proteção e direta regulamentação constitucional, a fim de que sua
utilização, necessária ao progresso, se faça sem prejuízo ao meio ambiente (SILVA, 2013).
Entende-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil já
avançou muito em matéria de proteção ao Meio Ambiente, preocupado que está com os
avanços significativos da degradação. Em 1995, Ignacy Sachs destacava a importância da
inclusão da proteção ambiental no texto constitucional, dizendo que o problema já havia sido
identificado e que se conheciam os desafios a serem enfrentados (SACHS, 2000).
Solange Teles da Silva, em seu artigo “Direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado: avanços e desafios” diz que:
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Se por um lado a Constituição Federal de 1988 proclamou o direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, por outro lado, ela também instituiu deveres
fundamentais, o dever de não degradar e o dever de proteger e de preservar o meio
ambiente, traduzindo por uma responsabilidade do Poder Público e da coletividade,
que dizer de todos os indivíduos em face das gerações presentes e futuras (SILVA,
2006, p. 172).

E segue Solange Teles da Silva (2006) asseverando que os direitos fundamentais são
aqueles que o ordenamento jurídico qualifica como tais, ou seja, aqueles que foram
reconhecidos pela ordem constitucional. Entende-se, assim, que ao consagrar no texto
constitucional o dever de todos na proteção do meio ambiente, o legislador não quis apenas
ditá-lo como mais um direito, mas como um direito fundamental atrelado à própria dignidade
da pessoa humana.
Esses deveres estão intimamente ligados à vida, à preservação do meio ambiente para
as gerações presentes e futuras. Implica condutas que podem significar a abstenção ao
desenvolvimento das atividades humanas, como explica Solange Teles.
Eduardo Gomes e Bettina Bulzico asseguram que “O meio ambiente enquanto direito
humano, implica cooperação entre os povos em eventuais intervenções em prol da proteção
desse bem jurídico, o que não significa desprezar as estruturas estatais e as instituições locais”
(GOMES & BULZICO, 2010, p. 68).
Beatriz Souza Costa vai ao encontro dessas afirmações ao trazer que “o direito à vida
é um dos direitos primários do ser humano, e por esse motivo condiciona os demais”
(COSTA, 2013, p. 99). Ela faz a afirmação por considerar que o meio ambiente é um direito à
vida e que todas as exigências para a sobrevivência incluem o meio onde um povo vive.
Afirma ainda, observando o texto da Lei 10.257/2001, lei que regulamentou os artigos 182 e
183 da Constituição Federal, chamada Estatuto da Cidade, traz o entendimento de que “o
meio ambiente, onde se vive e desenvolve, é direito à vida sem nenhuma dúvida” (COSTA,
2013, p. 102).
A referida autora afirma que o Estatuto das Cidades é a lei mais importante que trata
do meio ambiente artificial e que, portanto, deve ser implementada pelos administradores de
todas as cidades brasileiras. Ao se concordar com a Professora Beatriz, tem-se que agregar a
grande dificuldade enfrentada pela maioria das cidades brasileiras para a implementação de
planos diretores, conforme estabelece a citada Lei 10.257/2001.
Entende-se que o Ministério das Cidades deve dispor de recursos humanos e
financeiros, em escala, para apoiar os mais de 4.000 (quatro mil) municípios brasileiros que
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contam com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e que, portanto, não estão obrigados a
possuírem plano diretor, conforme o art. 182 da Constituição Federal, de forma que esses
municípios possam elaborar seus planos, perpetrando as regras de proteção ambiental
desejadas.
José Afonso da Silva (2009) assevera: “As normas constitucionais assumiram a
consciência de que o direito à vida, como matriz de todos dos demais direitos fundamentais
do homem, é que há de orientar todas as normas de atuação no campo da tutela do meio
ambiente” (SILVA, 2009, p. 849). A presente afirmação vem corroborar com o que se disse
no parágrafo anterior: “orientar todas as normas de atuação no campo da tutela do meio
ambiente” (SILVA). De quem, senão da União, seria o dever de apoiar a esses pequenos
municípios espalhados por todo o imenso território brasileiro, de forma a efetivar o
fundamental direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado?
De acordo com Reinaldo Pereira e Silva em seu artigo “Teoria dos direitos
fundamentais e o ambiente natural como prerrogativa”, são quatro as condições necessárias
para a efetividade dos direitos fundamentais:

1. é preciso que a sociedade, na qual são reconhecidos, se organize sob a forma de
Estado de direito; 2. é preciso que tais direitos sejam positivados na Constituição do
respectivo Estado ou que sejam, ao menos, constitucionalizáveis, 3. é preciso que
tais direitos sejam realmente considerados essenciais à existência e ao conteúdo dos
demais direitos da mesma ordem jurídica positiva, e 4. é preciso que o exercício de
tais direitos seja acompanhado de garantias jurídicas precisas (SILVA, 2007, pp.
551, 552).

A crítica que ele mesmo, Reinaldo Pereira e Silva faz, é que se tem afirmado que o
Estado de direito se encontra em crise e, por falta de tal razão, não mais é capaz de cumprir os
compromissos que a modernidade lhe conferiu. Analisa que em termos políticos, a aventada
crise não tem sentido, pois o Estado de Direito mantém sua atualidade como projeto de
sociedade voltado para a emancipação humana.
Em termos jurídicos, Reinaldo Pereira constata variadas fontes de normatividade
concorrentes com o direito criado pelo Estado nacional, na exata medida em que tais fontes
contrariam o projeto de sociedade voltado à emancipação humana. Aduz, contudo, que o
Estado segue sendo a principal, mas não única fonte de normatividade. O Estado de direito
segue como condição necessária para a efetividade dos direitos fundamentais (SILVA, 2007).
Percebe-se que o direito ao Meio Ambiente saudável é integrante da cadeia de
direitos fundamentais e que há convergência doutrinária e jurisprudencial nesse sentido. Para
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ilustrar, em Apelação Civil, processo nº 1.0702.12.057294-7/001, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais confirma que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não
se sujeitam à prescrição as pretensões que tenham como escopo a proteção do direito ao meio
ambiente, considerado pela Constituição da República como fundamental e indisponível”.
Há um dever geral de não degradar o meio ambiente. Há uma obrigação, seja do
Poder Público, seja da coletividade, pela observância das leis e das regras que impõem o
dever de proteção. Está explícito no art. 225 da Constituição Federal e todos têm que cumprir
os ditames ali expressos. Nesse sentido, assevera Solange Teles da Silva (2006), alguns
biomas, foram elevados à categoria de patrimônio nacional, determinados na Constituição em
razão da sua fragilidade, a saber: Pantanal Mato-grossense, zonas da Mata Atlântica, Floresta
Amazônica, Serra do Mar e zona costeira, com possibilidade de usar e gozar e dispor das
áreas, com restrições para a preservação desses biomas. Isso tudo, com a observância da
autoridade constituída, encarregada da garantia de que o patrimônio seja mantido (SILVA,
2006, pp. 169, 188).
É também de se observar que a Constituição Federal estabeleceu as regras que devem
ser seguidas para a gestão ambiental, através de instrumentos inseridos no §1º e incisos do art.
225, deixando clara a evidência da necessidade de proteção ambiental.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado, o acesso dos seres humanos à natureza
supõe a aceitação do Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro/92, que diz: “Os seres
humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza”
(MACHADO, 2007, p. 54).
Continua, Leme Machado, dizendo que:

O homem não é a única preocupação do desenvolvimento sustentável. A
preocupação com a natureza deve também integrar o desenvolvimento sustentável.
Nem sempre o homem deve ocupar o centro da política ambiental, ainda comumente
ele busque um lugar prioritário (MACHADO, 2007, p. 54).

As posições da doutrina, expressadas nos parágrafos anteriores, vêm ao encontro do
entendimento de que não há mais como separar o Direito ao Meio Ambiente do direito a uma
vida saudável, assim como, deve-se interpretar que o Direito ao Meio Ambiente precisa estar
considerado entre os direitos fundamentais do homem. A preocupação com a vida, com a
natureza e com a preservação desta, é princípio destacado na Constituição Federal e está
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intimamente ligado ao desenvolvimento, de forma sustentável, assegurando o uso equilibrado
dos recursos ambientais disponíveis.
O Brasil, por sua formação como país, como nação, tem suas origens no
patrimonialismo. Basta, para tanto, aperceber-se que no próprio Código Penal a maior pena
mínima cominada está diretamente ligada ao patrimônio:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
(...)
§ 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a
15 (quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30
(trinta) anos, sem prejuízo da multa.
Art. 159: - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate:
(...)
§3º - Se resulta a morte
Pena - reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos. (BRASIL, 1940)

Em destaque o caráter patrimonialista da sociedade brasileira, fundada no degrado e
na deportação de seus piores homens; os colonizadores a que se refere, enviados pela Coroa,
vieram com o fim específico de surrupiar a colônia, engradecendo seu patrimônio, utilizandose de toda sorte de artimanhas, que incluía escravizar os nativos e importar escravos da África
para o cumprimento de seus objetivos, sem se importar com outra coisa senão o
enriquecimento.
Segundo Kiwonghi Bizawu (2015): “O fato de o Brasil ter sido colônia de
exploração por centenas de anos deixou marcas profundas na sociedade brasileira que ainda
busca construir uma identidade nacional, caracterizada hoje pela presença de diversas
culturas”. E segue:

Um país que sequer teve sua independência como fruto dos interesses do povo, eis
que Portugal aceitou a separação do Brasil através do pagamento de dois milhões de
libras esterlinas, e não por meio de luta do povo na defesa de seus interesses, como
ocorreu com outras colônias (BIZAWU & CARNEIRO, 2015, p. 107).

A importância e o valor das palavras acima vêm indicar que o caminho a ser
percorrido para o reconhecimento dos direitos fundamentais e do direito ao meio ambiente
sustentável, passa, principalmente, pela formação do povo. Pela fortificação dos movimentos

26

sociais na construção da cidadania, observada por Kiwonghi, como a existência de “uma
relação estreita e necessária entre os indivíduos no exercício da temática ambiental no que diz
respeito a sua defesa e proteção” (BIZAWU & CARNEIRO, 2015, p. 104).
A partir das leituras, fez-se um recorrido pelo PNDH-3 (Programa Nacional de
Direitos Humanos, 3) em sua última versão, para que fosse possível verificar se no plano
governamental havia os indicativos do entendimento de que há, sim, preocupação com os
direitos humanos e com o meio ambiente no mesmo plano (PNDH3, 2010).
Pode-se assegurar que foram encontrados progresso no pensamento nacional, ao
indicar no PNDH-3, como diretriz, o meio ambiente como integrante do Direito Humano.
Criada com base no Art. 84 inc. IV da Constituição Federal, a Diretriz 6 propõe promover e
proteger os direitos ambientais como Direitos Humanos, incluindo as gerações futuras como
sujeitos de direitos.
O PNDH-3 inova ao incorporar o meio ambiente saudável e as cidades sustentáveis
como Direitos Humanos, propõe a inclusão do item “direitos ambientais” nos relatórios de
monitoramento sobre Direitos Humanos e do item “Direitos Humanos” nos relatórios
ambientais, assim como fomenta pesquisas de tecnologias socialmente inclusivas.
Dentre as ações a serem implementadas pelo programa está a importante ação
relacionada à educação: a inclusão da temática o direito ambiental como Direito Humano,
incluídos nos programas educativos da educação básica (PNDH3, 2010).
Remetendo-se ao PNDH-3, ressalta-se a importância do reconhecimento de todos
pelo Direito ao Meio Ambiente ecologicamente saudável como Direito Fundamental.
A sociedade deve, principalmente pela via da educação, entender o que é Direito
Humano. E isso deve ser amplamente discutido e divulgado em todas as esferas da sociedade,
não devendo se restringir somente à academia.
Daí a assertiva posição do Programa Nacional de Direitos Humanos, ao propor a
garantia do direito a um meio ambiente saudável, assegurando, dentre outras ações, a
promoção da educação ambiental, integrando-a ao sistema educacional, em todos os níveis de
ensino.
Sobre o tema da educação como exercício da cidadania Kiwonghi Bizawu (2015)
constatou que:

No mais, desta constatação resulta a questão da educação para o exercício da
cidadania a fim de buscar, conquistar e preservar o Bem Comum, no sentido de
alcançar e satisfazer às necessidades básicas, pelo menos, respaldado no princípio da
dignidade da pessoa humana (BIZAWU & CARNEIRO, 2015, p. 104).
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Nessa mesma direção, anota-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado está incluindo no rol da terceira geração dos Direitos Humanos, conforme
assegura Dornelles (2006):

A ampliação dos conteúdos dos direitos fundamentais da pessoa humana seguiu o
caminho indicado pelas lutas sociais e pelas transformações socioeconômicas e
políticas que marcaram as sociedades nos últimos trezentos anos, e que
possibilitaram importantes conquistas para a humanidade (DORNELLES, 2006, p.
32).

Em sua explanação sobre os Direitos Humanos de primeira, segunda e terceira
gerações, Dornelles (2006) informa que os de terceira geração surgiram depois da Segunda
Guerra Mundial e são:

O direito à paz: somente em um contexto de paz se torna possível o exercício das
liberdades e direitos considerados fundamentais; o direito ao desenvolvimento e o
direito à autodeterminação dos povos: - que busca garantir a autodeterminação
política de cada nação, sem interferência de Estados estrangeiros, a implementação
de modelo de desenvolvimento alternativo com base em uma nova ordem
econômica; o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, que
diz respeito ao quadro de destruição ambiental que tem afetado a própria vida
humana (DORNELLES, 2006, pp. 35-36).

É um direito que questiona os modelos de desenvolvimento adotados; e o direito à
utilização do patrimônio comum da humanidade, ligado diretamente ao meio ambiente e à
constituição de uma nova base de convivência internacional solidária entre os povos do
mundo (DORNELLES, 2006).
Beatriz Costa (2013) ao se referir às gerações de direitos destaca que:

O que muitas vezes acontece com esses direitos de terceira geração é que estão
elencados na Constituição Federal, mas necessitam de uma regulamentação pelo
Poder Legislativo para que sejam implementados. Isto, no entanto, não lhes furta a
caracterização de direitos fundamentais. (COSTA, 2013, p. 15)

Considerando o que diz Paulo Bonavides, que exora pelo direito à paz como direito
fundamental de quinta geração, adindo que: “O direito à paz é concebido ao pé da letra qual
direito imanente à vida, sendo condição indispensável ao progresso de todas as nações,
grandes e pequenas, em todas as esferas”. Neste sentido, poder-se-á, no futuro, amalgamado
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no sentimento da sociedade, considerar também o direito ao meio ambiente como direito de
quinta geração, pela mesma razão: “direito imanente à vida” (BONAVIDES, 2008, pp. 82,
93).
Em que pese haver direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta e
quinta gerações, sabe-se que eles surgiram em épocas e ocasiões diferentes, atrelados às mais
diversas conquistas da sociedade: direito à liberdade, direitos civis e políticos, direitos sociais
e culturais, direito ao meio ambiente saudável.
Todos os direitos mencionados perpassaram a história em seu momento, ocupando-se
com sua função, no contexto histórico apropriado. A partir do surgimento de novos direitos,
os que já haviam sido conquistados permaneceram. Assim, apropriadamente, muitos
doutrinadores entendem chamar de dimensão ao invés de geração, já que não há
hierarquização entre os direitos fundamentais, haja vista que todos convivem simultaneamente
e têm o mesmo valor e sentido: a proteção do ser humano.
Neste sentido Beatriz Costa (2010) comenta que “Os direitos fundamentais não
podem ser enumerados em uma Constituição como numerus clausus” e adiciona:

Quando se fala em direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta
gerações, não significa que esses direitos sejam estanque4s, mas que estão
relacionados uns com os outros. Na verdade, também não se fala em hierarquia de
direitos. (COSTA, 2010, pp. 66, 67)

Eduardo Biacchi Gomes (2010) ao considerar o meio ambiente como direito
fundamental, anota que urge estabelecer que sua primeira característica, enquanto direito
humano, diz respeito ao objeto a ser tutelado por suas normas. Adiciona que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é objeto de ampla conceituação e, portanto, é importante que seja
envolto em proteção em todas as duas vertentes.
Gomes (2010) defende ainda que o meio ambiente é inerente a toda a humanidade e
não apenas a uma comunidade isolada e que os danos ambientais caracterizam-se por serem
transfronteiriços e transgeracionais, fazendo com que todos devem cooperar no sentido de
evitar sua ocorrência, ou seja, defendê-lo e preservá-lo, assegurando a efetividade do direito
fundamental, estampado no caput do art. 225 da Constituição Federal.
Conclui dizendo que:

O meio ambiente enquanto direito humano implica a cooperação entre os povos e
em eventuais intervenções em prol da proteção desse bem jurídico, o que não
significa desprezar as estruturas estatais e as instituições locais. Mais do que isso,
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trata-se de buscar a conscientização de toda a humanidade, no sentido de que o meio
ambiente dever ser protegido e tutelado, sem que implique, necessariamente, a perda
do direito de soberania dos Estados em explorar o meio ambiente. (GOMES, 2010,
pp. 49-70)

Daniela Richter e Josiane Veronese (2013) destacam que há uma relação entre
Direito e Educação e indicam:

A partir dessa premissa que correlaciona dois ramos do conhecimento humano –
Direito e Educação – sob o viés da interdisciplinaridade, compreende-se como
imprescindível o estabelecimento de uma relação entre o Direito da Criança e do
Adolescente e o Direito Ambiental, no tocante à sustentabilidade, em especial, do
repensar comportamentos e atitudes de cada cidadão e das políticas públicas.
Por conseguinte, pode-se dizer que a estrutura legal-constitucional vincula não só o
administrador a produzir políticas que respeitem o resguardo dos direitos
ambientais, como, ainda, o legislador e o julgador, que, ao atuarem no exercício de
suas funções de Poderes de Estado, não podem contrariar os preceitos a que estas
normas se destinam, sob o risco de criarem-se normas inconstitucionais e de
interpretações contrárias à Constituição (RICHTER & VERONESE, 2013, p. 237).

Assim, a educação como política pública desde os primeiros anos de ensinamento,
com ênfase aos Direitos Humanos, à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente deve ser
prioridade e deve permear todos os programas de desenvolvimento escolar nas três esferas de
governo.
A firme proposição da inclusão da educação nas bases, e a partir dela, em todos os
níveis de ensino, tem a grande chance de mudar, significativamente, a compreensão sobre a
extensão dos direitos de todos à vida saudável e, por conseguinte, deve ser a preocupação dos
governos.
Não é tarefa fácil, em um país sujeito a diversas formas de transgressão, reforçar o
conceito de Direitos Humanos. Entretanto, é dever divulgar e buscar todas as formas de
confirmação desses, que não são só mais um direito, mas o direito à dignidade e à sadia
qualidade de vida, que é o meio ambiente, reservando a todos o importante papel de lutar por
sua preservação.
Dissertar sobre Direitos Humanos no Brasil requer recorrer um pouco à memória
para encontrar no ano 1985 e seguintes, no processo de redemocratização, o ponto de partida
para a nação brasileira, que passou a ratificar tratados internacionais.
Em 1988 deu-se a consagração dos Direitos Humanos incluído na Carta Magna nos
artigos 4º, II; 5º, § 3º; e demais artigos relativos à aplicação da justiça – artigos 109 e 134.
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Após sua inclusão no texto constitucional, o Brasil passou a ser signatário de vários acordos
internacionais sobre Direitos Humanos.
Em que pese toda essa evolução da consciência nacional sobre Direitos Humanos,
há, ainda, aqueles que quando tratam do tema pensam nas piores formas, direcionando o seu
entendimento para uma questão social, de grande importância, que aparece a todo momento
nos meios de comunicação.
Preservar deve ser a palavra de ordem, pois ainda falta o cuidado de todos para com a
natureza. Ações no sentido de conscientizar as populações acerca da necessidade de se
proteger a natureza e o meio ambiente devem constantemente permear todos os níveis
educacionais, desde os ensinamentos, na primeira infância até a conclusão final do
desenvolvimento educacional de cada um.
Percebe-se que organismos internacionais, governamentais e não governamentais
voltados para a difusão, discussão e defesa do meio ambiente têm buscado ampliar a
conscientização de todos acerca da urgência das ações voltadas para a preservação do meio
ambiente, de forma a atender as gerações presentes e futuras. Para isso, promovem a
integração de indivíduos formadores de opinião e líderes comunitários, buscando maior grau
de consciência, mobilização e envolvimento da sociedade em ações efetivas que possam
garantir a proteção e a preservação ambiental, direitos fundamentais de todos.
Entretanto, ainda são frequentes nas sociedades local, nacional e global, situações
que evidenciam a falta de cuidado e de desrespeito com a Natureza e o Meio Ambiente; o que
mostra que os esforços internacionais, nacionais e locais ainda são insuficientes frente ao
desafio que se tem de efetivar o direito fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente
Equilibrado, ou a sustentabilidade ambiental.
Para isso, a mais importante etapa está consubstanciada e deve ser garantida pelos
governos: o constante investimento na educação. A educação iniciada no ensino básico se
torna de fundamental importância para formar a consciência das gerações futuras sobre a
necessidade da preservação e do desenvolvimento econômico com sustentabilidade.
Sem educação não se tem norte. Não está demais insistir neste tema. É dever de cada
um exigir que se cumpram os orçamentos, que eles sejam impositivos. De forma peremptória,
o Estado Brasileiro deve reforçar o ensino de Direitos Humanos e do Direito Ambiental, como
Direito Fundamental, a começar pela educação primária e fundamental.
Pergunta que se faz e que ainda remanesce com resposta inconclusa é: até onde há
interesse e compromissos autênticos para com o meio ambiente? Estão todos imbuídos na
tarefa da preservação? As respostas ainda estão por serem dadas.
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Destaca-se, entretanto, o Direito ao Meio Ambiente, já compreendido como Direito
Fundamental do Homem, como um compromisso que pode transcender os conflitos e
contradições sociais, um compromisso de todos; e a Educação aparece como elemento
fundamental para a possibilidade dessa superação.
A preservação da qualidade de vida como o comportamento que visa à garantia do
Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é princípio necessário para que seja assegurada a
sustentabilidade do planeta para a atual e para as gerações futuras. Neste processo, a
Educação se constitui em estratégia fundamental e norteadora; capaz de difundir, debater e
aprofundar os direitos e os deveres, em uma luta que é de todos: garantir qualidade de vida e
sustentabilidade para todos, do âmbito local ao global.
Considera-se importante a pesquisa feita pelo Grupo de Pesquisa Direitos Humanos,
Meio Ambiente, Epistemologia Ambiental e Dos Direitos Humanos e Processos de
Construção da Sustentabilidade, do qual o autor deste trabalho faz parte, Coordenado Pelo
Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto, sobre Direitos Humanos, Sustentabilidade e Meio
Ambiente. A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2015, em Belo
Horizonte e cidades limítrofes, e apresentou resultados surpreendentes.
Nas figuras abaixo, apresenta-se uma parte desses resultados.
A figura 1 mostra o grau de escolaridade dos entrevistados: a 1ª faixa corresponde
aos que não frequentam escola ou possuem ensino fundamental incompleto; a 2ª faixa
correspondente aos que têm ensino fundamental completo ou médio incompleto; a 3ª faixa
corresponde aos que têm ensino médio completo ou superior incompleto e a 4ª faixa
corresponde aos que têm ensino superior.

Figura 1 - Escolaridade

Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 2 traz o resultado da pergunta feita sobre que direito o entrevistado
considera mais importante, cabendo ao direito à liberdade a qualidade de direito mais
importante (23%). Em seguida, o direito à igualdade (17%), seguido do direito à educação
(13%).

Figura 2 - Direitos mais importantes

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se pronunciarem sobre Direitos Humanos, parte dos entrevistados associa a
imagem àquele indivíduo que comete um delito e logo aparece “alguém” para “protegê-lo”
classificando-o como “coitadinho”. Evidentemente, esta visão equivocada e restritiva de
Direitos Humanos não é a concepção que poderia suportar a discussão e inclusão do Meio
Ambiente como um direito fundamental. As informações de que dispõem são emanadas dos
diversos meios de comunicação, muitas vezes sensacionalistas, que buscam e influenciam, de
certo modo, as opiniões sobre a questão.
Entretanto, essa miopia evidencia o desafio ainda presente na sociedade no que
tange à educação ampla sobre direitos humanos, que envolveria também a educação ambiental
como um direito humano e fundamental.
Entende-se, pois, que a afirmação em todos os meios sociais, de que o Meio
Ambiente é Direito Fundamental e como direito humano é integrado ao direito à vida, à
dignidade, à cooperação entre os diversos setores da economia, que visam o bem estar comum
de toda a população, pode ser um fator contributivo para transformar a compreensão geral
sobre os Direitos Humanos, já que 96% dos entrevistados considera que o meio ambiente
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deve ser um direito fundamental, ainda que apenas 1% o tenha considerado entre os direitos
mais importantes, conforme se depreende dos dados da pesquisa mostrados nas figuras acima.
João Batista Moreira Pinto (2015), ao tratar os Direitos Humanos como um projeto
de Sociedade, com enfoque na questão ambiental, explica que:

A abertura do campo dos direitos humanos para novas realidades, para novos
direitos, evidência a sua potencialidade para a conexão com as transformações da
sociedade. Neste sentido, do reconhecimento inicial da questão ambiental por
setores da sociedade, em um primeiro momento, até a afirmação do Meio Ambiente,
mesmo como “desenvolvimento sustentável”, como parte dos direitos humanos,
temos um processo que atualiza a amplitude e potencialidade do campo dos direitos
humanos, no qual todas as questões centrais à vida das pessoas e do planeta podem
ser incluídas e reconhecidas como tais, desde que a sociedade assim o compreenda e
reconheça, apesar das divisões (PINTO, 2015, p. 21).

Wilfred Beckerman apresenta um entendimento que se mostra de muita
assertividade. Prefaciando seu estudo, apresentado em “Escassez de Razão”, há uma
abordagem no sentido de demonstrar que subsiste uma tentativa de desviar os olhos de um
problema maior:
(...) a mais importante e persistente ameaça ao bem-estar humano – uma ameaça que
não será dissipada automaticamente pelo crescimento econômico aguardado para o
século XXI: a onipresente ameaça às liberdades democráticas, envolvendo constante
violação dos direitos humanos em grande parte do mundo (BECKERMAN, 2007).

E arremata na conclusão:

A maior contribuição que podemos prestar ao bem-estar das futuras gerações é
legar-lhes uma sociedade livre e democrática. E a melhor maneira de fazê-lo é
aprimorarmos desde já o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos
(BECKERMAN, 2007, p. 90).

Questões consideráveis para reforçar a defesa do Meio Ambiente como Direito
Fundamental, foram tratadas nos parágrafos anteriores. Buscou-se destacar a relevância da
educação ampla em direitos humanos, incluindo-a para garantir a proteção ao meio ambiente.
Rematando o entendimento evidenciado, o Professor João Batista (2015) aborda os
objetivos para a fixação do tema ligado aos direitos humanos e ao direito ambiental, e expõe:

(...) a questão ambiental torna mais evidente a interdependência e a interligação
entre os direitos humanos, ao mesmo tempo que exige uma atualização da
“fraternité”, através do valor “solidariedade”; solidariedade entre classes, povos e
gerações, presentes e futuras, o que atualiza igualmente a utopia dos direitos
humanos em uma perspectiva emancipatória (PINTO, 2015, p. 22).
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Entende-se, assim, que para se conseguir a meta, a educação deve ser encarada como
o objetivo principal, a estratégia fundamental que cimentará o vínculo da sociedade com a
proteção ao meio ambiente.

2.2. Educação

Paulo Freire, ao tratar de educação, frisava:

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o
homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. O
homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não poder ser o objeto dela. Por
isso, ninguém educa ninguém (FREIRE, 1979, p. 14).

Trata-se a seguir do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, que dispõe em
seu art. 2º as suas diretrizes, e traça sua correlação com o meio ambiente.
O PME, Lei 10.917/2016 (PBH, 2016), sancionada em 14 de março de 2016,
referenda o Plano Nacional de Educação. Em que pese trazer em sua íntegra os
direcionamentos e orientações a serem seguidos nas escolas do munícipio conforme as
determinações da Lei Orgânica do Município (BELO HORIZONTE, 1990), a Educação
Ambiental em Belo Horizonte se mostra tímida, considerando-se os padrões que se espera do
tema considerado.
Como se vê, a LOM determina ao poder público municipal, a obrigação de assegurar
a promoção do ensino ambiental nas escolas municipais, visando estender a educação para
fora dos muros escolares, até a população em geral.
Como bem lembra Fiorillo, “foi promulgada a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999,
que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental (art. 6º)”:

Definiu-se a educação ambiental como os processos pelos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
poso, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, sendo ainda um
componente essencial e permanente da educação nacional que deve estar presente,
de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de processo educativo, em
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caráter formal e não formal, conforme observamos nos arts. 1º e 2º da aludida lei
(FIORILLO, 2004, p. 42).

A Lei 9.795/1999 já determinava como deveriam proceder todos os responsáveis
pelos programas de educação, em todas as esferas de governo, para todos os níveis de
escolaridade.
No sentido de preparar os infantes para o aprendizado, o Plano Municipal de
Educação de Belo Horizonte inclui a educação ambiental e programas a serem seguidos. São
os mesmos programas orientados pelo Plano Nacional de Educação, de 2014, que “determina
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos” (BRASIL,
2014). No PME, Lei 10.917/2016 (PBH, 2016), destaca-se:

Art. 2º - As diretrizes do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, dispostas
nesta lei, são as mesmas que norteiam o PNE, a saber:
(...)
X - a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a
sustentabilidade socioambiental.
Parágrafo único: a promoção da cidadania e dos princípios do respeito aos direitos
humanos e a diversidade não poderá se sobrepor ao direito dos pais a formação
moral de seus filhos nem interferir nos princípios e valores adotados no ambiente
familiar, conforme assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos,
pelo Código Civil brasileiro e pela Constituição Federal de 1988. (BELO
HORIZONTE, 2016)

Concernente ao meio ambiente e aos direitos humanos, o PME traz proposta que
integra a política municipal como princípio, e traça as diretrizes conforme as exigências do
Plano Nacional de Educação, ainda que tímidas.
Fixa-se atenção aos dizeres do inciso X retro mencionado, para analisar a correlação
advertida pela legislação regente da política educacional do município e da sua conexão com
o meio ambiente. Observa-se que é de primordial importância o respeito aos direitos
humanos, contido no inciso X acima transcrito (PBH, 2016).
O PME faz referência à “promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos,
à diversidade e à sustentabilidade ambiental” (PBH, 2016). Considera que a formação dos
cidadãos inseridos na sociedade contemporânea é a base para tudo e, sua compreensão do
direito ao meio ambiente ecologicamente saudável como direito fundamental.
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Assim, a obrigação do Estado de fomentar a educação, em todos os seus níveis,
promoverá as mudanças necessárias capazes de reafirmar o direito ao meio ambiente como
direito de 3ª geração, como direito fundamental.
Ao descrever sobre o reconhecimento da doutrina referente ao direito fundamental ao
meio ambiente, Herman Benjamin ensina que:

A doutrina, de forma geral, reconhece a existência de um direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, mormente nos países que modificaram
suas constituições após a Conferência de Estocolmo de 1972 (BENJAMIN, 2011, p.
116).

No mesmo sentido, José Afonso da Silva (1997) agrega:

A Constituição define o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de
todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (SILVA, 1997, p. 772).

E, na mesma linha, seguindo na defesa do direito ao meio ambiente como direito à
vida, portanto direito fundamental, relatando que a Constituição ultrapassa constituições mais
recentes, como Bulgária, de Portugal, da Ex-URSS e da Espanha, José Afonso anota:
Em verdade, para assegurar o direito fundamental à vida. As normas constitucionais
assumiram a consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais
direitos fundamentais do home, é que há de orientar todas as formas de atuação no
campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor preponderante,
que há de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento,
como as de respeito ao direito de propriedade, como as de iniciativa privada.
Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não
podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se
discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumental no sentido de
que, através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida
humana. (SILVA, 1997, pp. 773, 774)

A preocupação com a sustentabilidade socioambiental está presente nas diretrizes do
PME. Completa, assim, a afirmação da necessidade de ensinar, desde os primórdios anos,
como já dito e repetido várias vezes, incutindo aos cidadãos em formação a visão da
sociedade ambiental, a racionalidade ambiental e o saber ambiental, concebidos por Enrique
Leff (1998), que recomenda:
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La construcción de una racionalidad ambiental implica la formación de un nuevo
saber y la integración interdisciplinaria del conocimiento, para explicar el
comportamiento de sistemas socio ambientales complejos. El saber ambiental
problematiza el conocimiento fraccionado en disciplinas y la administración
sectorial del desarrollo, para constituir un campo de conocimientos teóricos y
prácticos orientado hacia la rearticulación de las relaciones sociedad-naturaleza.
(LEFF, 1998, p. 124).1

O PME inclui nas Proposições Curriculares para o Ensino Fundamental desafios
apresentados ao educando, que visam proporcionar “soluções para questões e problemas
contemporâneos, preparando-o para trabalhar, exercer a cidadania e cuidar do ambiente onde
vive” (PBH, 2016). Com a proposta apresentada, a Secretaria Municipal de Educação, através
de seus programas e da difusão pelos professores, na arte de ensinar e preparar os infantes,
jovens, e até mesmo adultos que buscam se preparar para uma vida melhor, grava nos
educandos a visão de sociedade sustentável, oferecendo-lhes a oportunidade de, através de
experimento extraclasse, visualizarem o cotidiano.
A apreensão para com os problemas ambientais aumenta em grandes proporções e a
política educacional do país, em especial dos municípios, a quem cabe constitucionalmente
zelar pelas primeiras séries escolares, desde as mais tenras idades (a partir do ano de
nascimento do infante), deve contemplar e assegurar o ensino dos temas ambientais e do
respeito ao lugar em que vive o ser humano.
Percebe-se que entre os objetivos da proposta do Novo Plano Diretor, no inciso
XXVIII do art. 3º, está “implementar projetos e atividades de educação urbano-ambiental nos
locais de ensino, trabalho, moradia e lazer”, como uma obrigação do município. É, portanto,
necessário incorporar o referido item da lei, tão logo aprovada, nos termos do PME, passando
a integrar o planejamento educacional.
Fiorillo emenda que:

A educação ambiental será implementada ainda através de ações e práticas
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à
sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente
(FIORILLO, 2004, p. 42).

1

A construção de uma racionalidade ambiental implica a formação de um novo saber e a integração
interdisciplinar do conhecimento, para explicar o comportamento de sistemas socioambientais complexos. O
saber ambiental problematiza o conhecimento fracionado em disciplinas e a administração setorial do
desenvolvimento, para constituir um campo de conhecimentos teóricos e práticos orientados para a rearticulação
das relações sociedade e natureza. (Tradução nossa)
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Em Dissertação de Mestrado, apresentada em 10/08/2015 à Escola Superior Dom
Helder Câmara, Lucas Lage de Oliveira Andrade (2015) trouxe, entre outras informações que:
“o município de Belo Horizonte, segundo os últimos números do IBGE12 de 2012, possui
265 escolas municipais, 6.522 professores e 140.408 alunos matriculados na rede municipal
de ensino”.
Informa ainda que:

A Lei Orgânica do Município (LOM) de Belo Horizonte, em seu capítulo que trata
do meio ambiente, dispõe em seu artigo 152 que “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” (ANDRADE, 2015).

Ele conclui dizendo que:

A Prefeitura de Belo Horizonte, como demonstrado nos dados apresentados, possui
projetos e capacitações voltados para a área, mas são insuficientes e necessitam de
amadurecimento teórico e de execução. Para uma efetiva inserção da Educação
Ambiental é necessária mais participação com instituições especializadas e projetos
que ocorram dentro das escolas para conseguir uma melhor participação quantitativa
e qualitativa (ANDRADE, 2015).

Daí se pode inferir que o caminho a percorrer pela Educação Ambiental no
Município é, ainda, espinhoso. Embora esteja presente nos termos determinantes para a
adoção do ensino ambiental nos níveis escolares, o delineamento das ações governamentais
carece de perspectivas maiores, como o recrutamento e até a formação de profissionais
habilitados para o ensino consistente da matéria.
Por conseguinte, é de suma importância para a criação de uma nova sociedade, no
sentido estrito da vida, formar nas primárias turmas o fundamento contido nos dizeres da
Carta Magna, preservar, proteger, defender e assegurar o seu desfrute para as futuras
gerações. Uma sociedade concebida com novos conceitos. E, “promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente”, garantido pela Constituição Federal (inc. VI do § 1º do art. 225), deve ser
sentido principal e integrado ao plano.
A Educação Ambiental é tema presente e constante preocupação. Ao propor as
matérias dos painéis discutidos pela Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, que aconteceu durante o mês de junho de 2012, destacam-se alguns
tópicos, incluídos no Painel de Alto Nível apresentado ao Secretário Geral das Nações
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Unidas, em janeiro do mesmo ano, em Adis Abeba, na Etiópia com o título: “Sobre
Sustentabilidade Global: Pessoas Resilientes, Planeta Resiliente”:

Promover a educação para o desenvolvimento sustentável, inclusive educação
secundária e vocacional, e capacitação para ajudar a assegurar que toda a sociedade
possa contribuir para soluções para os desafios atuais e aproveitem as oportunidades.
Investir em educação e treinamento proporciona um canal direto para avançar a
agenda de desenvolvimento sustentável. Isto é amplamente reconhecido como um
meio muito eficiente para promover a qualificação individual e tirar gerações da
pobreza, além de proporcionar importantes benefícios de desenvolvimento para
jovens, particularmente mulheres. (ONU, 2012)

No mesmo relatório, como se pode constatar acima, está a recomendação de
investimento contínuo em educação. Das conclusões do referido Painel, destacam-se:

Vinte e cinco anos se passaram desde que o Relatório Brundtland apresentou o
conceito de desenvolvimento sustentável à comunidade internacional. Desde então,
o mundo obteve um entendimento mais profundo dos desafios interconectados que
enfrentamos e o fato de que o desenvolvimento sustentável apresenta a melhor
oportunidade para as pessoas escolherem seu futuro. Isso é um momento propício na
história para fazer as escolhas certas e avançar seriamente em direção ao
desenvolvimento sustentável.
O Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global fez propostas concretas em
relação a três áreas-chave: capacitar as pessoas a fazerem escolhas sustentáveis,
trabalhar rumo a uma economia sustentável e fortalecer a governança institucional
para apoiar o desenvolvimento sustentável. O acompanhamento ativo se faz agora
crucial. (ONU, 2012)

A Educação é o arremate que falta. É o motor da compreensão de todo o processo.
“A capacitação das pessoas para fazerem escolhas sustentáveis” como está descrito acima,
nada mais é do que prepará-las para a plena compreensão da nova sociedade ambiental.
De fato, sobre a educação, Enrique Leff lembra que desde a Conferência de
Estocolmo houve diretrizes, que de certa forma vêm se repetindo ao longo dos anos, devido à
falta de decisões governamentais. Diz:

La Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en
Estocolmo en 1972, planteó la necesidad de generar un amplio proceso de educación
ambiental. Ello llevó a establecer el Programa Internacional de Educación
Ambiental Unesco/PNUMA en 1975 y a elaborar los principios y orientaciones de la
educación ambiental en la Conferencia de Tbilisi en 1977. Esto llevó a fundar la
educación ambiental en dos principios básicos:
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1) Una nueva ética que orienta los valores y comportamientos sociales hacia los
objetivos de sustentabilidad ecológica u equidad social.
2) Una nueva concepción del mundo como un sistema complejo, llevando a una
reformulación del saber y a una reconstitución del conocimiento. En este
sentido, la interdisciplinariedad se convirtió en un principio metodológico
privilegiado de la educación ambiental (Unesco 1980) (LEFF, 1998, p.
202).2

Extrai-se dos dizeres de Leff (1998) que desde aquela proposta elaborada pelas
Nações Unidas, em Estocolmo no ano de 1972, para a proteção ambiental, se incluiu a
educação e a formação de educadores como necessária para a mudança de paradigma.
Isso faz com que se deva perseverar nas propostas e proposições elaboradas pelos
cidadãos e pelos legisladores no sentido de promover, e assegurar, a educação ambiental em
todos os níveis, certificando-se que investimentos inseridos nos planos orçamentários dos
entes federados, União, Estados e Municípios, sejam de fato investidos. Leff (1998) arremata
dizendo que se deve reorientar e reelaborar os conteúdos educacionais e pedagógicos na
perspectiva do desenvolvimento sustentável, o que implica na construção de um saber
ambiental.
Kiwonghi e Fernanda (2015), ao comentarem o desafio do desconhecimento, com o
que se concorda na íntegra, alertam: “Assim torna-se necessário que as escolas de educação
infantil, ensino fundamental, médio e as universidades incorporem nos processos educativos,
práticas cotidianas envolvendo o censo de responsabilidade para a preservação do meio
ambiente” (BIZAWU & CARNEIRO, 2015, p. 113).
É importante assegurar, de fato, que a necessidade educar deve ser a constante
preocupação dos governantes e administradores públicos. Porém, não basta querer educar, é
preciso promover o acesso à educação de qualidade e compreender o educando, instigando-o
a querer se educar (FREIRE, 1979).
Educação é, pois, um dos grandes desafios dos governos, em todos os níveis.
Aponte-se que desde 1999, foi instituída no país a Lei 9.795/1999, que fixou as metas para a

2

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, expôs a
necessidade de gerar um amplo processo de educação ambiental. Ele levou a estabelecer o Programa
Internacional de Educação Ambiental Unesco/PNUMA em 1975 e a elaborar os princípios e orientações da
educação ambiental na Conferência de Tbilisi em 1977. Isto fez com que a educação ambiental se firmasse em
dois princípios básicos:
1)
Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos sociais através dos objetivos de
sustentabilidade ecológica ou equidade social;
2)
Uma nova concepção do mundo como um sistema complexo, levando a uma reformulação do saber e a
uma reconstituição do conhecimento. Neste sentido, a interdisciplinariedade se converteu em um princípio
metodológico privilegiado da educação ambiental. (Tradução nossa)
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Política Nacional da Educação Ambiental, com alcance geral. Possuir uma legislação
específica que trata da educação ambiental não é garantia de sua aplicabilidade, como se
notou na pesquisa do mestrando Lucas Andrade (2015), que expôs deficiência na educação
ambiental em Belo Horizonte, seja nas escolas municipais, seja nas estaduais.
Exorta-se, por conseguinte, os administradores públicos que lidam diretamente com a
Educação, para concatenarem os seus programas pedagógicos de educação, de forma a se
inserir a Educação Ambiental em todos os níveis escolares. A uma, por que é determinação
legal. A duas, por ser necessário instruir dos infantes aos frequentadores dos cursos de
formação superior, gradativamente, para a proteção, preservação e conservação do meio
ambiente, para assegurar uma sobrevivência com qualidade de vida para todos.

3 PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Não é possível discorrer sobre Planejamento Urbano sem considerar o Meio
Ambiente. As cidades vêm notadamente crescendo, ano a ano, estão cada vez maiores,
aglomeram-se em regiões metropolitanas. Tais regiões significam clara preocupação para os
administradores públicos municipais. A preocupação com o planejamento urbano, com a
sustentabilidade, com o bem-estar social e com a qualidade de vida aumentam dia após dia e
indica a necessidade de se elaborar planejamentos consistentes. De acordo com IBGE, na
Região Sudeste do Brasil, a mais populosa com 85.745.520 de habitantes, 93% da população
vive nas cidades. (BRASIL, 2016)
Dificuldades de ocupação, urbanização, deslocamento, mobilidade, saneamento,
educação, socialização e sustentabilidade, surgem nas cidades e se apresentam como desafios
e dificuldades a serem superadas. Nada que um bom planejamento urbano-ambiental não
possa resolver.
É obrigação dos administradores promover estudos que qualifiquem o planejamento
urbano de longo prazo, visando o desenvolvimento sustentável intrinsecamente ligado às
propostas de planejar a vida urbana, como matriz principal e voltada para a política ambiental,
que pode, e deve ser entendida por desenvolvimento sustentável e por sustentabilidade.
Paulo Affonso Leme Machado descreve os fundamentos de sustentabilidade como:

A noção de sustentabilidade funda-se em pelo menos dois critérios: primeiro, as
ações humanas passam a ser analisadas quanto à incidência de seus efeitos diante do
tempo cronológico, pois esses efeitos são estudados no presente e no futuro;
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segundo, ao se procurar fazer um prognóstico do futuro, haverá de ser pesquisado
que efeitos continuarão e quais as consequências de sua duração. (MACHADO,
2015, p. 59)

Seguindo no caminho do desenvolvimento sustentável, Leme Machado atesta que:
“Desenvolvimento sustentável é uma locução em que se ligam dois conceitos. O conceito de
sustentabilidade passa a qualificar ou caracterizar o desenvolvimento”. (MACHADO, 2015,
p. 61)
De fato, não se pode, no mundo moderno e na profusão do crescimento das cidades,
dissociar o desenvolvimento sustentável da sustentabilidade, dispondo-se do necessário para o
desenvolvimento econômico, sem deixar de lado a proposta de se preservar o meio ambiente.
Em “Escassez de Razão” Wilfred Beckerman adverte: “Qual é o suposto significado
do desenvolvimento sustentável”? A resposta vem do texto contido no Relatório Brundtland e
é expresso pelo autor como:

Uma das mais famosas definições de desenvolvimento sustentável é a que está
contida no Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, a saber: “desenvolvimento
sustentável que atende às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (BECKERMAN, 2007, p.
13).

Fiorillo afirma, no mesmo sentido, o que é desenvolvimento sustentável:

A terminologia empregada a este princípio surgiu, inicialmente, na Conferência
Mundial de Meio Ambiente, realizada, em 1972 em Estocolmo e repetida nas
demais conferencias sobre o meio ambiente, em especial na ECO-92, a qual
empregou o termo em onze de seus vinte e sete princípios (FIORILLO, 2004, p. 24).

Entende-se, pois, que o ponto mais importante para a administração pública –
promover o desenvolvimento sustentável – reflete-se no planejamento urbano das cidades,
através do seu Plano Diretor, conforme previsto no art. 182 da Constituição Federal
(BRASIL, 1988):

Art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. (BRASIL, 1988)
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O Parágrafo único do art. 1º do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, veio para
regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e determina:

Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.
Parágrafo único: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade,
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001).

Assim, no estudo dos problemas que afetam a população das cidades, conforme
orientação legal, os departamentos de regulação urbana, saúde e saneamento, cultura e
educação, lazer, turismo, órgãos de trânsito, desenvolvimento econômico, limpeza urbana
áreas técnicas vinculadas aos departamentos de meio ambiente, todos os atores atuando em
conjunto, ou separados, para a elaboração do planejamento das cidades, o papel da
sustentabilidade ganha importante função no plano de desenvolvimento, pois é a partir dele
que se busca oferecer melhor condição de vida aos habitantes urbanos.
Enrique Leff alerta:

La degradación ambiental se manifiesta así como síntoma de una crisis de
civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del
desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza”.
(LEFF, 1988, p. 17)3

A afirmação de Leff reconhece a necessidade de se conter a degradação ambiental,
considerando que há desenfreado abuso de todos os meios em detrimento do uso consciente
dos recursos disponíveis na natureza. Assim, no contexto apresentado, Paulo Affonso Leme
Machado, sobre as diferenças marcantes entre desenvolvimento e sustentabilidade, escreve:

O antagonismo dos termos desenvolvimento e sustentabilidade, aparece muitas
vezes, e não pode ser escondido e nem objeto de silêncio por parte dos especialistas
que atuem no exame de programas, planos e projetos de empreendimentos. De longa
data, os aspectos ambientais foram desentendidos nos processos de decisões, dandose um peso muito maior aos aspectos econômicos. A harmonização dos interesses
em jogo não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou da
desconsideração de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental. (MACHADO,
2015, p. 62)

3

A degradação ambiental se manifesta como um sintoma da crise de civilização, marcada pelo modelo de
modernidade regido sob o predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza.
(Tradução nossa)
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Com as considerações de Paulo Affonso Leme Machado se compreende a extensão
da responsabilidade dos planejadores, examinadores e dos empreendedores, não se olvidando
dos interesses da comunidade, que devem harmonizar interesses econômicos com os
interesses ambientais, sem que seja dado peso maior àquele em detrimento deste, o que
comumente se aplicava no passado.
Na mesma direção, Fiorillo diz:

Dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a
manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas
atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes
com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham a oportunidade de
desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. (FIORILLO, 2004,
p. 25).

Enrique Leff, no seu livro Saber Ambiental, propõe que se conheça o princípio da
sustentabilidade como condição para a construção de uma nova razão, a partir da diversidade
cultural do gênero humano:
“El principio de sustentabilidad emerge como una respuesta a la fractura de la razón
modernizadora y como condición para construir una nueva racionalidad productiva
fundadada en el potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios a partir de la
diversidad cultural del género humano. Se trata de la reapropiación de la naturaleza
y de la reinvención del mundo; no solo de ‘un mundo en el que quepan muchos
mundos’, sino un mundo conformado por una diversidad de mundos, abriendo el
cerco del orden económico-ecológico globalizado”. (LEFF, 1998, p. 28)4

Observa-se nos dizeres de Leff proposta para a construção de uma nova sociedade
que reassuma a natureza, que reinvente o mundo onde caiba a diversidade e que a ordem
econômico-ecológica globalizada seja desprovida de barreiras, a ofertar melhores condições
para essa mesma sociedade. “Uma racionalidade ambiental que deve ser construída através de
um novo saber e da integração interdisciplinar do conhecimento” (tradução livre) (LEFF,
Saber Ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 1998, p. 124).

4

O princípio de sustentabilidade emerge como uma resposta à quebra da razão modernizadora e como condição
para construir uma nova racionalidade produtiva fundada no potencial ecológico e nos novos rumos
civilizatórios a partir da diversidade cultural do gênero humano. Trata-se da reapropriação da natureza e da
reinvenção do mundo; não somente de ‘um mundo no qual caibam muitos mundos mas um mundo conformado
por uma diversidade de mundos, abrindo a barreira da ordem econômica-ecológica globalizada. (Tradução
nossa)
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Ainda entre os enunciados de Enrique Leff há, no contexto das cidades, a distinção
sobre habitat e habitar que é muito apropriada para o tema que se apresenta. Trata, no capítulo
20, da comparação entre Hábitat/Habitar:
“La emergencia de la crisis ambiental ha venido a movilizar el pensamiento teórico
con el fin de comprender las destrucción de sus bases ecológicas de sustentabilidad
y de sus condiciones de habitabilidad. De allí ha surgido una pléyade de términos
que circulan en el campo ambiental: desde el añejo concepto biológico y
antropológico de medio, has las nociones corrientes de ecología, medio a ambiente y
sustentabilidad que se han incorporado en el actual discurso político. (LEFF, 1998,
p. 240)5

Continua:

El hábitat ha sido considerado como el territorio que asienta a una comunidad de
seres vivos y a una población humana, imponiendo sus determinaciones físicas y
ecológicas al acto de habitar. En este contexto, una visión ambiental de las formas
de ocupación del territorio, destaca los procesos organizadores del hábitat a través
del organismo que lo habita, de la cultura que lo significa, de la praxis que lo
transforma. El hábitat es habitado por las condiciones ecológicas de reproducción de
una población, pero a su vez es transformado por sus prácticas culturales y
productivas. El hábitat es soporte físico y trama ecológica; pero también es referente
de simbolizaciones y significaciones que configuran identidades culturales y estilos
étnicos diversos”. (LEFF, 1998, pp. 240, 241)6

Deste modo, conforme dita a Constituição Federal:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. (BRASIL, 1988)

Destarte, do texto constitucional acima, conjuga-se os fatores de crescimento e de
desenvolvimento com sustentabilidade, permitindo-se afirmar como o maior desafio que se
5

O surgimento da crise ambiental mobilizou o pensamento teórico para compreender a destruição da base
ecológica de sustentabilidade e das condições de habitabilidade. Surgiu uma plêiade de termos que rondam o
campo ambiental: desde o antigo conceito biológico e antropológico de meio, até as noções atuais de ecologia,
meio ambiente e sustentabilidade incorporado ao atual discurso político. (Tradução nossa)
6
O habitat foi considerado como território ocupado por uma comunidade de seres vivos e de uma população
humana, impondo suas determinações físicas e ecológicas ao ato de habitar. Neste contexto, uma visão ambiental
das formas de ocupação do território, separa os processos organizadores do habitat através do organismo que o
habita, do significado da cultura, da práxis que o transforma. O habita é habitado pelas condições ecológicas de
reprodução de uma população, porém transformado por suas práticas culturais e produtivas. O habitat é a
sustentação da rede ecológica; também é a referência das simbolizações e dos significados que configuram
identidades culturais e estilos étnicos diversos.
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impõe à sociedade. Há, portanto, que se planejar a cidade com visão de futuro, integrando as
diversas políticas públicas com a política ambiental, estabelecendo compatibilidade entre o
ambiente e a capacidade de geração e de distribuição equitativa de riquezas. É o que a
sociedade espera dos responsáveis por administrar a cidade e por produzir as leis que regerão
a vida dos seus cidadãos, proporcionando-lhes a oportunidade da equidade intergeracional.
(MACHADO, 2015)
Destaque-se que Belo Horizonte elabora seus planos diretores desde sua inauguração,
conforme bem lembra Stella Kleinrath:

(...) inaugurada em 12 de dezembro de 1897, já nasceu como cidade planejada e
ganhou ares de cidade grande a partir da década de 1940, época em que também foi
construído o seu parque industrial. O primeiro plano diretor da cidade foi iniciado
em 1953, pelo então prefeito Américo René Gianetti, preocupado com o ritmo de
crescimento da cidade e sua iniciante verticalização (KLEINRATH, 2015, p. 94).
(...)
Belo Horizonte tem recebido atenção ao seu espaço natural por parte da
administração pública. Tanto o Plano Diretor, como a Lei Orgânica e o
Planejamento Estratégico 2030, da administração atual, apresentam dispositivos
neste sentido (KLEINRATH, 2015, p. 95).

O atual Plano Diretor, Lei 7.166/1996, foi sancionado em 27 de agosto de 1996. Em
2009, com a realização da III Conferência Municipal de Políticas Urbanas, novas normas e
condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município foram
apresentadas e culminaram na edição da Lei 9.959/10, que trouxe modificação ao Plano
Diretor de 1996.
Neste diapasão, vê-se que a proposta do Novo Plano Diretor, assim como o
prevalecente Plano Diretor, se vale dos instrumentos de Política Urbana previstos na
legislação federal, estampados na Constituição Federal e na Lei 10.257/2001 – Estatuto da
Cidade, dentro do âmbito de sua competência, de forma a contribuir para o planejamento
urbano. Tais instrumentos de política urbana são aplicados com vistas a concatenar as áreas de
interesse do município como contrapartida para o desenvolvimento planejado, o que se
reverterá em benefício da cidade e dos cidadãos, proporcionando qualidade de vida.
Um dos instrumentos de política urbana utilizado é a outorga onerosa do direito de
construir (ODC), previsto na Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. O referido instrumento de
política urbana se refere à utilização de potencial construtivo adicional que pode ser obtido de
3 formas: pela ODC, pela transferência do direito de construir (TDC) e pela adoção de
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soluções projetuais de gentileza urbana, o que coaduna com a política ambiental, como se
pode notar.
Conforme prevê a proposta do Novo Plano Diretor, no art. 14, aplicam-se também,
soluções novas de gentileza urbana, que são aquelas constituídas pela “implantação de área
permeável, vegetada e arborizada no afastamento frontal das edificações” (PBH, 2015). A
municipalidade se utiliza de tal instrumento para promover uma melhor comunicação entre os
espaços urbanos livres e as áreas edificadas, gratificando os empreendedores com adicionais
de potencial construtivo.
A outorga compreende o acréscimo ao coeficiente de aproveitamento básico para a
área correspondente, podendo alcançar até o limite de 1:1 (um para um), ou seja, para cada
metro quadrado de “gentileza urbana” ofertada, o ofertante poderá receber até um metro
quadrado adicional de potencial de construção, até o limite máximo do potencial construtivo
previsto para aquele zoneamento. Ao propor este conceito, a integração da política urbana
com a política ambiental se entremeia com a proposição do uso racional do espaço público e
da fruição desse espaço pelo maior número de pessoas possível.
A proposta do Novo Plano Diretor foi desenvolvida após consulta feita aos cidadãos,
por meio da realização da IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas (PBH, 2015).
Contou com participação de 486 delegados titulares e seus respectivos suplentes, eleitos nas 9
(nove) Regionais Administrativas da Cidade, representantes dos setores popular, econômico e
técnico, durante o ano de 2014, entre os meses de fevereiro e outubro que se reuniram para
discutir as bases da nova proposta.
Ao longo de 12 meses, após as discussões indicadas, os técnicos se debruçaram sobre
todas essas propostas, promoveram tantos encontros quantos foram necessários, até produzir a
redação final da proposta do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte. Neste raiado, nasceu a
sugestão que caminhou e consistiu na elaboração do Projeto de Lei 1749/20158, o Novo
Plano Diretor de Belo Horizonte, que se encontra em fase de discussão na Câmara de
Vereadores.

3.1 A Política Ambiental no PL 1749/15 – O Novo Plano Diretor de Belo Horizonte-MG
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Como já se dito, a proposta do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte tem viés
eminentemente ambiental. Isso, desde o seu nascedouro, por ocasião da realização da IV
Conferência Municipal de Políticas Urbanas, até sua redação final e legalística, cuja
proposição se converteu no Projeto de Lei 1749/2015 e que foi encaminhado à Câmara de
Vereadores de Belo Horizonte, onde tramita, para se transformar na lei que regerá o uso e a
ocupação do solo urbano da cidade, pelos próximos anos.
Desde a sua concepção, e durante a elaboração de propostas, até o início das
discussões, na órbita da IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas, a preocupação com o
meio ambiente era evidente; sentida pelos quatro cantos da cidade, e nos locais onde se
realizavam os eventos, foi experimentada pelos participantes do importante encontro que
votaram pela sua aprovação e propositura final.
Já de início, a IV Conferência, trouxe para discussão de seus membros eleitos, 6
(seis) temas como eixos principais: Eixo Ambiental, Eixo Mobilidade, Eixo Cultural, Eixo
Desenvolvimento, Eixo Habitação, Eixo Estruturação Urbana. O Eixo Ambiental se encadeou
aos outros eixos, pela sua importância para a cidade e, como anteriormente dito, pelo próprio
viés ambiental que o plano trouxe.
Disponíveis no endereço eletrônico, no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH,
2015), encontram-se delineadas as etapas da Conferência: - atas das reuniões técnicas, das
audiências públicas, resultados das votações, discussões dos eixos temáticos e todos os
demais documentos que serviram como base para a elaboração do Plano.
A proposta 14 do Eixo Ambiental, que cria o Fator de Sustentabilidade, para ser
utilizado pelo empreendedor com o propósito de deduzir do valor a ser pago, no caso de
aquisição de coeficiente de aproveitamento, conhecido como Outorga Onerosa do Direito de
Construir (ODC), serve como ilustração do uso de política urbana conjugada com política
ambiental.
Eixo Ambiental. Eixo Estruturação:
Será aplicado “fator de sustentabilidade” (FS) para dedução do valor a ser pago por
acréscimo de potencial construtivo por meio de outorga onerosa do direito de
construir (ODC), cujo objetivo é estimular o emprego de soluções edilícias capazes
de minimizar o impacto dos novos empreendimentos ou a ampliação de
empreendimentos existentes no meio ambiente. O fator em questão será incluído na
fórmula de cálculo da ODC para os empreendimentos que obtiverem certificado de
qualidade ambiental concedido ou reconhecido pelo órgão municipal competente,
sendo igual a 0,9.
Justificativa: O “fator de sustentabilidade” busca incentivar práticas como
reutilização de água; vegetação de espaços; coleta seletiva; reciclagem de lixo e
beneficiamentos de resíduos da construção civil, por exemplo, aproveitando uma
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situação de remodelamento espacial e edilício para capacitar as localidades a
responderem por conceitos de respeito aos recursos naturais e à economia
energética. A adoção de práticas e a implementação de mecanismos que contribuam
para a qualificação do meio ambiente nos edifícios são propulsoras de benefícios
coletivos e são consideradas ações importantes para se constituir cidades mais
sustentáveis. A edificação feita contemplando medidas que contribuem para a
geração de equilíbrio urbano-ambiental devem ser incentivadas e expandidas no
Município e o desconto no valor da outorga onerosa do direito de construir é uma
forma do poder público compartilhar com o empreendedor e os usuários das
edificações o custeio de técnicas que auxiliem no objetivo de se trabalhar por uma
cidade mais sustentável (PBH, 2015).

Nota-se que o eixo ambiental da IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas
espelha-se na estruturação urbana, categorizada por uma lógica que vai dando importância e
gradação de cada área da cidade de acordo com a sua característica regional, apresentada de
forma condizente com as características ambientais de cada região da cidade, conforme a
figura abaixo (PBH, 2015):
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Figura 3: Proposta para o Eixo Ambiental

Fonte: SMAPU (25/09/2015)
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Depois de longo debate, como informado, o ponto culminante da IV Conferência
Municipal de Políticas Urbanas é o Projeto de Lei 1.749/2015 (PBH, 2015) que se encontra
em tramitação na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, e contempla a proposição que
regerá o uso e ocupação do solo urbano, considerando as propostas aprovadas pelos
representantes da sociedade que participaram ativamente ao longo de 10 (dez) meses, em
2014.
Durante o ano de 2015, várias outras reuniões foram realizadas com o intuito de
socializar as propostas, com a realização de encontro e audiências públicas. Em 03 de
dezembro do mesmo ano o referido Projeto de Lei foi enviado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte e que, se aprovado, se converterá no Plano Diretor de Belo Horizonte, a nova Lei
de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano da cidade.
Nesse contexto, traz-se à cena que a Constituição Federal estabelece as competências
exclusivas do município, para legislar em matéria de meio ambiente. Helene Sivini Ferreira
observa que a Constituição Federal confere aos três entes federados a sua competência
exclusiva, comum, privativa, concorrente e suplementar. A seguir apresenta, tabela abaixo a
classificação das competências (FERREIRA, 2011, pp. 229-230):
Tabela 1: Classificação das Competências
COMPETÊNCIA EXECUTIVA
Exclusiva
Da União
Dos Estados
Dos Municípios
(CF/88, ART. 21, incisos IX, (CF/88, ART. 25 §§ 1º, 2º, e (CF/88, art. 30 incisos VIII e
XVIII, XIX, XX e XXIII)
3º)
IX)
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(CF/88, art. 23, incisos III, IV, VI, VII e XI)
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
Privativa
Da União
(CF/88, art. 22, incisos, IV, XII, E XXVI)
Exclusiva
Dos Municípios
Dos Estados
(CF/88, ART. 30, inciso I)
(CF/88, art. 25 §§ 1º e 3º)
Concorrente
Entre a União, os Estados e o Distrito Federal
(CF/88, art. 24, incisos VI, VII e VIII)
Suplementar
Dos Municípios
(CF/88, art. 30, inciso II)
Fonte: FERREIRA, 2011, pp. 229-230
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Conforme Heline Sivini Ferreira:

As atribuições ambientais exclusivas dos municípios não são expressivas. Cabe-lhes
promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, o que deve ser feito
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano. (...) Também cabe ao município promover a proteção do patrimônio
histórico-cultural local, com observância da legislação e da ação fiscalizadora da
União e dos Estados (FERREIRA, 2011, p. 234).

O PL 1749/2015, Novo Plano Diretor (2015), demonstra a intenção do município em
tratar as diversas áreas políticas da cidade inter-relacionando-as. O Título I, que define os
princípios e objetivos da Política Urbana Municipal traz, nos artigos 1º e 2º, o texto legal
delineando as orientações a serem seguidas, observando o contexto do desenvolvimento
sustentado e enfatizando as garantias Constitucionais e suas atribuições, dentro da
competência especificada.
Além das competências acima elencadas, esclarece-se que a Lei Complementar 140,
de 08/12/2011 estabeleceu, no art. 3º e incisos, conforme explica Paulo Affonso Leme
Machado (MACHADO, 2007, p. 180).
Assim diz o art. 3º da Lei Complementar 140/2011:
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta
Lei Complementar:
I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;
II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza
e a redução das desigualdades sociais e regionais;
III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de
atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e
garantir uma atuação administrativa eficiente;
IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as
peculiaridades regionais e locais. (MACHADO, 2007, p. 180)

O texto legal da proposta do Novo Plano Diretor pretende que não há como discorrer
sobre desenvolvimento sem considerar o meio ambiente, a cultura, a saúde, o trabalho e o
lazer (2015). O desenvolvimento deve considerar proteção, defesa e conservação do meio
ambiente equilibrado, harmonia entre as políticas e garantia ao equilíbrio do desenvolvimento
sócio econômico.
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A proposta do Novo Plano Diretor ambiciona, ainda, que as políticas sociais estejam
conectadas diretamente com a política ambiental, que por sua vez é considerada como suporte
para a política de desenvolvimento da cidade, como largamente discutido e apresentado,
atendendo aos preceitos constitucionais do interesse municipal, na distribuição de
competências legais.
Das principais conexões entre as políticas sociais e a política ambiental, extrai-se a
política habitacional. A proposta do Novo Plano Diretor reserva atenção especial para a
criação e fomento de áreas de especial interesse social, para serem utilizadas na construção de
moradias, visando diminuir o déficit existente (2015).
O PL 1749/2015, Novo Plano Diretor, também destaca a função social da
propriedade, a garantia do direito a uma cidade sustentável e a participação da sociedade,
através de gestão democrática e que utilizará os meios previstos na própria lei, de forma a
assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a preservação do
patrimônio histórico, paisagístico e cultural de Belo Horizonte, sem se distanciar do
desenvolvimento sustentável (2015).
Fiorillo ressalta que:

O meio ambiente possui, pelo seu próprio conceito desenvolvido na Lei n. 6.938/81,
integrado ao art. 225 da Constituição Federal, uma conotação multifacetária,
porquanto objeto de proteção verifica-se em pelo menos quatro aspectos distintos
(meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho), os quais preenchem o
conceito da sadia qualidade de vida (FIORILLO, 2004, p. 211).

Assim, o atravessamento da política ambiental em todas as políticas do município
está entre os ditames da proposta e são os princípios norteadores do Projeto de Lei. É o que
demonstra a Política de Planejamento Urbano-Ambiental, cujos artigos que compõem o Título
I – Princípios e Objetivos da Política Urbana Municipal, inseridos na proposta do Novo Plano
Diretor e que a seguir se transcreve (PBH, 2015):

Art. 1º - O Plano Diretor do Município de Belo Horizonte é o instrumento básico da
política de desenvolvimento urbano - sob o aspecto físico, social, econômico e
administrativo, objetivando o desenvolvimento sustentado do Município, tendo em
vista as aspirações da coletividade - e de orientação da atuação do Poder Público e
da iniciativa privada.
Art. 2° - São princípios da política de desenvolvimento urbano e ambiental do
Município de Belo Horizonte:
I - a função social da propriedade, em conformidade com o disposto na Constituição
da República e na legislação infraconstitucional respectiva;
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II - a garantia do direito a uma cidade sustentável, entendida como aquela que
proporciona o acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações.
III - a justa distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização;
IV - a gestão democrática, por meio dos instrumentos previstos nesta Lei e de outros
que venham a ser desenvolvidos;
V - a democratização do uso do espaço público;
VI - o equilíbrio das funções da cidade, de forma a garantir a diversidade nos
processos de ocupação do território de modo harmônico e eficiente;
VII - o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à preservação do
patrimônio histórico, paisagístico e cultural do Município;
VIII - a promoção do desenvolvimento sustentável, sob a ótica universal da política
de combate às mudanças climáticas, compatibilizando o desenvolvimento social e o
econômico com a preservação ambiental, a partir dos princípios da justiça social e
da eficiência econômica, garantindo o uso racional e equitativo dos recursos naturais
e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o conforto climático;
IX - a proteção das áreas verdes e daquelas ameaçadas de degradação, assegurando a
sustentabilidade da flora e da fauna;
X - a integração das ações relativas às políticas setoriais associadas à política urbana
e ambiental;
XI - a solidariedade entre o Poder Público Municipal e a iniciativa privada,
sobretudo os proprietários, possuidores e responsáveis técnicos, no processo de
urbanização e no cumprimento às normas constantes desta Lei;
XII - a integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o
metropolitano. (PBH, 2015)

Dos princípios apresentados, nota-se, desde logo, o desafio maior da implantação da
política ambiental do município. A proposta, ao ser transformada em lei, conduzirá as
políticas públicas municipais pela transversalidade ambiental.
O inciso I do artigo supra, anota-se, retrata o disposto constitucional da função social
da propriedade, também corroborado pela Lei 10.257/01, Estatuto das Cidades. E não é
possível dissociar a propriedade e sua função social do planejamento urbano e da política
ambiental da cidade.
Assinala-se que no inciso II do art. 2º, o princípio da proteção e da garantia da
cidade sustentável, de modo a permitir sua fruição para as presentes e futuras gerações, está
transcrito. Os incisos VI e VII, interligam-se harmonicamente na garantia da diversidade da
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ocupação do território com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
preservação do patrimônio histórico e cultural, e a paisagem do município.
Os enunciados dos incisos do art. 2º, um a um, vão refletindo a obrigatoriedade do
planejamento social da cidade, com o compromisso do desenvolvimento sustentável. Os
incisos VIII e IX mostram a preocupação com o desenvolvimento sustentável, sob a ótica da
política de combate às mudanças climáticas.
Hodiernamente, observa-se que a municipalidade está mais focada no licenciamento
de empreendimentos que visam o crescimento econômico, com o olhar do licenciamento
urbano-ambiental, o que não lhe exige ação integrada mais além daquela entre os órgãos
dedicados a isto, a Regulação Urbana, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, seguindo os
ditames da atual Lei de Ocupação, Parcelamento e Uso do Solo, conjugada com a legislação
ambiental pertinente e Código de Edificações.
Percebe-se que apesar de ações integradas no campo ambiental com outros órgãos da
administração, a transversalidade ambiental nas políticas públicas municipais ainda é
acanhada, embora seja visível a intenção do Município em promovê-la, através da proposta
contida no Novo Plano Diretor, que orienta a política ambiental com as outras políticas
municipais.
A proposta agrega a eficiência econômica compatibilizada com o aspecto
socioambiental que venha a garantir uso racional e equitativo dos recursos naturais. Soma-se a
isso a preocupação com a fauna e a flora, a partir da proteção das áreas verdes e das áreas
ameaçadas de degradação.
Destaque deve ser dado ao patrimônio paisagístico de Belo Horizonte, que tem no
seu entorno os belos maciços da Serra do Curral. O encontro da política ambiental com a
política cultural do município aqui se faz presente, mesmo com os problemas assinalados da
transversalidade com outras políticas.
A Serra foi tombada como Patrimônio Natural e Cultural de Belo Horizonte e teve
sua inscrição lavrada no Livro do Tombo nº 1 (Arqueológico, Enográfico e Paisagístico), sob
o número 29 às fls. 8, em 21 de novembro de 1960. À época, o poeta Carlos Drummond de
Andrade foi quem fez a anotação, conforme a figura abaixo.
Como lembra Fiorillo, ao comentar sobre o tombamento de bens culturais e naturais:
“É importante frisar que os bens sujeitos a tombamento não são somente os provenientes da
atividade humana, mas também os naturais, conforme preceitua o art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei
25/37” (FIORILLO, 2004, p. 214).
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Figura 4: Fotocópia da decisão que determinou a anotação no Livro do Tombo do
tombamento da Serra do Curral como Conjunto Paisagístico.

Fonte: Fundação Municipal de Cultura
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A propósito das políticas internacionais de combate às mudanças climáticas, o tema
está incluído na proposta do Plano Diretor de Belo Horizonte, conforme se observa:

A mudança climática, as crises do abastecimento de água e da geração de energia, a
baixa qualidade do ar, os gargalos urbanos, ambientais, econômicos e sociais
gerados pelo colapso da mobilidade nos grandes centros urbanos, em meio a um
universo infindável de problemas listáveis, apresentam-se como resultado de um
modelo de desenvolvimento desequilibrado, excludente e injusto muito evidente em
nossas cidades.
A boa notícia é que também nas cidades está o caminho para rompermos com esse
ciclo vicioso de desenvolvimento da humanidade que desconsidera a
interdependência entre a sustentabilidade da vida humana e o ambiente. Vivemos em
cidades dispersas, que desconectam espacialmente as pessoas de suas atividades
principais, o que produz a necessidade de longos deslocamentos diários,
deseconomias de toda a sorte e, em via de consequência, a degradação ambiental e a
perda de qualidade de vida e de produtividade (PBH, 2015).

Aqui, abrem-se parêntesis para destacar que recentemente, em dezembro do ano de
2015, muito se discorreu sobre o Direito ao Meio Ambiente saudável e equilibrado, na
“Conference of the Parties – twenty-first session – COP-21”, realizada em Paris. O Acordo
de Paris (ONU, 2015), sobre o clima, estabelece importante ajuste entre os 195 países que
participaram da Conferência e que, após duas semanas de intensas negociações, no dia 12 de
dezembro de 2015, chegaram a histórico pacto.
Abaixo se transcreve o artigo 2º do referido acordo, que trata do Clima:

(...)
Article 2
1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including
its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change,
in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including
by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above
pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C
above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks
and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and
foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a
manner that does not threaten food production;
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas
emissions and climate-resilient development.
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2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of
different national circumstances (ONU, 2015).7

Em tradução livre, quer dizer frear o aumento da temperatura média global a menos
de 2° C acima dos níveis pré-industriais e de prosseguir com os esforços para limitar o
aumento da temperatura a 1,5° C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso iria
reduzir significativamente os riscos e impactos da alteração do clima.
Neste sentido, ao propor “os princípios da justiça social e da eficiência econômica,
garantindo o uso racional e equitativo dos recursos naturais e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida e o conforto climático” (PBH, 2015), a proposta do Novo Plano Diretor de
Belo Horizonte se mostra no rumo certo da sustentabilidade a ser atingida com o engajamento
da sociedade, na busca de melhores condições de vida de toda a população.
Assim, seguindo o estudo da proposta do Novo Plano Diretor, no teor dos incisos X e
XII do art. 2º se observa no inciso X a integração entre as políticas setoriais e a política
ambiental do município. Reserva-se ao inciso XII a conexão entre planejamento urbano e
planejamento ambiental, incluindo-se a cooperação com a Região Metropolitana (PBH, 2015).
Ao incluir o princípio de solidariedade com a iniciativa privada, o Poder Público
Municipal quis propor o ato de ser solidário, solidarizar-se, quis a dependência recíproca entre
os entes públicos e privados, visando o envolvimento responsável desses setores no processo
de urbanização. Isso retrata, na realidade, a responsabilidade compartilhada, um estreito
vínculo com o objetivo comum da proteção e da preservação, do planejamento urbano e da
política ambiental da cidade.
Os objetivos do município estão elencados no art. 3º e incisos (PBH, 2015). Ênfase
se dá à inter-relação das políticas de desenvolvimento urbano e ambiental do município,

7

Artigo 2.
1. O presente Acordo, no reforço da implementação da Convenção, incluindo seu objetivo, visa a
fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas, no contexto do desenvolvimento
sustentável e os esforços para erradicar a pobreza, incluindo ao:
a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C acima dos níveis pré-industriais e
buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais,
reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;
b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças climáticas e fomentar a
resiliência ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma forma
que não ameace a produção de alimentos;
c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas emissões de gases de efeito estufa
e de desenvolvimento resiliente ao clima.
2. O presente Acordo será implementado para refletir a igualdade e o princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais.
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estabelecendo-se a proposta de crescimento ordenado, valorizando os espaços públicos e sua
utilização, de forma a proporcionar melhor qualidade de vida para a população citadina.
A transcrição do referido artigo, na íntegra, reforça esses objetivos, os quais se
abalizam como sendo os alvos da política de desenvolvimento urbano do município (PBH,
2015):

Art. 3° - São objetivos da política de desenvolvimento urbano e ambiental do
Município de Belo Horizonte:
I - efetivar o cumprimento da função social da propriedade no Município, por meio
do combate à retenção especulativa de imóveis e à ociosidade das edificações
existentes, bem como da adequação de seu aproveitamento às normas constantes
desta Lei;
II - reverter parte da mais-valia da terra urbanizada em medidas de desenvolvimento
urbano;
III - recuperar parte dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a
valorização de imóveis urbanos;
IV - adequar o adensamento construtivo e populacional à capacidade de suporte das
diversas porções do território;
V - promover a distribuição dos equipamentos urbanos e comunitários, dos espaços
livres de uso público e das áreas verdes, de forma a atender à população residente
em todas as áreas do Município;
VI - fomentar a diversidade econômica no Município disciplinando a instalação de
atividades não residenciais e criando mecanismos para a disseminação de centros e
centralidades no território;
VII - garantir a unidade do tecido citadino e o respeito às especificidades locais;
VIII - promover a estruturação de um modelo de planejamento e gestão da cidade
que seja democrático, descentralizado e integrado;
IX - promover a compatibilização da política urbana municipal com a metropolitana,
a estadual e a federal, garantida, contudo, a preservação dos atributos dos núcleos
locais;
X - preservar, proteger e recuperar os espaços públicos, o meio ambiente e o
patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico e arqueológico municipal;
XI - proporcionar à população o acesso à rede de transporte coletivo de qualidade,
bem como disponibilizar infraestrutura de suporte à utilização de modos de
transporte não motorizados;
XII - promover o atendimento de todo o Município pelo serviço público de
saneamento básico;
XIII - garantir a adequação do parcelamento e da ocupação do solo às condições
ambientais das várias porções do território;
XIV - assegurar a produção de habitação de interesse social e desenvolver e
implementar estratégias para a viabilidade de produtos imobiliários a preços
acessíveis a todas as faixas de renda familiar;
XV - promover a qualificação urbanística das áreas de vilas e favelas, de forma a
integrá-las às demais áreas da cidade;
XVI - promover a regularização fundiária dos assentamentos precários;
XVII - incentivar as atividades de agricultura urbana no Município;
XVIII - reduzir as emissões de gases de efeito estufa - GEE - a partir da
implementação de políticas de combate às mudanças climáticas;
XIX - promover a cooperação entre os governos, a sociedade civil, a iniciativa
privada e entidades e organismos nacionais e internacionais no processo de
urbanização;
XX - garantir a efetividade das normas constantes desta Lei, reconhecendo aos
responsáveis técnicos a prerrogativa de elaborar e executar projetos de arquitetura,
urbanismo e de engenharia em conformidade com os parâmetros urbanísticos
vigentes, sem prejuízo da fiscalização pelo Poder Público e da aplicação de
penalidades, em caso de infração;
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XXI - priorizar, nos casos de infração às normas constantes desta Lei, as medidas
corretivas, inclusive a demolição, em detrimento de medidas de regularização
superveniente, ressalvadas as situações de interesse social;
XXII - identificar e regular as áreas para a preservação de ecossistemas;
XXIII - promover a recuperação e a preservação de lagos, represas e lagoas
municipais;
XXIV - elaborar planos para disposição adequada de resíduos, utilizando-os,
preferencialmente, para recuperação de áreas degradadas e posterior criação de áreas
verdes;
XXV - viabilizar a proporção de, no mínimo, 12 m² (doze metros quadrados) de área
verde por munícipe, visando a uma distribuição mais equitativa da proporção de área
verde por habitante no Município, de forma a reduzir as distorções entre as regiões
administrativas;
XXVI - estabelecer o efetivo controle da poluição sonora, visual, atmosférica,
hídrica e do solo, fixando padrões de qualidade e programas de monitorização;
XXVII - estabelecer a integração dos órgãos municipais do meio ambiente com as
entidades e, os órgãos de controle ambiental das esferas estadual e federal, visando
ao incremento de ações conjuntas eficazes de defesa, preservação, fiscalização,
recuperação e controle da qualidade de vida e do meio ambiente;
XXVIII - implementar projetos e atividades de educação urbano-ambiental nos
locais de ensino, trabalho, moradia e lazer;
XXIX - gerenciar e tratar os resíduos sólidos, promovendo, inclusive, campanhas
educativas e políticas públicas de reaproveitamento, redução, reutilização e
reciclagem;
XXX - exigir a recuperação das áreas degradadas e garantir a indenização decorrente
de danos causados ao meio ambiente;
XXXI - criar um sistema de informações urbano-ambientais;
XXXII - ampliar a rede de monitoramento da qualidade do ar e incentivar o uso de
combustíveis alternativos aos de origem fóssil nos veículos automotores;
XXXIII - elaborar plano diretor de áreas verdes, com caracterização e mapeamento
destas;
XXXIV - criar mecanismos de incentivos que favoreçam parcerias com o setor
privado, no tocante à implantação e manutenção de áreas verdes;
XXXV - promover, em consonância com a política habitacional do Município, ações
de resgate, implantação ou recuperação de áreas verdes;
XXXVI - adotar e estimular, quando possível, tecnologias alternativas
ambientalmente corretas nas ações desenvolvidas pelos setores público e privado de
forma a atender os índices fixados por programas de certificação em sustentabilidade
ambiental;
XXXVII - adotar os aspectos da dimensão ambiental nos empreendimentos urbanos,
considerando o preconizado pela política de combate às mudanças climáticas;
XXXVIII - exigir das instituições e dos concessionários dos serviços públicos a
guarda, garantia de integridade, tratamento urbanístico, manutenção e conservação
das faixas de domínio e serviço sob sua responsabilidade;
XXXIX - promover, quando possível, projetos e programas ambientais de caráter
temporário sob as redes de transmissão de energia em conformidade com a
legislação pertinente, de modo a reduzir a ociosidade de tais áreas;
XL - implantar enquadramento dos corpos d'água no Município. (PBH, 2015)

Observa-se que os objetivos estão traçados para que a política ambiental esteja
interligada ao desenvolvimento com sustentabilidade, não se olvidando do caráter
socioeconômico do plano municipal.
A forma como se deve proceder ao ordenamento da ocupação e do uso do solo
urbano concentra-se no art. 4º da proposta do Novo Plano Diretor (PBH, 2015), para
assegurar a melhor disposição do uso, com aproveitamento completo, sem se esquecer da
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transversalidade, vis a vis as necessidades de saúde, educação, desenvolvimento social,
esporte, lazer e turismo, abastecimento e livre manifestação religiosa.

Art. 4º - O ordenamento da ocupação e do uso do solo urbano deve ser feito de
forma a assegurar:
I - a utilização racional da infraestrutura urbana;
II - a descentralização das atividades urbanas, com a disseminação de bens, serviços
e infraestrutura no território urbano, considerados os aspectos locais e regionais;
III - o desenvolvimento econômico, orientado para a criação e a manutenção de
empregos e rendas, mediante o incentivo à implantação e à manutenção de
atividades que o promovam;
IV - o acesso à moradia, mediante a oferta disciplinada de solo urbano;
V - a justa distribuição dos custos e dos benefícios decorrentes dos investimentos
públicos;
VI - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assegurado, quando de propriedade
pública, o acesso a eles;
VII - seu aproveitamento socialmente justo e ecologicamente equilibrado, mediante
a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis;
VIII - sua utilização de forma compatível com a segurança e a saúde dos usuários e
dos vizinhos;
IX - o atendimento das necessidades de saúde, educação, desenvolvimento social,
abastecimento, esporte, lazer e turismo dos munícipes, bem como do direito à livre
expressão religiosa, nos termos da lei. (PBH, 2015)

A preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente se nota desde logo. O
desenvolvimento da cidade passa, obrigatoriamente, pela integração da política de controle e
uso do solo urbano com a proposta desse desenvolvimento sustentado.
Desenvolvimento com sustentabilidade deve assegurar a utilização racional da
estrutura urbana. Isto quer dizer, principalmente, que o desenvolvimento econômico deve
atender às políticas sociais como a criação e manutenção de emprego e rendas, moradia,
saúde, educação, esporte, lazer e turismo. Conforme Fiorillo “as cidades devem cumprir sua
função social, proporcionando aos seus habitantes, bem-estar” (FIORILLO, 2004, p. 154).
Nesta proposta de Plano Diretor, com claro viés ambiental, a proteção e recuperação
dos espaços públicos e a relação da cidade para com o meio ambiente, com o patrimônio
cultural, com as paisagens municipais, com os espaços artísticos e, com a história e a
arqueologia do município, está permeado por princípios claros de inter-relacionamento,
propondo criação de sistemas de informações que permeiem o ambiente urbano.
O PL 1749/2015, Novo Plano Diretor de Belo Horizonte integra as políticas urbana e
tributária, traz proposta de utilização de instrumentos financeiros e tributários como
ferramenta que visa a efetivar os objetivos da política de desenvolvimento urbano (PBH,
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2015). Pode-se destacar entre elas, o incentivo ao uso de tecnologias voltadas para a redução
do impacto ambiental associado à utilização nas edificações. Visa, ainda, a distribuição social
de recursos, minimizando impactos indesejados, priorizando a utilização de meios de proteção
devidamente previstos na legislação.
Propõe, por outro lado, a criação de mecanismos de incentivos que favoreçam a
implantação e manutenção de áreas verdes. Outros instrumentos incentivam a preservação de
imóveis culturais e ambientais; estimulam atividades comerciais, de serviços, industriais e
logísticas, bem como a configuração de centros e centralidades para atendimento à população.
No tocante ao desenvolvimento urbano, considerando os aspectos relativos ao meio
ambiente urbano, a proposta do Novo Plano Diretor reservou o art. 108 para estabelecer os
seus princípios gerais:

Art. 108 - São princípios para a identificação e o tratamento de áreas de
desenvolvimento urbano no Município de Belo Horizonte:
I - o estímulo à formação e à consolidação de centros e centralidades em todas as
regiões do Município, de forma a reduzir a necessidade de deslocamentos da
população para exercício de atividades cotidianas;
II - o reconhecimento da Área Central de Belo Horizonte como centro metropolitano
e o fomento à uma rede de centros e centralidades a ela complementares,
hierarquizados de acordo com a capacidade de suporte da estrutura urbana;
III - a disseminação da instalação de atividades econômicas e de serviços públicos
em geral, de forma a proporcionar o acesso a comércio, serviços e equipamentos
urbanos e comunitários à população residente em todas as áreas do Município;
IV - a disponibilização de áreas para a instalação de empreendimentos com potencial
de impactos de cunho urbanístico ou ambiental relevantes, de forma a reduzir o
conflito dos mesmos com usos em relação aos quais sejam incompatíveis ou
inconvenientes;
V - a reserva de áreas para a instalação de equipamentos urbanos e comunitários
bem como o reconhecimento daqueles que se destacam no atendimento à população;
VI - a destinação de áreas para instalação de polos econômicos, nas quais seja
vedado o uso residencial, bem como o reconhecimento daqueles que concentram
atividades econômicas de grande porte e potencial de geração de impactos;
VII - a conjugação, em uma mesma área, de equipamentos de uso coletivo e uso
residencial voltado para famílias de baixa renda, de forma a viabilizar a implantação
de empreendimentos habitacionais de interesse social em áreas dotadas de adequada
acessibilidade aos serviços públicos;
VIII - a associação entre as áreas de concentração de comércio, serviços,
equipamentos urbanos e comunitários e habitação aos eixos prioritários de transporte
coletivo, bem como à qualificação do espaço urbano;
IX - o estímulo ao uso misto como forma de proporcionar maior diversidade,
segurança e melhor aproveitamento do espaço público;
X - o reconhecimento e a qualificação de centros formados espontaneamente,
estimulando a inserção do uso residencial em contextos urbanos caracterizados pelo
predomínio de atividades econômicas;
XI - a ampliação da interação entre o logradouro público e os imóveis privados,
considerando a articulação da forma de ocupação destes últimos com o desenho
urbano, visando à melhoria da paisagem citadina, à qualificação e à ampliação de
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percursos voltados a modos não motorizados de transporte e à ampliação de rotas de
pedestres a pontos e estações do sistema de mobilidade urbana, entre outros;
XII - o estímulo ao modo de transporte a pé a partir da melhoria das condições de
circulação do pedestre, inclusive por meio da implantação de travessias em diagonal.
(PBH, 2015)

Nota-se a preocupação com a criação de mecanismos legais que incentivem os
participantes do mercado a instituírem condições urbanísticas não convencionais,
proporcionando o desenvolvimento nas áreas mais próximas das pessoas, dentro da vocação
do município.
Constata-se que no campo social a proposta do Plano Diretor induz ao cumprimento
da função social da propriedade, desestimula o adensamento e estimula o emprego de
soluções que visem à redução do impacto ambiental associado ao seu uso.
Do que já se descreveu até aqui, sugerido e objetivado, através da alusão do plano
urbano-ambiental inserido na proposta do Plano Diretor de Belo Horizonte, muito ainda há
por ser feito. Barreiras ainda deverão ser transpostas, pois não se deve considerar que não
existam problemas.
Entremeada de vales, cercada pelas montanhas da Serra do Curral, cortada por mais
de 700 km de cursos d’água (muitos deles hoje desaparecidos entres os canais de concreto que
os cobrem) Belo Horizonte tem sérios problemas de riscos geológicos e de inundações, daí a
preocupação da proposta do Plano Diretor em apresentar diretrizes que minimizem a ação do
homem e organizem ações capazes de produzir medidas que mitiguem o risco declarado.
Stella Kleinrath, analisando a nova Concepção da Sustentabilidade Urbana (2015)
adiciona que Belo Horizonte, com área de 330 km² apresenta uma economia estreitamente
ligada à realizada em indústrias da região metropolitana e adiciona:

A capital concentra a produção de serviços, mas sofre, assim como outras
metrópoles latino-americanas, com os problemas de más condições de habitação,
congestionamentos de transito e com o crescente aumento da violência urbana.
A aplicação de uma Política de Urbanização visa resolver os eventuais problemas
resultantes do processo de crescimento contínuo da cidade. A necessidade do
planejamento físico territorial, ou seja, a ordenação dos espaços em que o homem
exerce suas atividades é imperativa. No meio ambiente urbano há a necessidade de
integração das políticas públicas setoriais, como, por exemplo, as políticas públicas
de habitação, de transportes, de saneamento ambiental e a própria política ambiental
(KLEINRATH, 2015, p. 94).
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Assim, nesta visão de planejamento urbano-ambiental, a proposta do Plano Diretor
ordena, nos seus dispositivos, as precauções e as diretrizes que devem ser observadas para a
ocupação das áreas ainda livres do município, sejam elas áreas de risco, áreas de proteção
ambiental ou cultural, conforme o caso, condicionando a análise e monitoramento dos órgãos
municipais responsáveis pelo licenciamento urbanístico e pela política de preservação
ambiental.
Nas questões relativas ao Saneamento, Áreas de Risco Geológico e da Preservação
Ambiental, a proposta do Plano Diretor igualmente reserva dispositivos legais que seguem a
orientação emanada da IV Conferência no que se refere ao tema. Há notada cautela da
legislação em buscar identificar as áreas de proteção ambiental distribuídas no município.
Dessa forma, no art. 126 do PL 1749/2015 (PBH, 2015), encontram-se as
considerações necessárias para a aplicação, integrada e transversal, da proposta de política
ambiental e de saúde, através da proposta de saneamento:

Art. 126 - Considera-se saneamento o conjunto de ações voltadas para saúde pública
e proteção ao meio ambiente, compreendendo:
I - o abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene
adequada e o conforto e com qualidade compatível com os padrões de potabilidade;
II - a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos esgotos sanitários e dos
resíduos sólidos; III - a drenagem urbana das águas pluviais;
IV - o controle de vetores transmissores e reservatórios de doenças.

As orientações gerais da política de saneamento consideram a integração e a
articulação com a região metropolitana, sem o que sua aplicação fica prejudicada,
principalmente no tocante aos investimentos necessários à interceptação e tratamento de
resíduos e esgotos sanitários, visando à proteção dos mananciais, produção de água, combate
e controle a vetores e a disposição final de resíduos sólidos.
Nesse diapasão, o § 2º do art. 127 traz importante determinação, para que a política
de saneamento possa ter êxito na sua implementação:

§ 2º. A política municipal de saneamento contará, para sua execução, com o Sistema
Municipal de Saneamento, definido como o conjunto de instrumentos e agentes
institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições,
prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação de políticas, definição de estratégias e execução das ações de
saneamento, inclusive com clara definição dos seus mecanismos de financiamento.
(BELO HORIZONTE, 2015)
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Dessa forma, os seguintes artigos do Plano (PBH, 2015), concentram-se nas medidas
a serem adotadas para a proteção e ordenamento da ocupação das áreas de risco.

Art. 128 - As áreas de risco geológico são as sujeitas a sediar evento geológico
natural ou induzido ou a serem por ele atingidas, dividindo-se nas seguintes
categorias de risco:
I - potencial, incidente em áreas não parceladas e desocupadas;
II - efetivo, incidente em áreas parceladas ou ocupadas.
§ 1° - São as seguintes as modalidades de risco geológico:
I - de escorregamento;
II - associado a escavações;
III - de inundações;
IV - de erosão e assoreamento;
V - de contaminação do lençol freático.
Art. 129 - São diretrizes para a ocupação de áreas de risco potencial:
I - adoção de medidas mitigadoras, em conformidade com a natureza e a intensidade
do risco declarado;
II - destinação que impeça a ocupação nas áreas onde o risco não puder ser mitigado;
III - assentamento compatível com as modalidades de risco a que se refere o § 1° do
art. 128 desta Lei;
IV - restrição às atividades de terraplenagem no período de chuvas;
V - criação de programas que visem a estabelecer parcerias com a sociedade civil,
no intuito de recuperar áreas degradadas, por meio de replantios e outras medidas;
VI - adoção de processos construtivos adequados, em concordância com as diretrizes
do laudo geológico-geotécnico respectivo.
Art. 130 - São diretrizes para o controle de áreas de risco efetivo:
I - monitorização para verificação de mudanças nas suas condições;
II - execução de obras de consolidação do solo;
III - fixação de exigências especiais para construção, em conformidade com a
natureza e a intensidade do risco declarado;
IV - controle de adensamento construtivo e populacional;
V - orientação à população envolvida em situações de risco.
§ 1° - A monitorização das áreas com risco efetivo de inundação deve estar
associada a sistema de alerta em contínuo funcionamento;
§ 2° - Nas áreas de risco, deve-se estimular o plantio de espécies adequadas à
consolidação do solo.
§ 3° - Nos terrenos inseridos em área identificada como passível de risco de
inundação, as edificações devem ser implantadas sobre pilotis ou sobre taludes que
afastem as edificações da área afetada por recorrentes cheias.
§ 4° - Nos terrenos inseridos em área identificada como passível de risco de
inundação, a ocupação é condicionada à avaliação do órgão municipal responsável
pela política de preservação ambiental, podendo ser exigidas do empreendedor
intervenções no sistema público de drenagem para comportar os novos lançamentos
na rede pluvial.
§ 5° - Nos terrenos previstos no § 3° deste artigo, é vedada a construção em subsolo.
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§ 6° - Regulamento disporá sobre a identificação das áreas passíveis de risco de
inundação. (BELO HORIZONTE, 2015)

As diretrizes apresentadas levam em consideração os aspectos ambientais e
geológicos do município de forma a proporcionar melhores condições de habitabilidade para
os cidadãos que vivem nas áreas de risco, independente de condição social e econômica, pois
como é sabido, a topografia de Belo Horizonte é irregular no seu todo, com regiões planas,
vales, áreas com várias inclinações, desde leves a moderadas até as mais íngremes. Exemplos
não faltam.
A proposta do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte, que como afiançado
anteriormente, mostra-se moderno e com propostas desafiadoras, pois conjugar o
desenvolvimento urbano-ambiental com sustentabilidade é uma valorosa empreitada. O Novo
Plano abre outro espaço para dissertar sobre sustentabilidade a partir das propostas de
proteção do meio ambiente.
Desde a Conferência de Estocolmo, a proteção ao meio ambiente, através de políticas
fortes, incorporadas aos planos e à legislação vem sendo discutida por um grande número de
países. No Brasil, separadamente, várias leis protegiam, de uma forma ou outra, o meio
ambiente. A Lei 9.605/1998 conhecida como Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, veio
para estabelecer maior controle sobre diversas formas de agressão ao meio ambiente, fauna e
flora, além daqueles considerados crimes urbanos, de ataque ao meio ambiente urbano,
patrimônio público e patrimônio cultural.
A partir do advento da Conferência de Estocolmo, a sustentabilidade pôde ser vista
através de outra lente. Enrique Leff, por exemplo, já nas primeiras páginas de seu livro Saber
Ambiental, traz os aspectos da crise ambiental no mundo, que se ocupou em produzir a
realização da reunião de países absorvidos com os problemas ambientais, a Rio-92 –
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Cúpula da
Terra, que aconteceu entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Leff,
sobre o princípio da sustentabilidade, escreve:

El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como la
marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad.
La crisis ambiental vino a cuestionar la racionalidad y los paradigmas teóricos que
han impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza. La
sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio normativo para la
reconstrucción del orden económico, como una condición para la sobrevivencia
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humana y un soporte para lograr el desarrollo durable, problematizando las bases
mismas de la producción. (LEFF, 1998, p. 15)8

A propósito da degradação ambiental produzida pela sociedade, Leff comenta:

La degradación ambiental emerge del crecimiento y la globalización de la economía.
Esta escasez generalizada no sólo se manifiesta en la degradación de las bases de
sustentabilidad ecológica, sino como una crisis de civilización que cuestiona la
racionalidad des sistema social, los valores, los modos de producción y los
conocimientos que lo sustentan. (LEFF, 1998, p. 49)9

Nesse diapasão, mais recentemente, na Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) (ONU, 2012), passados vinte anos da Rio 92, dois
temas centrais foram apresentados aos mais de 180 países ali representados: A Economia
Verde no contexto do Desenvolvimento Sustentável e da Erradicação da Pobreza e Estrutura
Institucional para o Desenvolvimento Sustentável, de forma que fossem discutidos e
propostas fossem apresentadas.
Por seu turno, o Papa Francisco, também preocupado com a vida no Planeta, lançou a
Encíclica Laudato Sí, em 24 de maio de 2015, que trata da proteção ao planeta. Entre seus
ensinamentos, o Pontífice diz:

Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos
estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas
de poder, que hoje regem as sociedades (FRANCISCO, 2015, p. 2).
A degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a
convivência humana (FRANCISCO, 2015, p. 2).

O Papa Francisco, com toda a sua sensibilidade franciscana e atento aos problemas
mundiais, não poderia buscar maior inspiração para abordar suas preocupações com o cuidado
dispensado pelos povos para com a sua terra, para com o seu berço, a sua casa.
8

O princípio da sustentabilidade insurge no contexto da globalização como a marca de um limite e o sinal que
reorienta o processo civilizatório da humanidade. A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os
paradigmas teóricos que fomentaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A
sustentabilidade ecológica aparece então como um critério normativo para a reconstrução da ordem econômica,
como uma condição para a sobrevivência humana e como base para se alcançar o desenvolvimento sustentável,
contrapondo-se com as bases da produção.
9
A degradação ambiental surge do crescimento e da globalização da economia. Esta escassez generalizada não
se manifesta apenas na degradação das bases da sustentabilidade ecológica, como uma crise de civilização que
questiona a racionalidade do sistema social, de valores, de modos de produção e dos conhecimentos que a
sustentam.
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Em análise bem apropriada da Encíclica do Papa Francisco, feita pelos professores
Émilien Vilas Boas Reis e Kiwonghi Bizawu, oferecendo-se comentários “que dão uma
dimensão da preocupação do cristianismo com o meio ambiente ao longo dos séculos” (REIS
e BIZAWU, 2015, p. 39). O texto propõe as reflexões da Encíclica com os ensinamentos
propostos pelo Papa, voltados para o bem comum:
A frase que compõe o título ‘sobre o cuidado da casa comum’ dará uma boa chave
de leitura a respeito do conteúdo do texto. A abertura do texto com a referência a
outro Francisco, São Francisco de Assis, não é ao acaso. O Laudato Si, que nomeia a
obra, é a expressão ‘Louvado Seja’ em italiano do século XIII, utilizada por São
Francisco em seu Cântico das Criaturas, citado acima. A casa em questão é a Terra,
vista no Cântico como irmã e mãe (REIS e BIZAWU, 2015, p. 39).

Um dos pontos mais interessantes da Encíclica, conforme Émilien Vilas Boas Reis e
Kiwonghi Bizawu, passa pela análise que Francisco faz da questão ambiental associada ao ser
humano:

Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem
direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos
deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de
desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas (FRANCISCO,
2015, p. 14).

Assim como o Papa Francisco, que aponta para aspectos da vida cotidiana, indicando
desmesurados métodos consumeristas do homem, Émilien e Kiwonghi adicionam: “nesse
sentido, a análise deve iniciar-se pela cidade, local por excelência do homem desses tempos
hodiernos” (REIS e BIZAWU, 2015, p. 42).
Ao lembrarem que a análise dos problemas começa pelas cidades, indicam que nas
cidades está a maioria da população, notando aspectos da vida cotidiana e da realidade das
pessoas.
Eles também observam a preocupação com a educação, como destacam, analisando a
Encíclica. “Propondo, inclusive, ir além das posições jurídica, econômica e política, Francisco
afirma a necessidade da educação ambiental como motor de mudança” (REIS e BIZAWU,
2015, p. 55).

Ao incutir a educação ambiental nas escolas, na família, na imprensa e na Igreja, por
exemplo, as normas jurídicas podem, efetivamente, vir a serem respeitadas, além de
fixarem práticas que, em comunidade, podem fazer diferença na sociedade (REIS e
BIZAWU, 2015, p. 56).
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E continuam:

É importante salientar que as preocupações manifestas do Papa Francisco
coadunam-se com os temas tratados no Direito Internacional do Meio Ambiente, um
ramo de Direito cuja matéria é abundante, complexa e em constante evolução (REIS
e BIZAWU, 2015, p. 57).

A adição desses ensinamentos propostos pelo Papa Francisco na sua Encíclica
(FRANCISCO, 2015), conduz à interpretação de que há a necessidade de se investir, muito
mais do que se investe, em educação sobre meio ambiente e sobre direitos humanos, para
aprofundar o entendimento do Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental, direito
este de terceira geração por se ocupar dos interesses coletivos e difusos, conforme assegura o
art. 225 da Constituição Federal.
É importante lembrar de que está proposto no Novo Plano Diretor de Belo Horizonte,
e que até foi aqui exposto, a busca da melhoria da qualidade de vida, através do planejamento
urbano, do planejamento ambiental integrado a todas as outras políticas que visam o bemestar da população; a transformar-se em lei municipal, o que se espera, atingirá a todos os
cidadãos, tendo, portanto, alcançado os seus objetivos.
A preocupação contida na proposta do Novo Plano Diretor com a qualidade de vida
na cidade passa, obrigatoriamente, pela ideia fixa da preservação ambiental e da
sustentabilidade, como a busca por novas tecnologias que venham a diminuir custos de
construção, de pavimentos mais duráveis, de propostas ambientalmente sustentáveis, de
ampliação das áreas permeáveis, da criação de corredores verdes, de demarcação de áreas
ambientais protegidas.
Nesse sentido, observam-se os comentários feitos pelos professores Emilién Vilas
Boas e Sebastién Kiwonghi Bizawu, ao tratarem da inteligência da Encíclica Papal a
propósito de Direito Ambiental, sintetizam ser a Encíclica Papal um custo de Direito
Ambiental, embora a fonte do Papa seja mais divina:

A Laudato Si é um verdadeiro curso de Direito Ambiental em que se destacam os
objetivos e as fontes desse ramo de Direito, apesar de o Papa abster-se mais da fonte
divina no tocante aos fundamentos da ecologia em seu processo integratório da
criação, ou seja, dentro do espírito que marcara a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e
a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 3 a 14
de junho de 1992 (REIS e BIZAWU, 2015, p. 57).
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Corroborando o conceito Enrique Leff (1998) traz que qualidade de vida “move a
sociedade civil para promover novos direitos dos trabalhadores e da cidadania em geral, em
torno da saúde no trabalho, a saúde reprodutiva e a uma vida sã e produtiva da população”
(tradução livre) (LEFF, 1998, p. 274).
E sobre qualidade de vida adiciona Leff:

La calidad de vida se establece a través de un proceso de reapropiación de las
condiciones de vida de la población, en relación con sus necesidades sentidas y sus
valores subjetivos. Los valores culturales median las necesidades básicas y la
calidad de vida de la población. La calidad de vida se convierte así en el valor
fundamental que orienta el desarrollo de cada comunidad y el proyecto de vida de
cada persona. (LEFF, 1998, p. 275)10

Seguindo na direção de propostas para a solução de problemas ambientais, o art. 131
do PL 1.749/2015 (PBH, 2015) traça os princípios para a identificação e tratamento das áreas
de proteção ambiental da cidade, descritas a seguir:

Art. 131 - São princípios para a identificação e o tratamento de áreas de proteção
ambiental no Município de Belo Horizonte:
I - o reconhecimento, a recuperação e a manutenção de áreas públicas ou privadas
com atributos ambientais relevantes;
II - a consolidação de áreas verdes com tratamento paisagístico para uso público,
aumento da taxa de permeabilidade, melhoria da drenagem urbana e arrefecimento
da temperatura local;
III - o estímulo à preservação da cobertura vegetal de interesse ambiental presente
em áreas particulares, por meio de mecanismos de compensação aos proprietários;
IV - a busca pela recuperação e manutenção de áreas verdes, criando novos parques
e praças, visando à adequada apropriação desses espaços pela população e à sua
participação na preservação dos mesmos;
V - a qualificação de áreas vazias como áreas verdes;
VI - a ampliação da arborização dos logradouros públicos da cidade a partir da
elaboração do plano diretor da arborização do Município;
VII - a instituição de corredores verdes, bem como programa voltado para a criação
de condições para a sobrevivência de pássaros no meio urbano pelo plantio de
árvores frutíferas, nos termos da legislação federal;
VIII - a criação de condições urbanísticas para que a recuperação e a preservação
dos fundos de vale sejam executadas, preferencialmente, mediante a criação de
parques lineares adequadamente urbanizados, que permitam a implantação dos
interceptores de esgoto sanitário;
10

A qualidade de vida se estabelece através de um processo de reapropriação das condições de vida da
população, em relação com as suas necessidades básicas e com seus valores subjetivos. Os valores culturais
regulam as necessidades básicas e a qualidade de vida da população. A qualidade de vida se converte então em
um valor fundamental que orienta o desenvolvimento da comunidade e o projeto de vida de cada pessoa.
(Tradução nossa)
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IX - a implantação de tratamento urbanístico e paisagístico nas áreas remanescentes
de tratamento de fundos de vale, mediante a implantação de áreas verdes e de lazer;
X - a adoção de alternativas de tratamento de fundos de vale com a mínima
intervenção no meio ambiente natural e que assegurem acessibilidade, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e resolução das questões de risco geológico e de
inundações. (PBH, 2015)

Percebe-se que a proposta de proteção de áreas ambientais conjuga o crescimento
urbano de forma ordenada, entregando à cidade melhor integração com suas áreas verdes e de
preservação, buscando criar ambientes de uso para a população, com a adequada ocupação
desses locais, o que implica melhoria da qualidade de vida, conforme já afiançado.
É também muito oportuno, como destaca o inciso III do art. 131, retro mencionado,
estimular a preservação da cobertura vegetal das áreas particulares, compensando os
proprietários, da mesma forma que se propõe a conservação de bens tombados.
A Transferência Direito de Construir (TDC) que “é o instrumento pelo qual o Poder
Público Municipal autoriza o proprietário de imóvel urbano a alienar ou a exercer em outro
local, mediante escritura pública, o direito de construir previsto na Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo relativo ao Coeficiente de Aproveitamento Básico (Cab)” (PBH,
2010), já previsto na legislação municipal.
O Tratamento do Espaço Público está presente no planejamento urbano e ambiental,
contido na proposta do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte. Considera uma série de ações
de qualificação conforme prevê o art. 378 (PBH, 2015): “As ações de qualificação do espaço
público são instrumentos voltados para garantir sua inserção sustentada no contexto urbano,
bem como proporcionar a disponibilização de estrutura adequada à sua apropriação pela
população”. É também preocupação com a estética da cidade, que “constitui um dos fatores
determinantes da obtenção de uma vida com qualidade” (FIORILLO, 2004, p. 154).
Os princípios, contidos no art. 379 trazem o norteamento das ações para o tratamento
da cidade (PBH, 2015):

Art. 379 - A definição das ações de qualificação do espaço público deve ocorrer em
consonância com os seguintes princípios:
I - garantia de acesso às benfeitorias urbanas e a integração e articulação das áreas
de vilas e favelas e das áreas periféricas carentes;
II - valorização do patrimônio cultural material e imaterial local;
III - permanência da população residente e dinamização das atividades existentes,
preferencialmente em compatibilidade com a vocação local;
IV - potencialização da apropriação do espaço público pela população;
V - priorização da circulação de pedestres e da qualificação da estrutura relativa aos
modos não motorizados de transporte, minimizando os alongamentos de percurso;
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VI - melhoria da acessibilidade ao sistema de transporte coletivo;
VII - criação e ampliação de áreas verdes, de equipamentos comunitários e espaços
públicos, em geral, garantido o livre acesso aos mesmos para o conjunto da
população;
VIII - manutenção ou recuperação da qualidade ambiental e paisagística local.
(PBH, 2015)

Os artigos seguintes, 380 e 381, dão o caráter da proteção nas ações do tratamento do
espaço público, bem como asseguram a participação popular das ações de qualificação desses
espaços (PBH, 2015):

Art. 380 - As ações de qualificação do espaço público devem estar associadas a
medidas de caráter social, cultural, ambiental, econômico e jurídico, de forma a
garantir a extensão da qualificação do espaço urbano a aspectos que superem o mero
incremento da qualidade da estrutura física local, bem como evitar a ocorrência de
processos de gentrificação do espaço.
Art. 381 - As ações de qualificação do espaço público devem contemplar a
participação da população em sua formulação, execução e acompanhamento,
especialmente daquela diretamente afetada pelas intervenções, de forma a atender os
princípios de gestão democrática expressos nesta Lei. (PBH, 2015)

Frisa-se que a proposta de planejamento urbano está totalmente integrada ao
planejamento ambiental, presente em toda a proposta do Novo Plano Diretor. Ela ainda
reforça sua preocupação principal com a tese do desenvolvimento com sustentabilidade, com
ações de caráter protetivo para com o meio ambiente urbano.
Tais propostas de qualificação do espaço público estendem-se também para o espaço
privado, propondo, no art. 385 (PBH, 2015) a relação entre as edificações e os espaços
urbanos:

Art. 385 - A legislação e as ações do Executivo relativas à atividade edilícia devem
ter como foco:
I - a relação entre as edificações e o espaço urbano, priorizando o interesse coletivo
de forma a promover:
a) a qualificação da ambiência urbana;
b) a proteção do patrimônio cultural e ambiental.
II - a regulamentação dos espaços construídos destinados ao uso coletivo às
unidades destinadas à produção voltada para o mercado;
III - a efetivação da acessibilidade universal;
IV - a redução dos impactos decorrentes da atividade construtiva e do
funcionamento das edificações no meio ambiente;
V - a autonomia do responsável técnico no desenvolvimento de projetos, garantida a
observância aos critérios legais;
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VI - o incremento das ações de fiscalização ao longo do desenvolvimento das obras,
de forma a minimizar a necessidade de demolições e ajustes após o término das
mesmas.

A proposta do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte incorpora também o cuidado
que se deve ter para com o aquecimento e a mudança de condições climáticas. Busca, com a
criação de corredores verdes que proporcionem o arrefecimento da temperatura local, criar
mecanismos naturais que possam proporcionar melhores condições do clima, que outrora fora
muito ameno. Comente-se que a cidade de Belo Horizonte já foi considerada “Cidade
Jardim”, pela sua arborização, pela sua condição climática, pela sua localização.
Sobre o clima, o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, também o
considera como “um bem comum de todos e para todos”, como se transcreve:

O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um
sistema complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida
humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos
perante um preocupante aquecimento do sistema climático (FRANCISCO, 2015, p.
11).

3.2 Desafios para a implantação da Política Urbano-Ambiental do Município

Primeiramente nota-se que implantar política ambiental, em qualquer nível de
governo, deve ser precedido de vontade política. Além disto, nos orçamentos devem constar
itens prioritários de planejamento urbano e ambiental que incluam a preparação e o
treinamento de professores e de educadores que irão multiplicar o conhecimento e modificar
os conceitos sobre sustentabilidade, resiliência, sobre desenvolvimento sustentável.
A implantação de uma política ambiental forte está ligada à própria economia, ao
próprio crescimento urbano com sustentabilidade; está ligada aos recursos orçamentários
disponíveis.
A política ambiental deve conectar-se ao planejamento estrutural da cidade, não
como plano de Governo, mas como plano de Estado, de interesse geral do povo. E tudo isso,
passando, obrigatoriamente, pela educação. Sem educação, qualquer proposta de política
ambiental, ou qualquer outra, estará fadada ao fracasso.

74

A capacidade da sociedade de integrar-se efetivamente ao contexto da participação
nas políticas municipais, de um modo geral, passa pelas discussões dos temas importantes que
irão compor o dia-a-dia de todos e pode ser considerado outro desafio. Conjugar crescimento
com sustentabilidade e proteção ao meio ambiente não pode ser um obstáculo intransponível,
já que o meio ambiente é “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”
(BRASIL, 2016). Portanto a conexão com a sociedade se torna importante.
Alia-se também, a essas dificuldades, a obrigatoriedade de se promover a educação
ambiental em todos os níveis e promover a mudança comportamental de toda a sociedade.
Isto, como forma de fazer com que todos possam absorver os novos rumos propostos, não
somente pela legislação local, como se mostra, mas também pela assimilação do conceito do
Meio Ambiente como Direito Fundamental.
Há também o desafio de se fazer com que o cidadão comum desenvolva o conceito
de pertencimento. A consciência de que o ambiente no qual ele vive, trabalha, frui, estuda e
produz, é seu, da mesma forma que o cidadão deve compreender que a cidade também é sua.
Portanto cabe a ele o dever de ajudar a proteger e de buscar nos organismos governamentais
aqueles meios que garantam a proteção ambiental requerida e necessária, ao mesmo tempo em
que possam oferecer as condições para o desenvolvimento da cidade com sustentabilidade.
Constata-se que o município de Belo Horizonte, no sentido de promover esse
crescimento sustentável, com a execução do Novo Plano Diretor, ora em proposta, depara-se
com a obrigação de manter a economia municipal em crescimento, conjugando a política
ambiental com o desenvolvimento econômico. Isto, pois, apresenta-se como outro grande
desafio.
Não há como desassociar crescimento com sustentabilidade ou com o meio
ambiente. Portanto, torna-se indispensável planejar e implantar novas habitações, novos
empreendimentos comerciais e de serviços - geradores de recursos que devem ser investidos
em melhorias substanciais-, novas vias de trânsito para a mobilidade urbana com qualidade e
segurança, escolas e unidades de saúde para atender às necessidades impostas por esse mesmo
crescimento da população, que avança, sabe-se (como já demostrado pelos números do
IBGE).
Ao mesmo tempo, a administração pública deve se obrigar à busca de alternativas
viáveis para a convivência saudável. Impõe-se, pois, a política ambiental como norteadora do
crescimento, inter-relacionada com o atendimento das necessidades atuais, sem comprometer
o porvir. Conjugar a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade econômica, de forma
que possam se entrelaçar e promover o desenvolvimento é, pois, o maior de todos os desafios.
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Por outro lado, devem ser evitados os enfrentamentos político-ideológicos que
contribuem negativamente para o insucesso da política ambiental do município. Talvez, esses
enfrentamentos devam ser combatidos com a realização de tantas quantas necessárias
conferências para assegurar maior participação da sociedade nas discussões de seu interesse.
No âmbito da referida Conferência Municipal de Serviços Urbanos não houve, entre
os grupos representados pelos setores econômicos, concordância com as propostas
apresentadas pelo município o que fez com que tais grupos, em determinado momento das
discussões, se afastassem. Isso se torna, também, um problema e um desafio para a
administração da política ambiental, de dimensões diversas, já que modificações podem ser
introduzidas durante o período de consulta e de avaliação da proposta do Novo Plano Diretor
pela CMBH.
Igual desafio está, justamente, na congregação de tantas opiniões, ideias e diferentes
conceitos. O desafio está no objetivo de se manter uma união em torno das propostas
apresentadas que, quanto mais claro e transparente forem, melhor para todos, que só têm a
ganhar; a política ambiental tem que ser de todos e para todos.
Pelo que se notou, não basta apenas a conscientização do cidadão para a necessidade
de abandonar velhos princípios, em benefício do coletivo. Na contramão, no discurso das
associações populares, técnicas e empresarias está presente que o coletivo é o que importa,
embora a prática não se mostra conforme o discurso.
Pode-se depreender das respostas dadas pelos gestores públicos (mais abaixo far-se-á
uma análise mais detalhada), quando perguntados sobre quais os maiores desafios para a
implantação de uma proposta de planejamento urbano atravessada pela proposta de
planejamento ambiental, responderam, justamente, o problema da transversalidade da política
ambiental com as demais políticas públicas municipais.
Asseveraram que entre as políticas que tratam do licenciamento de empreendimentos
economicamente interessantes para o Município, há transversalidade. Carecendo, portanto, de
maior entrelaçamento com outras políticas. Ainda que timidamente, pode-se constatar
propósitos neste sentido, embora ainda haja terreno instável para ser percorrido.
Em outra resposta, pôde-se perceber que se considera necessária uma ação mais
interativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma vez que se percebe indispensável
essa maior participação na efetiva liderança da proposta de política transversal, de forma que
o órgão tome frente e dissemine o processo de entrelaçamento com outras áreas temáticas do
município.
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Ao se refletir sobre o papel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observado o
disposto na legislação que trata de educação e meio ambiente, encontra-se claramente a
função transversal que a política ambiental deve exercer em concomitância com a política
educacional, participando, inclusive, como ator na elaboração de propostas de cunho
pedagógico, buscando garantir a inclusão transversal do meio ambiente nos currículos
escolares. Neste sentido é que se conclui que a liderança da política transversal, conforme
sugerido, cabe, sem objeções, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Entende outro entrevistado que a transversalidade ambiental é um grande desafio
para a administração pública, com o que se concorda. Foram consideradas nas respostas as
perspectivas de aplicação da política ambiental nos programas e planejamentos estratégicos
do Município.
Outro problema a ser enfrentado refere-se à conciliação da política ambiental com a
necessidade e a demanda habitacional, contrastando com áreas verdes reduzidas num
município que tem quase todo o seu espaço territorial ocupado, numa situação que causa
conflito entre o crescimento e a preservação ambiental, conforme lembrado nas respostas.
Também se vislumbra como dificuldade o alto custo para o acesso à terra urbana.
Pela mesma razão de que o território está muito ocupado, o valor da terra é elevado, ficando
para as poucas áreas não ocupadas o menor valor econômico, devido a vários fatores, entre
eles o baixo potencial de ocupação.
Isto torna essas áreas alvos da especulação imobiliária, que também pode ser vista
como desafio, já que cabe ao poder administrador a gestão das terras por meio do
mapeamento das áreas e do potencial construtivo. Aporta-se a preocupação de adotar uma
política consciente de habitação a custos acessíveis, não somente para as populações de baixa
renda, com a geração de produtos acessíveis aos cidadãos de um modo geral.
Outro ponto a se destacar como desafio, na visão da implantação de tal proposta,
mesmo que o seu escopo tenha sido publicado e divulgado oficialmente antes do seu envio
para a CMBH, e mesmo que tenha sido aprovado pelo grupo de trabalho de que se mencionou
anteriormente, muita barreira terá de ser eliminada para a sua aprovação, já que para sua
modificação, alteração ou emendas diversas não há limite estabelecido nas regras da mesma
CMBH.
Aprovado o Projeto de Lei, a sociedade desenvolverá importante papel, por meio do
controle social promovido pela participação igualitária de seus membros e do poder público,
nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Políticas Urbanas, sobre os quais se
discorrerá mais à frente.
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4 MOBILIDADE URBANA E O MEIO AMBIENTE

A Legislação Brasileira prevê que os municípios devem implantar uma política de
mobilidade urbana, conforme dispõe a Lei de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587/12, que
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A Lei 12.587/2012 estabelece que a PNMU é o instrumento da política de
desenvolvimento urbano:
Art. 1º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política
desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182
Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos
transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas
território do Município. (BRASIL, 2012)

de
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de
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Para, portanto, definir o que é mobilidade urbana, considerada política pública
urbana e ambiental, recorre-se a Geraldo Spagno Guimarães que diz:

Mobilidade é um apanágio das cidades, um predicativo que serve de atributo a urbe.
Em concepção sumária, é a facilidade real ou efetiva das condições de
deslocamento, realizada por qualquer modo em via pública, que leva em conta as
necessidades dos citadinos. Deve ser tratada como política pública prioritária,
buscando-se promover todos os meios, sistemas, planejamentos, intervenções e
escolhas a mitigação dos efeitos e impactos negativos que as ações contrárias aos
deslocamentos conferem à polis. (GUIMARÃES, 2012, p. 91).

Ele afiança que:

Mobilidade urbana é, pois, o que proporciona ligação eficiente aos bens e serviços, o
que se pode obter, especialmente nesse contexto urbano, por um programa de
planificações, restrições e direcionamentos, mas, sobretudo, pela oferta adequada de
transportes públicos e de uma infraestrutura de sistema viário, equipamentos,
instalações, controle e sinalização próprios à circulação eficiente dos diferentes
modais, sendo desejável a integração destes e das respectivas tarifas, tudo com o
amparo de um ordenamento legal fulcrado em princípios, para que haja flexibilidade
e efetividade da norma ao contexto mais atual possível (GUIMARÃES, 2012, p. 91).

Pensar novos modais de transporte urbano está dentro de todos os planejamentos
urbanos que se consideram para análise. São fatores que se consideram dentro de um plano
bem estruturado: o crescimento das cidades e a necessidade por deslocamentos rápidos e
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confortáveis, sustentáveis e eficientes do ponto de vista tecnológico, econômicos do ponto de
vista energético, plenamente acessíveis, de forma a promover a integração entre pontos
distantes e com menor custo para a população.
Os princípios da Lei 12.587/12 estão elencados no art. 5º:
Art. 5o A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes
princípios:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e
ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes
modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Do exposto, destaca-se o inciso II: desenvolvimento sustentável das cidades, nas
dimensões socioeconômicas e ambientais. É esse o tratamento que a lei dá, para serem
sopesados todos os assuntos relativos à mobilidade em conjunto, ao se tratar a
sustentabilidade amplamente, examinados os aspectos socioeconômicos e ambientais da polis.
Destaca-se, ainda, como orienta Fiorillo, que o Código de Trânsito Brasileiro incorporou
normas ambientais “refletindo a crescente preocupação do legislador com temas relacionados
ao meio ambiente artificial, previu normas delimitadoras da forma de expressão, tais como os
arts. 81 e 82” (FIORILLO, 2004, p. 159).
Spagno Guimarães alerta, no concernente ao desenvolvimento sustentável proposto
na lei federal, que:

O desenvolvimento sustentável precisa ser cuidado em todos os seus aspectos já que
a lei não fala só da dimensão ambiental do assunto, mas também da sustentabilidade
socioeconômica, que vem a ser aquela que promove o alcance do bem-estar ao
maior número de pessoas ao mesmo tempo em que busca que o sistema seja
economicamente sustentável (GUIMARÃES, 2012, p. 131).
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A Política Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), elaborada e revisada ao longo
de 10 anos, teve sua efetivação legal com a publicação do decreto municipal Nº 15.317 de 3
de setembro de 2013 e contempla as diretrizes e princípios embutidos no plano nacional. A
PMMU seguiu as orientações emanadas do Plano Nacional de Mobilidade e, a partir da
proposição do Novo Plano Diretor de Belo Horizonte, a ele se incorporou dando a dimensão
legal que se pretende, de acordo com a determinação da lei federal, conforme se pode
constatar.

4.1 Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH

O PlanMob-BH, estabeleceu entre seus objetivos estratégicos e, por conseguinte, as
estratégias para se alcançar esses objetivos, de forma a contribuir para a melhoria da condição
de mobilidade e dos ganhos ambientais, com as medidas tomadas e estabelecidas no plano.
Definiu Mobilidade Urbana como o conjunto de deslocamentos de pessoas e bens,
com base nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização
dos vários meios de transporte e Mobilidade Urbana Sustentável e a realização dos
deslocamentos sem comprometimento do meio ambiente, das áreas e atividades urbanas e do
próprio transporte (BHTrans, 2016).
Na elaboração do PlanMob-BH, conforme consta do Relatório Final (2016),
realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Empresa de Transportes e Trânsito de
Belo Horizonte (BHTrans) adotou-se, como diretriz para todo o processo de planejamento e
operação dos sistemas de trânsito e transporte, o seguinte conceito de Mobilidade Urbana:
“Conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e necessidades de
acesso ao espaço urbano, por meio da utilização dos diversos modos de transporte” (BHTrans,
2016).
Considera-se que este conceito de mobilidade urbana envolve, ainda, preocupações
com a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a gestão participativa e a democratização
do espaço público, conforme se depreende das diretrizes e dos objetivos estratégicos
associados ao PlanMob-BH.
O quadro abaixo, extraído do Relatório Final do PlanMob-BH (2016) indica os
objetivos estratégicos e as estratégias associadas para se alcançar tais objetivos.
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Quadro 1: Objetivos estratégicos e as estratégias associadas.

Objetivos Estratégicos



Tornar o transporte coletivo mais atrativo
frente ao transporte individual.






Promover a segurança no trânsito para
melhoria da saúde e garantia da vida.




Assegurar que as intervenções no sistema de
mobilidade urbana contribuam para a melhoria
da qualidade ambiental e estímulo aos modos
não motorizados.





Tornar a mobilidade urbana um fator positivo
para o ambiente de negócios da cidade.




Tornar a mobilidade urbana um fator de
inclusão social.



Estratégias Associadas
Implantar rede estruturante do transporte
coletivo, integrando sistemas de alta e média
capacidade;
Ampliar as intervenções de prioridades ao
transporte coletivo no sistema viário;
Modernizar os sistemas de informação sobre o
transporte coletivo;
Ampliar a integração física, operacional e
tarifária do transporte coletivo em Belo
Horizonte e na RMBH;
Diversificar os modos de transporte coletivo;
Desestimular, onde necessário, o uso do
automóvel de modo articulado à melhoria do
transporte coletivo.
Assegurar espaços adequados e direitos
preferenciais aos pedestres nas intervenções
no sistema de mobilidade;
Priorizar iniciativas, projetos e investimentos
que potencializem a segurança no trânsito.
Monitorar a evolução tecnológica dos meios
de transporte e induzir a adoção de
tecnologias limpas ou menos poluentes pelos
prestadores de serviços de transporte público;
Estimular o uso de transportes não
motorizados, por meio do gerenciamento da
demanda, da integração aos demais modos e
da melhoria da oferta de infraestrutura e
equipamentos.
Regular os serviços de mobilidade no sentido
de torná-los economicamente viáveis e de
garantir a qualidade para os usuários e a
modicidade das tarifas;
Adequar o planejamento, ordenamento e
operação da logística urbana, atuando em
cooperação com entidades públicas e privadas
e em consonância com as políticas de uso e
ocupação do solo, desenvolvimento
econômico e gestão da mobilidade.
Promover política tarifária do transporte
coletivo com vistas a proporcionar maior
inclusão social;
Garantir a cobertura espacial e temporal para
atendimento aos usuários de transporte
público.

Fonte: Relatório Final do PlanMob-BH (BELO HORIZONTE, 2016)
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No contexto da proposta do Novo Plano Diretor do Município de Belo Horizonte
inseriu-se o Título IX – Da Mobilidade Urbana (PBH, 2015), que visa valorizar o ambiente
urbano e seus diversos modais de locomoção, objetivando melhorar a mobilidade. O art. 325
institui o plano e, para tanto estabelece os princípios contidos na Lei, determinando o seu
campo de atendimento.
Dentre os princípios elencados no art. 326 do PL 1.749 de 2015 (PBH, 2015),
refletindo os objetivos estratégicos traçados para o PlanMob-BH, levados a discussão no
âmbito da IV conferência, de forma a integrar a proposta legal, estão:

Art. 326 - A PMMU atenderá aos seguintes princípios:
I - reconhecimento do espaço público como bem comum;
II - universalidade do direito de se deslocar e de usufruir a cidade;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;
V - acessibilidade à pessoa com deficiência ou de mobilidade reduzida;
VI - segurança nos deslocamentos para promoção da saúde e garantia da vida;
VII - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano
e na circulação urbana;
VIII - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da PMMU;
IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes
modos de transporte e serviços;
X - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. (PBH,
2015)

A proposta do PMMU está diretamente relacionada à qualidade de vida dos cidadãos,
refletida nos princípios elencados no artigo 326. O objetivo principal do PlanMob-BH é
assegurar o deslocamento de pessoas e cargas em seu território, por meio da política pública
de mobilidade do município.
Observa-se que o princípio elencado no inciso VII obriga a eficiência, eficácia e
efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano e na circulação urbana. Spagno
Guimarães adverte que “só quando há uma política pública de transporte eficiente, a
mobilidade resultante pode modificar o hábito de uso do transporte individual”
(GUIMARÃES, 2012). Assim, ressalta-se que oferecer transporte público de qualidade para
mudar o hábito e incentivar o uso deste e de outros modais de transporte é o objetivo principal
do plano, corroborando com a política de mobilidade urbana do Município.
Conforme informa a BHTrans em seu sítio eletrônico, “o Plano de Mobilidade de
Belo Horizonte – PlanMob-BH foi realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte entre 2003 e

82

2010, por meio da BHTrans. Constitui-se em um importante instrumento orientador das ações
em transporte coletivo, individual e não motorizado, que deverão ser conduzidas pela
Prefeitura do Município para atender às necessidades atuais e futuras de mobilidade da
população de Belo Horizonte” (2016).
O PlanMob-BH foi instituído pelo Decreto nº 15.317, de 02 de setembro de 2013,
cujo texto visa garantir a sua implementação, o que se comprova com a publicação do
relatório final do plano, totalmente comprometido com a política municipal de transporte.
A proteção ao meio ambiente é prevista desde o nascedouro do PlanMob-BH e está
inserida nos seus objetivos estratégicos, contemplada na monitoração de novas evoluções
tecnológicas, na adoção de tecnologias mais limpas e menos poluentes, no estimulo ao
transporte não motorizado e na oferta de melhores infraestruturas que possam estimular a
mudança de hábito. Nesse sentido o PlanMob-BH busca contribuir para a melhoria da
qualidade de vida urbana.
Os objetivos estratégicos do plano se consolidam no art. 331 do PL 1749 de 2015 e
complementam as disposições contidas na Política Municipal, agora inserido em Lei:

Art. 331 - São objetivos estratégicos do PlanMob-BH para promoção da mobilidade
urbana:
I - tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual, tendo
como meta ampliar o percentual de viagens em modos de transporte coletivos em
relação ao total de viagens em modos motorizados;
II - promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações
relacionados à mobilidade;
III - promover a segurança no trânsito;
IV - assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana
contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e estimulem o uso de
modos não motorizados de transporte;
V - tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da
cidade;
VI - tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. (BELO HORIZONTE,
2015) (grifo nosso)

O dispositivo contido na legislação municipal que regerá a vida da cidade e é
considerado a principal das leis municipais, ressalta a todo tempo a preocupação com o meio
ambiente, que é e deve ser analisado como de capital importância.
Nota-se, no texto grifado, que a questão ambiental não está dissociada de nenhuma
proposta e está interligada com todas as políticas municipais. Destaca-se que foi aprovada em
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Conferência Municipal e contou com a participação de importante parcela da sociedade civil e
do poder público, representando as áreas populares, técnicas e empresariais, regidas pelas
regras já apresentadas.
No contexto da situação real, vivida pela cidade e por sua gente, que anseia por
crescimento econômico, para suportar a sua população crescente, além da população
flutuante, que provêm das cidades circunvizinhas em busca de melhores condições de vida e
de trabalho, surgem situações complexas que interessam aos gestores do transporte público
municipal que se manifestam quanto à transversalidade da política de mobilidade: incorporar
ao Plano Diretor o Plano de Mobilidade produzirá, à população usuária do transporte coletivo
público, garantias de políticas estruturadas e continuadas.
Com a explicitação dos direitos e deveres de cada agente, conhecer-se-ão princípios,
diretrizes, objetivos e regras de participação e gestão social do transporte público, já que o
PlanMob-BH reproduz para o cidadão a segurança e a certeza de que o município tem entre
seus princípios a busca pela melhoria da qualidade de vida, procurando oferecer alternativas
de transporte de melhor qualidade, integrado se com a política habitacional e com o
desenvolvimento sustentável.
A integração que se expõe, encontra-se na Seção III do Título IX do PL 1749 de
2015, e indica a correlação do PlanMob-BH com o meio ambiente, estampada nos artigos 336
e 337, abaixo transcritos:

Art. 336 - Constituem-se metas de caráter ambiental associadas à mobilidade
urbana:
I - reduzir em 20% (vinte por cento) a emissão de gases de efeito estufa per capita
em relação à linha de tendência de emissões;
II - reduzir, em relação à tendência existente quando da publicação desta Lei, os
níveis de emissões atmosféricas locais.
Art. 337 - A redução do impacto ambiental associado à mobilidade urbana deve
estar prioritariamente vinculada ao gerenciamento da demanda de transporte,
consideradas, sempre que possível, as seguintes ações:
I - encurtar as viagens por modos motorizados de transporte, por meio de ações de
política urbana que reduzam a necessidade de deslocamentos no Município;
II - estimular modos de transporte coletivos e não motorizados de transporte e
desestimular modos de transporte individuais motorizados;
III - mudar a matriz energética tanto do transporte público quanto do privado,
priorizando a utilização de fontes de energia de menor impacto ambiental;
IV - monitorar os impactos da circulação de veículos na qualidade do ar;
V - substituir, de forma gradativa, o maior percentual possível da frota de ônibus do
serviço de transporte público coletivo para que esta seja constituída por veículos
acessíveis e movidos a combustíveis não derivados do petróleo. (PBH, 2015)
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Percebe-se que a meta é reduzir diretamente os impactos ambientais causados pelo
uso dos modais de transporte motorizado, ao contemplar as prioridades que serão impostas
aos administradores municipais que devem cumprir metas previamente estabelecidas pelo
PlanMob-BH.
Para o cumprimento dos objetivos estratégicos, estabeleceu-se no art. 333, metas de
curto, médio e longo prazo, com o monitoramento através de indicadores de desempenho. O
detalhamento técnico já elaborado será utilizado e considerado no aprimoramento dos estudos
que se seguirão.
Entre os princípios, o desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões
socioeconômica e ambiental, é tema que deve ser correlacionado com a política municipal de
meio ambiente, de habitação e de mobilidade, sendo que, desta forma a conexão de todos os
esforços significarão obter a melhor relação dos modais de transporte, com as formas de
planejar a cidade, observadas as disposições e previsões de ocupação do solo urbano,
promovendo integração entre local para habitar, para trabalhar, para estudar, para o lazer,
conjugando-se conjugando com mobilidade.
A interação do Plano de Mobilidade Urbana (PBH, 2015) com os outros setores do
município está incluída no art. 335 e considera, entre seus pontos importantes, o estímulo ao
adensamento da cidade em regiões servidas por sistemas de transporte.

Isto pode ser

alcançado, observadas as questões relativas à qualificação do transporte, a adequada
densidade populacional e de empregos, com a definição de patamares de adensamento em
torno dos eixos de transporte coletivo.
O PMMU, presente na proposta do Novo Plano Diretor, se integra ao Meio
Ambiente. Neste sentido, propõe metas de redução de emissão de gases de efeito estufa per
capita em 20% em relação à linha de tendências de emissões (art. 336, I) e reduzir quando da
publicação da lei, em relação à tendência existente, os níveis de emissão atmosféricas locais
(art. 336, II) (PBH, 2015).
A fixação das metas do art. 336 são importantes para a redução do impacto ambiental
que as emissões de gases de efeito estufa vêm provocando no aquecimento global. Como se
pode observar, desde o Protocolo de Quioto, de 1997, das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, de 11/12/1997, do qual o Brasil é signatário, a partir do Decreto 5.445/2005, que
estabelece compromissos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa,
considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como causa
antropogênicas do aquecimento global (ONU, 2012), os países vêm firmando o compromisso
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com a redução da emissão dos gases, já que podem provocar as alterações climáticas no
planeta, como se tem assistido.
Por conseguinte, o PMMU considera que é necessário haver a redução do impacto
ambiental associado à mobilidade urbana, conforme dita o art. 337, I, II, III, IV e V da
proposta de lei que incorporou o PMMU. Há propostas para as reduções, que contemplam
encurtar viagens por modos motorizados; estimular modos de transporte coletivo; estimular
modos não motorizados, como bicicletas, bicicletas compartilhadas e à pé; usar fontes de
energia de menor impacto, fomentando a mudança da matriz energética; monitorar os
impactos na circulação de veículos na qualidade do ar (PBH, 2015).
Propõe também, conforme o inciso V do art. 337: “substituir, de forma gradativa, o
maior percentual possível da frota de ônibus do serviço de transporte público coletivo para
que esta seja constituída por veículos acessíveis e movidos a combustíveis não derivados do
petróleo” (PBH, 2015).As sugestões contidas no referido artigo 337 da proposta de Lei, ao
serem sancionadas, promoverão fortes mudanças nos sistemas conhecidos até agora. Entendese que não será fácil, sendo este um dos maiores desafios que se propõe a administração no
sentido de mudar conceitos firmados pela sociedade.
É preciso facear a questão de mudar a postura dos cidadãos. E isto se faz através da
educação, da mudança de cultura, do engajamento das pessoas. É preciso mudança e aceitação
pelos cidadãos para passar a valer a proposta de conjugação e de integração das políticas
públicas com a política ambiental do município.
Leff (1998) adverte que a resolução da problemática ambiental e a construção de
uma racionalidade ambiental que oriente a transição para um desenvolvimento sustentável
passam pela mobilização de um conjunto de processos sociais, quais sejam a formação de
uma consciência ecológica; o planejamento intersetorial da administração pública e a
participação da sociedade na gestão dos recursos ambientais; a organização interdisciplinar do
saber, tanto na produção como na aplicação dos conhecimentos. O entrelaçamento da política
urbano-ambiental e da política de mobilidade urbana refletem as considerações de Leff.
O PMMU se espelha no PNMU, contido na Lei 12.587/12. Spagno Guimarães crítica
que o artigo 25 “estabeleceu brecha regulatória que fragiliza completamente a implantação
das políticas de mobilidade previstas na norma” (GUIMARÃES, 2012, p. 232). Ele faz este
comentário devido à restrição que o dispositivo impõe aos investimentos necessários,
atrelando-os à disponibilidade de orçamento, mas considera que deveria ser fixado parâmetro
mínimo, tal qual se faz com educação e saúde.
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Assiste razão aos comentários de Spagno Guimarães. No contexto orçamentário,
mesmo os itens constitucionalmente previstos como obrigatórios, como é o caso dos
orçamentos ligados à saúde e à educação, quando há contingenciamento, nem esses escapam
da tesourada governamental, quem dirá outros, que à primeira vista, podem ser considerados
de menor importância.
Ao mesmo tempo, GUIMARÃES (2012) analisa que entre os avanços que a lei
trouxe, ao impor a obrigação de que a rubrica deve constar das leis de diretrizes
orçamentarias, assim como as ações e os instrumentos que serão utilizados em cada período:

Que a previsão do artigo 25 é talvez um dos maiores avanços da lei ao impor aos
entes estatais a obrigação de fazerem constar em suas leis de diretrizes e até em
projetos de planos plurianuais as ações programáticas e os instrumentos de apoio
para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade
dos serviços (GUIMARÃES, 2012, p. 233).

Para o acompanhamento das propostas e cumprimentos de metas, foi criado o
Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte, ObsMob-BH, pelo Decreto Nº 15.317, do dia
3 de Setembro de 2013, com o objetivo de “realizar, com base em indicadores de desempenho
estabelecidos em conformidade com este Decreto, o monitoramento da implementação do
PlanMob-BH” (BHTrans, 2016).
As metas abaixo integram as discussões do Observatório (BHTrans, 2016):

Meta 1: Reduzir o número de acidentes a 3,5 mortos por 100 mil habitantes até
2030.
Meta 2: Reduzir a tendência de aumento de emissões de gases de efeito estufa. 1,9 t
de CO2 equivalente, anuais por habitante até 2030.
Meta 3: Aumentar o percentual de viagens a pé, com ênfase nas viagens até 3 km.
38% das viagens sendo feitas a pé até 2030.
Meta 4: Aumentar o uso da bicicleta como alternativa às viagens motorizadas e
integrada ao transporte coletivo, com ênfase em viagens até 6 km.
8% das viagens sendo feitas por bicicleta até 2030.
Meta 5: Aumentar o atual número de viagens no transporte coletivo (metrô, ônibus,
escolar e fretado), atraindo 5% das viagens de auto e moto.
30% das viagens sendo feitas por transporte coletivo até 2030.
Meta 6: Reduzir o crescimento tendencial do uso do transporte individual (auto e
moto). 24% das viagens sendo feitas por transporte individual motorizado até 2030.
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Para o acompanhamento das metas e propostas, o Grupo de Observadores realizam
uma reunião semestral; e o Grupo Executivo realiza uma reunião trimestral. Os relatórios das
reuniões contêm informações dos encaminhamentos, realizações e as propostas de
acompanhamento, como também a possibilidade de se associar ao ObsMob-BH, seja
entidade, seja representantes da sociedade civil, escolas, universidades e representantes do
poder público. Hoje o Observatório conta com 126 observadores e 63 entidades
representativas.

4. 2 Desafios para a Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Podem-se elencar muitos desafios. Entre eles, proposto no PL 1749/2015, está a
criação de centralidades, “priorizando e desenvolvendo sua infraestrutura de forma a torná-las
acessíveis por modos coletivos e não motorizados, bem como facilitar as atividades de
abastecimento necessárias ao seu funcionamento” conforme preconiza o inc. IV do art. 336
(PBH, 2015).
Nos próprios comentários do professor Spagno Guimarães (2012) se pode encontrar
um desses desafios, que é o de assegurar que nos orçamentos estejam contemplados valores
coerentes com a necessidade da cidade, bem como o monitoramento constante do cidadão, por
meio dos portais de transparência, de forma que possam acompanhar as sugestões, bem como
a aplicação dos recursos. Eis então, o principal desafio: assegurar os recursos para a
implantação das propostas.
Outro ponto que deve ser considerado como desafio se refere àquele relacionado com
a participação popular, através dos Comitês de Transporte e de Trânsito, criados no
município, no âmbito das Regionais Administrativas para acompanhar, propor projetos de
melhoria no transporte coletivo, nas interferências geométricas nas vias públicas, na
sinalização de advertência. Soma-se ao desafio a efetiva atuação do Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana (COMURB), criado a partir do Decreto 15.318/2013, que entre outras
atribuições define a de opinar sobre a política de mobilidade urbana, apresentar proposta de
aprimoramento e propor criação de normas municipais sobre mobilidade urbana:

A proposta prevê também a necessidade de estímulo à formação e ao fortalecimento
de centros e centralidades no Município. Nesse ponto, o que se pretende é ampliar o
acesso da população a comércio, serviços e equipamentos, constituindo unidades de
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vizinhança qualificadas e reduzindo a necessidade de deslocamentos. A busca é por
uma cidade compacta, na qual o adensamento nas proximidades dos grandes
corredores viários justifica-se não apenas pela facilidade de acesso à rede de
transporte coletivo, mas pela ampliação dos espaços de fruição pública e convívio
coletivo e pela disponibilidade de comércio e equipamentos nesses locais.
Mensagem do Prefeito de Belo Horizonte à Câmara de Vereadores por ocasião do
envio do Projeto de Lei 1749/2015. (PBH, 2015)

Considerando, principalmente, o tema do planejamento urbano-ambiental com o
plano da mobilidade urbana e com seu entrelaçamento com as políticas de meio ambiente,
perguntas foram elaboradas e dirigidas ao Diretor de Planejamento Dr. Célio de Freitas
Bouzada, ao Diretor de Transporte Público, Dr. Daniel Marx Couto, bem como ao Gerente da
Coordenadoria de Políticas de Sustentabilidade, Marcelo Cintra. Considerou-se o texto
relativo ao Projeto de Lei 1,749/2015, de forma a conhecer a opinião dos dirigentes da
empresa que monitora e administra o trânsito da cidade de Belo Horizonte. As contribuições
trazidas ao estudo para compartilhar sua experiência sobre a proposta apresentada e que,
dentro em breve, será posta em prática na cidade, constam do Anexo I deste trabalho.
Extrai-se dos entendimentos apresentados pelos entrevistados, no caso da integração
da mobilidade urbana com o meio ambiente, que há inúmeros desafios, principalmente no que
diz respeito à conscientização da sociedade econômica relativas ao fato de que medidas de
sustentabilidade geram também retorno dos investimentos.
Observa-se, ainda, que as estratégias governamentais nas discussões do tema
ambiental devem fazer parte do planejamento urbano-ambiental para assegurar o
desenvolvimento esperado.
As considerações apresentadas indicam que há um caminho certo a percorrer para se
alcançarem os objetivos traçados no plano, contemplando as propostas e as necessidades de
crescimento sustentável esperado.
Destaca-se, ademais, a visão de futuro apresentada nas respostas, que coadunam com
o planejamento necessário para o desenvolvimento urbano. Depreende-se que a integração, a
transversalidade da política ambiental deve alcançar a todas as políticas.
Nota-se também a preocupação com a educação, no caso a educação para o trânsito,
que não deixa de ser importante como a educação ambiental e que a complementa, bastando
para essa conclusão observar bem o que foi apresentado nas respostas, principalmente do
responsável pela área de transporte público, que em determinado ponto da entrevista diz que o
processo de educação deve agregar as questões ambientais de forma a mudar
comportamentos.
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Com educação no trânsito, pensada em educação ambiental, pode-se conscientizar os
educandos para a importância da busca de alternativas que minimizem a emissão de gases do
efeito estufa e, consequentemente, melhorem a qualidade do ar. Adverte-se também para
educar o cidadão a não dispor lixo nas vias públicas, promovendo campanhas educativas que
visem a alertar para o perigo para todos, não só para o meio ambiente, como por exemplo, as
enchentes.

5

COMAM-BH

E

O

COMPUR-BH:

ÓRGÃOS

RESPONSÁVEIS

PELO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO.

Os órgãos de aprovação do licenciamento e de controle social, previstos na legislação
do munícipio de Belo Horizonte e, também contemplados na proposta do Novo Plano Diretor,
são o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e o Conselho Municipal de Políticas
Urbanas (COMPUR). A seguir apresenta-se como se caracteriza cada um dos mencionados
órgãos, de acordo com a legislação pertinente, desde sua criação e de sua implantação.
Note-se que a partir do Estatuto da Cidade, que instituiu a necessidade de
licenciamento urbanístico, com a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a
Lei Municipal 9.959/2010 inseriu os artigos referentes à exigência de elaboração de EIV para
os empreendimentos de impacto urbanístico, conforme o que dispõe o art. 74-B da Lei
7.166/96.
Destarte, os Conselhos de Meio Ambiente e de Políticas Urbanas, são órgãos
auxiliares da administração, com atuação independente, com o propósito de analisar e
deliberar sobre os pedidos de licenciamento ambientais e urbanísticos, no município de Belo
Horizonte, e se compõem de membros escolhidos da sociedade civil, conforme determinação
legal e de representantes do setor público, diretamente envolvidos com os referidos
licenciamentos, sejam eles ambientais, sejam eles urbanísticos.
Destaca-se que a atuação tanto do COMAM quanto do COMPUR são necessárias e
imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável da cidade. Os órgãos têm suas decisões
computadas pela maioria de seus membros; assuntos levados para discussão, nos mais
diversos temas relativos ao crescimento ordenado da cidade, fazem referência às suas
características ambientais e urbanísticas, que passam pelo processo de análise, relatoria e
aprovação em plenário.
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5.1 COMAM

Na esteira da legislação federal que institui o Programa Nacional do Meio Ambiente,
Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Belo Horizonte editou a Lei Municipal n.º 4.253, de 04 de
dezembro de 1985, que instituiu o Plano Municipal de Meio Ambiente. Seu art. 1º prevê: “A
Política Municipal de Meio Ambiente, respeitadas as competências da União e do Estado, tem
por objeto a conservação e a recuperação do meio ambiente, e a melhoria da qualidade de vida
dos habitantes de Belo Horizonte”.
Diz a referida lei no seu art. 2º, para estabelecer as definições do seu alcance, bem
como o conceito de Meio Ambiente:

Art. 2º. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - Meio Ambiente - o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química, biológica, social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental - a alteração adversa das características do
meio ambiente;
III - poluição - a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que,
direta ou indiretamente”:
a) prejudique a saúde, o sossego, a segurança ou o bem estar da população;
b) crie condições adversas às atividades sociais e econômicas;
e) afete desfavoravelmente a fauna, a flora ou qualquer recurso ambiental;
d) afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
f) ocasione danos relevantes aos acervos histórico, cultural e paisagístico.
IV) - agente poluidor - pessoa física ou jurídica de direito público ou privado,
responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação
ambiental;
V - recursos ambientais - a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas, o solo, o
subsolo e os elementos da biosfera;
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VI - poluente - toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque poluição
nos termos deste artigo, em quantidade, em concentração ou com característica em
desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, respeitadas as
legislações federal e estadual;
VII - fonte poluidora - considera-se fonte poluidora efetiva ou potencial, toda
atividade, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo fixo ou
móvel, que cause ou possa causar emissão ou lançamento de poluentes, ou qualquer
outra espécie de degradação da qualidade ambiental. (BELO HORIZONTE, 1985)

A referida lei determina à SMMA a competência, ditada no parágrafo único do art.
3º, que diz: “A SMMA é o órgão central de planejamento, administração e fiscalização das
posturas ambientais na estrutura básica da PMBH, cabendo-lhe fornecer diretrizes técnicas
aos demais órgãos municipais, em assuntos que se refiram a Meio Ambiente e Qualidade de
Vida”, estabelecendo o seu campo de atuação.
A Lei 4.253, de 04 de dezembro de 1985, cria o COMAM:

Art. 14 - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de
Belo Horizonte, órgão colegiado, composto de 15 membros, (VETADO)
competindo-lhe a ação normativa (VETADO) e de assessoramento, com as
seguintes atribuições:
I - formular as diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente;
II - promover medidas destinadas à melhoria da qualidade de vida no Município;
III - estabelecer as normas e os padrões de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente, observadas as legislações Federal e Estadual;
IV - opinar, previamente, sobre os planos e programas anuais e plurianuais de
trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V - decidir sobre a outorga da Licença Ambiental, nos termos de lei específica, em
segunda e última instância administrativa, sobre os casos que dependam de parecer
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como, em todos os casos, decidir
em grau de recurso quando da aplicação de penalidades previstas na legislação
ambiental; Inciso V com redação dada pela Lei nº 7.277, de 17/01/1997 (Art. 17)
VI - deliberar sobre a procedência de pedido escrito de impugnação, sob a ótica
ambiental, de projetos sujeitos à licença Ambiental – conforme disciplinado em
legislação específica – ou a parecer prévio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; Inciso VI com redação dada pela Lei nº 7.277, de 17/01/1997 (Art. 18)
VII - apresentar ao Prefeito Municipal o projeto de regulamentação desta Lei;
VIII - avocar a si, exame e decisão sobre qualquer assunto que julgar de importância
para a política ambiental do Município.
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§ 1º - A composição do Conselho e sua instalação com a finalidade específica de
elaboração do projeto de regulamentação desta Lei, dar-se-á dentro de 30 (trinta)
dias a contar da vigência da presente Lei.
§ 2º - As normas de funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente serão
estabelecidas em regulamento, vedada a remuneração por participação no Colegiado,
o qual é considerado como de relevante interesse público. §2º com redação dada
pela Lei nº 5.684, de 07/03/1990 (Art. 1º). (BELO HORIZONTE, 1985) (grifo
nosso)

O Regimento Interno do COMAM – BH foi aprovado pelo Decreto nº 5.362, de 4 de
junho de 1986, modificado pelos Decretos n.º 7.426, de 06 de novembro de 1992, 11.944, de
14 de fevereiro de 2005, 12.012, de 04 de abril de 2005, e 12.334 de 28 de março de 2006
(PBH, 2016). Atuante no controle e licenciamento ambiental, compete ao COMAM o
seguinte, de acordo com o art. 3º do Decreto retro mencionado:

Art.. 3º - Compete ao COMAM
I - formular as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente;
II - promover medidas destinadas à melhoria da qualidade de vida no Município;
III - estabelecer as normas e os padrões de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente para o Município de Belo Horizonte, observadas as legislações
federal e estadual;
IV - opinar, previamente sobre os planos e programas anuais e plurianuais de
trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V - decidir, em segunda instância administrativa, sobre a concessão de licenças e
aplicação de penalidades previstas na Lei n.º 4253, de 04 de dezembro de 1985, e
sua regulamentação;
VI - deliberar sobre a procedência de impugnação, sob a dimensão ambiental
relativa às iniciativas de projetos do Poder Público ou de entidades por este
mantidas, destinadas à implantação física no Município;
VII - apresentar ao Prefeito Municipal o projeto de regulamentação da Lei n.º 4253,
de 04 de dezembro de 1985;
VIII- avocar a si exame e decisão sobre qualquer assunto que julgar de importância
para a Política Municipal de Meio Ambiente, respeitado o disposto no artigo 2º deste
Regimento;
XI - atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger,
conservar e melhorar o meio ambiente;
X - responder a consulta sobre matéria de sua competência. (PBH, 2016)

Arquivos com as decisões do COMAM são publicados no Diário Oficial do
Município (DOM) (PBH, 2016), e ficam à disposição da população em geral para a consulta,
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totalizando um acervo técnico de excelência, que forma, em muitos casos, súmulas que
orientam tomadas de decisão futuras.

5.2 COMPUR

O Conselho Municipal de Políticas Urbanas foi criado de acordo com a Lei
7.165/1996 que instituiu o Plano Diretor de Belo Horizonte, conforme se depreende dos arts.
80 e 81 transcritos abaixo:
Art. 80 – Fica criado o Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR -, com
as seguintes atribuições:
I – realizar, quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana;
II – monitorar a implementação das normas contidas nesta Lei e na de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo, sugerindo modificações em seus dispositivos;
III – sugerir alterações no zoneamento e, quando solicitado opinar sobre propostas
apresentadas;
IV – sugerir a atualização da listagem de usos;
V – opinar sobre a compatibilidade das propostas de obras contidas nos planos
plurianuais e nos orçamentos anuais com as diretrizes desta Lei;
VI – opinar sobre os casos omissos desta Lei e da de Parcelamento, Ocupação e Uso
do Solo, indicando soluções para eles;
VII – deliberar, em nível de recurso, nos processos administrativos de casos
decorrentes desta Lei ou da de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
VIII – analisar as propostas apresentadas conforme o art. 78, I;
IX – elaborar seu regimento interno.
Parágrafo único – O COMPUR deve reunir-se, no mínimo, uma vez por mês.
Art. 81 – O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, além dos
seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, da seguinte forma:
I – oito representantes do Executivo;
II – dois representantes da Câmara Municipal;
III – dois representantes do setor técnico;
IV – dois representantes do setor popular;
V – dois representantes do setor empresarial.
§ 1º - Constituem o setor técnico as universidades, as entidades de profissionais
liberais e as organizações não governamentais.
§ 2º - Constituem o setor popular as organizações de moradores, as entidades
religiosas e as entidades de movimentos reivindicativos setoriais específicos
vinculados à questão urbana.
§ 3º - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria, do
comércio e dos serviços vinculados à questão urbana.
§ 4º - Os membros titulares e suplentes são indicados pelos respectivos setores, nos
termos definidos no regimento interno do COMPUR, nomeados pelo Prefeito, e
homologados pela Câmara Municipal.
§ 5º - Os membros do Conselho Municipal de Política Urbana devem exercer seus
mandatos de forma gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza
pecuniária.
§ 6º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR
deve ser prestado diretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento.
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§ 7º - São públicas as reuniões do COMPUR, facultado aos munícipes solicitar, por
escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da
primeira reunião subsequente.

O Regimento Interno do COMPUR foi aprovado pelos seus membros, por
intermédio da DN 01/2013. Atuante no controle e licenciamento urbanístico, compete ao
COMPUR (PBH, 2013; 2015) o seguinte, contido no art. 2º do seu Regimento:

Art. 2° - São atribuições do COMPUR, além das previstas na legislação municipal:
I - Acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município;
II - Promover debates, apresentações, palestras, seminários ou cursos afetos ao
planejamento urbano;
III - Manifestar-se sobre temas relacionados à política urbana do Município e propor
intervenções e soluções a eles relacionadas, quando for o caso.
§ 1º - A Gerência Executiva do COMPUR - GCPU deverá manter cadastro
atualizado das atribuições do Conselho.
§ 2º - Para cada uma das atribuições do Conselho deverá ser prevista a forma
apropriada de manifestação.
§ 3º - Para garantir a participação da sociedade e, em especial, da população afetada
por empreendimento sujeito ao licenciamento urbanístico, poderão ser realizadas, no
decorrer do processo de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV,
audiências públicas e utilizados outros instrumentos de gestão democrática. (PBH,
2013; 2015)

O COMPUR, conforme determina a legislação e o seu Regimento, é composto por
16 (dezesseis) membros efetivos, sendo 8 (oito) representantes do executivo municipal, 02
(dois) representantes da Câmara Municipal, 02 (dois) representantes do setor técnico, 02
(dois) representantes do setor popular e 02 (dois) representantes do setor empresarial, além
dos seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 81 da
Lei 7.165/96, assentada também a sua composição no Regimento Interno, conforme art. 6º.
As decisões são publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) de forma a dar
publicidade aos seus atos, já que de suas decisões depende o licenciamento para a implantação
de novos empreendimentos, ou de renovação de licenças urbanísticas na cidade.
As competências do órgão, encontram-se estampadas nos arts. 14 a 22, e regulam as
atividades, as ações, os procedimentos durante as reuniões, as convocações extraordinárias e
as aprovações demandadas pelos diversos setores da sociedade, inclusive as demandas do
poder público municipal. O COMPUR discute e delibera sobre políticas de planejamento
urbano e gestão do território de Belo Horizonte. É presidido atualmente pelo Secretário
Municipal Adjunto de Planejamento Urbano. (PBH).
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No decorrer da IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas, foi incluída a
proposta de alteração da composição Novo Plano Diretor, constante do art. 47. No caso, com
a alteração, quando o referido PL 1749/2015 for aprovado, o Conselho será composto por 18
membros, assim dividido: 9 (nove) representantes do Executivo e 9 (nove) representantes da
sociedade civil, sendo: 3 (três) representantes do setor popular; 3 (três) representantes do setor
técnico; 3 (três) representantes do setor empresarial.
Seguindo o mesmo disposto, as reuniões serão públicas e abertas e suas atas
publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

6 ANÁLISES COMPLEMENTARES DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS

Consideraram-se dois grupos de gestores, para os quais foi formulada uma série de
perguntas. O primeiro grupo está representado pelos gestores da Empresa Municipal de
Transportes e Trânsito (BHTrans) e para eles foram formuladas perguntas referentes à
mobilidade urbana e seus reflexos ambientais para a cidade. O segundo grupo é formado por
gestores públicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal
Adjunta de Regulação Urbana e da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano de
Belo Horizonte. As perguntas formuladas para este grupo dizem respeito ao planejamento
urbano e ambiental.
As questões foram elaboradas considerando os dois grupos de entrevistados e mirou
o conteúdo do texto relativo ao Projeto de Lei 1,749/2015, ao Plano Municipal de Mobilidade
Urbana, de forma que eles pudessem compartilhar suas experiências e falar sobre a proposta
apresentada e que, dentro em breve, será posta em prática na cidade, considerando,
principalmente, o tema do planejamento urbano-ambiental. Perguntou-se também sobre o
entendimento de cada um sobre direitos humanos e meio ambiente.
Pôde-se extrair das respostas importantes contribuições para finalizar a análise da
importância da proposta do Novo Plano Diretor e de seu viés ambiental. Com sugestão de
melhoria da condição de habitabilidade, de mobilidade, de condição de vida e de preocupação
com melhoria contínua, o resultado mostra bem o caminho que se deve continuar a caminhar,
para que sejam alcançados resultados cada vez melhores.
Reafirmam que o planejamento urbano, em concomitância com o planejamento
ambiental, por meio da transversalidade ambiental com as políticas públicas, deve nortear os
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procedimentos para o atingimento dos objetivos para a sustentabilidade e para o
desenvolvimento sustentável, com liderança expressiva da SMMA nesse processo de
integração e participação com as demais áreas temáticas do município.
A integração entre os setores da municipalidade, envolvidos com a aplicação das
políticas públicas, se mostra também um dos desafios citados pelos entrevistados, como
aquele ligado ao pensamento de um desenvolvimento urbano sustentável que contemple
soluções do Município e da Região Metropolitana. No campo da mobilidade, por exemplo,
não é possível planejar sem que se analisem, com visão de futuro, os problemas e também as
possíveis soluções.
Esteve também permeando as respostas dos entrevistados, a participação na IV
Conferência, a qual possibilitou estarem sentados à mesma mesa setores com pensamento
antagônico e que estivessem debatendo seus pontos de vista de forma que os interesses da
cidade se sobrepusessem aos interesses individuais, como discutirem mobilidades os setores
empresariais, preocupados com espaço para os equipamentos de logística (veículos de carga)
e os setores que defendiam mais espaço para as bicicletas, ou aqueles que defendiam as
passagens gratuitas em todos os modais de transporte coletivo.
Destaca-se a necessidade da formação da nova sociedade com a visão ambiental mais
determinada, ao se propor reserva de áreas ambientais, redução de distâncias a serem
percorridas, uso mais racional de veículos motorizados, enfim uma nova ordem urbana com a
valorização do planejamento urbano ambiental, considerado pelos entrevistados como de
fundamental importância para a garantia da sustentabilidade ambiental.
Vários benefícios da implantação de uma política ambiental puderam ser observados
nas respostas dos entrevistados, e entre eles, destacado nas entrevistas, está a boa integração
das políticas públicas com visão desenvolvimentista, mirando a qualidade de vida das
pessoas.
A proposta ambiental esteve presente em todos os casos e mostrou que deve ser
encampada por todos os setores das políticas públicas como proposta de Estado, no caso em
estudo como proposta do Município de Belo Horizonte. O processo mostra-se em avançado
progresso que se materializará na conclusão da etapa legislativa, com a votação e a sanção do
projeto de lei, passando a vigorar em toda a cidade.
Das respostas, extraiu-se percepção de que a transversalidade ambiental, mais
presente nos licenciamentos de empreendimentos urbanísticos, pode ser também centrada na
ação recíproca dos gestores dos planos de saneamento, de mobilidade, da modernização da
gestão e da regulação urbana, conjugados com a estreita relação com os temas ambientais.
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Conjugar os fatores de crescimento com o desenvolvimento com sustentabilidade
deve passar pela consciência dos cidadãos de que o crescimento atual precisa ser revisto, ser
corrigido. Há que se aprofundar nos temas ambientais para demonstrar à coletividade que há
gravidade na atual situação em que se vive, e que é de suma importância que a sociedade
tome isto como uma bandeira e abarque a proposta do crescimento com sustentabilidade.
Pôde-se extrair, quando se perguntou sobre a mobilidade urbana e os benefícios
trazidos para o contexto da cidade, nas discussões habituais do tema com os cidadãos, que
entre os desafios está o de interferir positivamente nos espaços públicos. Isto quer dizer que a
proposta do Novo Plano Diretor interage com o Plano de Mobilidade Urbana propondo o uso
dos espaços públicos, propondo o seu compartilhamento e estimulando sua ocupação
ordenada, incentivando o uso mais racional de automóveis.
Propôs-se, em uma das respostas, que a busca da sustentabilidade passa por
questionar a atual forma de crescimento, atualmente mais voltada para um consumo
excessivo. Identificou-se uma crítica feita diretamente à política de governo, que estimulou o
uso do automóvel, concedendo reduções de impostos, facilitando a aquisição com
financiamentos de longo prazo. Tal política contribuiu negativamente para estimular o uso de
outros modais de transporte, entre eles o público por ônibus ou metrô, já que houve, em
sentido contrário, aumento do uso dos automóveis.
Extrai-se das respostas a preocupação com o fomento à educação dos cidadãos,
através de uma conscientização para a boa prática na elaboração de projetos que estejam de
acordo com a sustentabilidade.
No caso da educação para a mobilidade, deve-se atentar para a questão principal, que
diz respeito à mudança de comportamento. As soluções de mobilidade passam por demonstrar
que a proposta do transporte coletivo traz mais benefícios para a sociedade, principalmente do
ponto de vista da geração de impactos, tanto sociais quanto ambientais.
Por conseguinte, a preocupação com a permanência do desenvolvimento de forma
que todos possam gozar de seus benefícios, deve ser constante e radicalizada, já que não há
alternativa a se propor a não ser a mudança de hábitos. Para tanto, há que se considerar
também os investimentos do Estado na melhoria do transporte coletivo, com difusão de
modais.
Não obstante, a palavra de ordem deve mesmo ser educação. Deve-se ter em mente,
sempre, que a educação que se espera é educação de qualidade em todos os níveis, já que
muitos dos planos de educação não são efetivados pela falta de comprometimento do Estado.
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Educação é tema que não se pode dissociar de qualquer planejamento, que se deve fazer e ter
como estratégia de desenvolvimento.
Também se destaca nas respostas o desafio conjugado do crescimento urbano com a
necessidade de preservação ambiental, considerando o pequeno território do Munícipio, que
não ultrapassa os 330 km².
As respostas coadunam com o interesse maior, que é a preocupação com o
planejamento urbano ambiental, principalmente no que se refere ao crescimento com
sustentabilidade, na preocupação com os recursos disponíveis, no fomento à educação, que
considera de muita importância para o direcionamento e orientação das políticas de
desenvolvimento. É possível compreender e extrair das respostas que o que se busca com a
implantação de uma política ambiental consistente é a qualidade de vida para a população em
geral.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado não pretendeu esgotar o tema da incorporação da política
ambiental nas políticas públicas associadas. Considerou-se como relevante e pertinente,
discutir a política ambiental num momento em que os povos do mundo se aproximam do
compromisso assumido em Paris. O Brasil, no mês de abril de 2016, assinou em Nova Iorque,
por ocasião de reunião na sede da Organização das Nações Unidas, o pacto proposto na COP21, um grande avanço no sentido de se alcançar os objetivos de redução de emissões de gases
do efeito estufa. A preocupação dos povos com as mudanças climáticas emerge de todos os
temas discutidos na importante conferência internacional.
Observou-se, no decorrer do trabalho, que na proposta do Novo Plano Diretor de
Belo Horizonte, estão presentes diversos indicativos de que a política ambiental está a se
novelar com a política urbana, envolvendo-se direta, ou indiretamente, com todas as políticas
do município.
Também restou constatado que é preciso estar com os olhos constantemente voltados
para o futuro que se quer para o Planeta, daí as menções feitas ao Acordo de Paris e à
Encíclica Papal, sobre preservar o meio ambiente para estas e paras as futuras gerações.
O presente trabalho ansiou, ainda, afirmar o meio ambiente como direito
fundamental, por tudo o que se falou e que se falará, ainda, a este respeito. Aspirou sugerir
que o olhar da administração pública deve ser o olhar da educação. Educação ambiental para
todos, em todos os níveis, dos primeiros anos até a universidade, é tido como essencial.

99

Reafirma que o meio ambiente saudável é direito de todos, garantido pelo Estado
Brasileiro que o insculpiu em sua Carta Magna, determinando a todos o dever de protegê-lo,
portanto, demais não estará reafirmá-lo como direito difuso, imanente à condição humana e,
portanto, incluído no rol dos direitos humanos e como tal deve ser considerado.
Considerou que a educação está entre os maiores desafios dos administradores
públicos e que é também o desafio para a sociedade contemporânea. São desafios lançados
aos administradores, sobretudo porque eles devem ter em mente que sem educação não se
alcançarão objetivos (nenhum objetivo será alcançado sem o esforço contínuo do Estado em
promover as mudanças, que só virão através da educação de qualidade).
À sociedade resta o desafio do engajamento, da vontade e da necessidade de se
promover as necessárias transformações do pensamento consumerista, e para firmar o
compromisso com a própria vida saudável. Uma nova sociedade, mais justa e consciente.
Notou-se, ao longo do trabalho, que o Município de Belo Horizonte alavanca essa
ideia. A proposta do Novo Plano é inovadora e desafia os administradores públicos e os
cidadãos a buscarem a integração das políticas públicas com o meio ambiente, com as
políticas sociais, com o planejamento urbano e o planejamento ambiental.
Observou-se que a proposta contou com a participação da sociedade civil, que atuou
nas discussões e colaborou na elaboração do Projeto de Lei, que visa, como se depreendeu,
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
São muitas as barreiras que ainda há por transpor. A barreira cultural, por exemplo,
esta se esfumaçaria com rapidez, contando com a celeridade da Educação Ambiental. É
preciso moldar uma sociedade engajada nas questões da cidade e que se proponha a mudar.
Toda mudança é sempre difícil, mas o que mais move as pessoas a mudarem é a certeza de
que alcançarão o resultado. O engajamento da sociedade deve ser total e deve ser incentivado,
com demonstrações claras de alcance das metas propostas.
A própria administração pública também impõe barreiras, já que recursos são sempre
limitados e as muitas necessidades. As ordens são o planejamento de longo prazo e o
compromisso de Estado, não de Governo. Governantes vão e vem, o Estado permanece. As
administrações devem sempre buscar melhorar e inovar.
Viu-se que é um trabalho que não se esgota e deve ser feito de forma a estar sempre
atualizado, já que a cidade, como se observou ao longo do estudo, é dinâmica, é viva. Está
acesa. Requer muita atenção do agente público, para que o atendimento aos cidadãos, que
buscam pelo serviço, o receba e sejam atendidos conforme se espera. A participação da
sociedade também é importante, pois para ela estão destinados os serviços públicos.
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O aprimoramento contínuo das políticas públicas deve ser observado e acompanhado
por todos os envolvidos, direta ou indiretamente, ao mesmo tempo em que estarão inseridos
no mesmo processo de melhoria.
Observou-se que o processo de elaboração do Novo Plano que, conforme informado
anteriormente, contou com a participação de muitos cidadãos, foi preparado para incluir as
diversas formas de ocupação racional da cidade, visando aos usuários do transporte coletivo e
dos parques, aos beneficiários dos investimentos sociais, aos usuários do sistema de saúde,
aos empreendedores, aos trabalhados, às famílias, e às crianças, enfim, a todos os cidadãos,
envolvidos num processo contínuo que visa o planejamento urbano-ambiental e a ocupação
consciente dos espaços públicos.
Durante a elaboração deste trabalho percebeu-se a importância de tratar o ambiente
urbano e o planejamento urbano com o olhar da proteção, do equilíbrio, firmando a
compreensão de que respeitando as disposições legais, promovendo as discussões
correspondentes, contrariando setores econômicos ou mesmo a própria população, conseguirse-á garantir o crescimento necessário para o desenvolvimento com sustentabilidade.
Compreendeu-se que há muito que se caminhar para que haja transversalidade
ambiental nas políticas públicas do Município mais abrangente. Hoje, ela está mais voltada
para uma relação maior com o licenciamento de empreendimentos, integrada com os outros
órgãos cujo objetivo é o mesmo, conforme já dito e redito. Carece, ainda, de uma atuação
estruturante que dialogue com as demais políticas para que se possa diminuir os espaços e
integrar a política ambiental às outras áreas fundamentais, de planejamento, de intervenções
urbanas, de mobilidade, de educação, de saúde e de saneamento básico e política tributária,
mesmo que se pôde observar a intenção dessa integração. É de se esperar que haja a
integração de todas as áreas, nos diversos sentidos de ação, para se alcançar uma
transversalidade ambiental com as políticas públicas.
Confia-se também que a garantia de uma boa política ambiental transversal às outras
políticas públicas, incumba-se de proporcionar melhores intercessões da sociedade e da
população com o ambiente urbano, com o ambiente cultural, com o ambiente natural
preservado, tendo consciência da importância de que sua participação nos processos de
decisão é necessária para melhor integração dessas políticas.
Há, contudo, de se promover a almejada consciência ambiental na sociedade. Que é
tarefa árdua, não há dúvidas, mas que vem sendo desenvolvida por meio da integração da
política ambiental, conforme delineado, com as demais políticas sociais, econômicas, de
educação, de saúde, de saneamento, de desenvolvimento com sustentabilidade. Ao final, pode
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surgir uma sociedade com a consciência ambiental, uma nova sociedade refundada nos
princípios fundamentais da cidadania e dos direitos humanos.
Espera-se maior comprometimento de toda a sociedade para com a política de
educação, que ela reflita sobre as necessidades de conhecimento e que haja, portanto, a
segurança de que os itens orçamentários sejam respeitados e não sejam simples peças levadas
a discussões que culminam com sua aprovação, mas não com sua implantação. É preciso
formar a sociedade com o saber, com a sua responsabilidade e participação ativa, de forma
que o futuro, que já bate à porta, não seja simplesmente o por vir.
A propósito de futuro, que já é presente, e que se mostra cada vez mais próximo,
Alvin Toffler analisando a estratégia do futurismo, na década de 1970, quando escreveu “O
Choque do Futuro”, apropriadamente antecipava:
Na verdade, uma das técnicas não visíveis de um confronto bem-sucedido pode
muito bem-estar no senso que o indivíduo tenha do futuro. As pessoas do nosso
meio que conseguem estar à altura das mudanças, que se saem bem de uma
adaptação, parecem ter um sentido mais rico, mais bem desenvolvido do que está
por vir do que aqueles que enfrentam as coisas mediocramente. A antecipação do
futuro tornou-se, para eles, um hábito. (TOFFLER, 1972, p. 349).
(...)
Quanto mais rápido for o ritmo da vida, tanto mais rapidamente o meio-ambiente
atual escapa-se da nossa vista, tanto mais rapidamente também as futuras
potencialidades se transformam em realidade presente. À medida que o meioambiente se agita mais velozmente, somos não apenas pressionados a dedicar
maiores recursos mentais ao pensarmos sobre o futuro, como também a estendermos
nosso horizonte temporal a caminharmos cada vez mais para a frente (TOFFLER,
1972, p. 350).
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9 ANEXOS

ANEXO I – ENTREVISTAS
Impressões do Diretor de Planejamento, do Diretor de Transporte Público e do Gerente da
Coordenadoria de Políticas de Sustentabilidade da BHTrans.
I.

O Senhor Célio de Freitas Bouzada: O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, PL
1.749/2015, enviando para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para ser aprovado
pelos Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os princípios da política de
desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo Horizonte e, seu inciso XII
fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o metropolitano.
Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente?
Meio Ambiente é onde trabalhamos, estudamos, nos divertimos. É o conjunto terra mar e
ar (ambiente físico) no qual os seres vivos tentam sobreviver. Este meio ambiente pode
ser afetado pelo uso inadequado do consumo de seus recursos colocando em risco o seu
equilíbrio e o seu futuro. Assim, as futuras gerações podem ter seu meio ambiente
comprometido pelo uso inadequado dos recursos nos dias de hoje.

2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
Nas grandes cidades, a principal fonte de poluição é o sistema de transporte, e o sistema
de transporte pode ser utilizado de forma mais racional a partir de um bom
planejamento urbano.
O planejamento urbano pode induzir o desenvolvimento para uma cidade compacta,
onde as pessoas trabalham e moram em uma mesma região, que se deslocam em modos
coletivos e ou não poluentes.
Assim o bom planejamento urbano é fundamental para o meio ambiente nas cidades
3. O Plano Municipal de Mobilidade foi incluído nas discussões do novo Plano Diretor e
passou a incorporá-lo. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente
urbano, a partir da sua aprovação?
Primeiro é importante ressaltar que ao levar para o debate na IV Conferência o tema da
mobilidade, foi dado legitimidade ao tema e o reconhecimento que a mobilidade é um
elemento importante na vida da cidade.
Para o cidadão identifico os seguintes benefícios;
a) na conferência participar do debate e influenciar no desenvolvimento da cidade onde
reside;
b) transparência, já que as políticas propostas são debatidas e validadas, podendo ser
ampliadas e ou modificadas.
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c) controle social sobre a aplicação das políticas a partir do COMURB e do ObsMobBH.
A partir da aprovação do plano pelo legislativo, a cidade passa a ter uma lei que trata de
um tema relevante na vida dos cidadãos.
Se visitarmos as diversas medidas propostas no capítulo da mobilidade é notório que o
tema traz benefícios para qualidade de vida e para a cidade. Redução de acidentes
provocados pelo sistema de mobilidade, ações concretas que reduzem a poluição
provocada pelo setor, inclusão social através de medidas de modicidade tarifária,
melhoria contínua da qualidade do transporte coletivo, participação e controle social.
4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade, incluídas no Plano Diretor,
por ocasião da IV Conferência, foi decisiva para a integração entre planejamento urbano,
mobilidade urbana e planejamento ambiental?
Segundo relatos dos organizadores da IV Conferência da SMAPU as oficinas de
mobilidades trouxeram grandes avanços para a vida da cidade.
Vale aqui lembrar que a inclusão do tema mobilidade foi uma solicitação dos
representantes da BHtrans nas reuniões do COMPUR que tratavam da IV Conferência.
Os setores popular e empresarial participaram ativamente das discussões e em vários
momentos se uniram para construir sugestões, o que demonstra a maturidade dos atores
e a qualidade das propostas. O setor técnico ajudava a construir boas redações e a
explicar a todos quando uma proposta era inexequível.
Assim um tema novo na conferência auxiliou na integração entre planejamento urbano,
planejamento ambiental e a mobilidade.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Existe um "trade of" entre crescimento e sustentabilidade que é preciso ser vencido.
Será que para crescer e proporcionar riqueza é preciso consumir os recursos naturais
comprometendo o futuro das próximas gerações? Assim realmente crescer com
sustentabilidade é o maior desafio que se impõe hoje, que pode ser vencido com a
mudança de percepção de nossa sociedade, deixando ser individualista para sermos mais
solidários.
As soluções de mobilidade urbana por exemplo sempre passam por usos coletivos e ou
ações que preservem o meio ambiente. Até o Papa trata do tema na sua nova Encíclica
Laudato Si, o que mostra que este é um grande desafio.
6. Comente a educação no trânsito, conjugada com a educação ambiental.
Em uma abordagem clássica podemos dizer que as soluções de mobilidade passam por
leis, engenharia e educação.
É com a educação que podemos produzir a mudança de comportamento, principalmente
de uma abordagem mais individualista para uma abordagem mais solidária.
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Esta mesma abordagem pode ser utilizada na educação ambiental.
Se então a mobilidade é principal componente de poluição em uma grande cidade a
educação ambiental deveria ser também uma educação para a mobilidade sustentável, e
obrigatoriamente a educação no trânsito deve tratar também da educação ambiental.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
de mobilidade urbana conjugada com propostas ambientais, para Belo Horizonte?
A implantação da política de mobilidade sustentável precisa de recursos financeiros
perenes, ou seja, precisa que se tenha um fundo de financiamento com recursos estáveis.
Assim o seu maior desafio é a ausência de recursos e a ausência de uma política que
indique uma fonte constante de recursos.
Outro problema é quando a visão de curto prazo predomina sobre a visão de longo
prazo. Neste caso os desafios então são comuns.
Os benefícios são uma melhor qualidade de vida para todos e um cenário positivo para
as próximas gerações. Se trabalharmos com equilíbrio, firmeza e visão de longo prazo,
poderemos ter desenvolvimento humano, e econômico e principalmente justiça social.
8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
O direito à um Meio Ambiente que preserve as gerações futuras deve ser considerado um
Direito Fundamental.
II. O Senhor Daniel Marx Couto: O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, PL
1.749/2015, enviando para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para ser aprovado
pelos Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os princípios da política de
desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo Horizonte e, seu inciso XII
fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o metropolitano.
Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente?
Meio ambiente é o conjunto de componentes vivos e não vivos afetados direta ou
indiretamente, a curto, médio ou longo prazo por quem interage com estes componentes,
em especial os seres humanos.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
O planejamento urbano visa o desenvolvimento de programas, projetos e ações que
tragam à população residente ou usuária de um meio urbano, uma melhor qualidade de
vida, segundo premissas pré-estabelecidas e respeitadas características locais. O
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planejamento urbano integrado ao planejamento ambiental busca garantir a execução de
ações que intervenham no meio ambiente, mas que garantam proteção às áreas verdes,
promovam o combate às mudanças climáticas e a redução dos gases de efeito estufa e
consequentemente a sustentabilidade urbana e ambiental.
O planejamento urbano mais eficiente e fadado ao sucesso e que trará a qualidade
devida da população será aquele que promova medidas que busque a manutenção do
equilíbrio das funções da cidade, a sustentabilidade do meio ambiente e a qualidade de
vida no meio urbano.
3. O Plano Municipal de Mobilidade foi incluído nas discussões do novo Plano Diretor e
passou a incorporá-lo. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente
urbano, a partir da sua aprovação?
O Plano Municipal de Mobilidade foi incluído nas discussões do novo Plano Diretor e
passou a incorporá-lo. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do
ambiente urbano, a partir da sua aprovação?
A integração entre mobilidade urbana, planejamento urbano e plano diretor são
fundamentais para uma cidade sustentável e busca garantir aos cidadãos o direito à
cidade em todas as suas interfaces.
A incorporação do Plano de Mobilidade ao Plano Diretor trará à população as
garantias legais de políticas de mobilidade estruturadas, continuadas e menos
suscetíveis às mudanças de governo. Os direitos e deveres de cada agente da mobilidade
urbana passam a ser explícitos e, desta forma, o cidadão passa a ter acesso e condições
de conhecer também as diretrizes, princípios, objetivos e regras e daí buscar uma gestão
participativa e com controle social.
Devem-se buscar as alternativas para a integração das políticas públicas municipais e
metropolitanas considerando a RMBH visando acentuar os benefícios para os cidadãos
intramunicipais (rotina diária e vida em apenas um município) e intermunicipais (rotina
diária e vida em mais de um município, inclusive com deslocamentos).
4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade, incluídas no Plano Diretor,
por ocasião da IV Conferência, foi decisiva para a integração entre planejamento urbano,
mobilidade urbana e planejamento ambiental?
Sim. A participação dos cidadãos engajados no interesse do desenvolvimento urbano
sustentável promove a integração entre os planejamentos urbano, ambiental e de
mobilidade urbana. Na medida em que se coloca um tema em debate com atores de
diversos meios percebe-se com maior facilidade a necessidade do planejamento
integrado. Os delegados, representantes da comunidade na Conferência de Políticas
Urbanas participam dos debates e ajudam nas definições e tornando-se fundamentais na
medida em que se percebe a necessidade da integração das diversas políticas públicas.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Das grandes cidades do mundo, raras foram aquelas que tiveram um planejamento
urbano original que vislumbrasse o desenvolvimento da forma como veio a acontecer.
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Na maioria dos casos, o crescimento desordenado traz sérios problemas à qualidade de
vida urbana e ao meio ambiente e, quando se tenta rever o planejamento e reorientá-lo,
vários setores da sociedade com interesses divergentes resistem à necessidade de
mudanças.
Os interesses econômicos normalmente divergem dos interesses ambientais que podem
divergir dos interesses sociais elevando as dificuldades para execução de um
planejamento que integre as diferentes políticas. Daí a necessidade de legislações
sólidas, mas evolutivas, que prevejam políticas planejadas de forma integrada visando o
equilíbrio, a sustentabilidade e o direito de todos.
6. Comente a educação no trânsito, conjugada com a educação ambiental.
A educação no trânsito sempre focou as questões de segurança no trânsito (velocidade,
direção defensiva, respeito ao pedestre, respeito à sinalização) como a estrutura dos
programas de educação. As questões comportamentais do usuário que não
comprometessem a segurança geralmente não eram levadas em conta, permanecendo
apenas como matéria para o credenciamento e exames para a Carteira Nacional de
Habilitação.
Entretanto, passou-se a abordar também as questões comportamentais relacionadas ao
lixo jogado dos veículos, em especial os “tocos” de cigarro em estradas e rodovias. De
uma forma ainda sutil passou-se a considerar a educação no trânsito conjugada com a
educação ambiental (responsabilidade e consciência ambiental).
De acordo com a lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Lei Federal nº 9.795
de abril de 1999, Art. 1º)
Desta forma, deve-se pensar em um processo de educação que agregue as questões
ambientais à educação no trânsito, com o objetivo de conscientizar os jovens e crianças
que estão em processo de formação. A educação ambiental estimula a mudança de
comportamento, das pessoas em relação à forma como vem tratando a natureza, e a
tomada de atitudes politicamente corretas. Deve-se analisar e buscar medidas para
minimizar a poluição produzida pelos veículos, pensando não só na escassez dos
recursos utilizados pelo setor automobilístico, mas também o lixo produzido pelos
motoristas e passageiros e que é descartado nas vias públicas ou mesmo nas estradas,
gerando riscos de acidentes de trânsito ou mesmo ambientais, no caso de queimadas e
enchentes.
Desta forma a educação no trânsito deve buscar a criação de uma consciência coletiva
contínua e permanente, e baseada na compreensão do necessário equilíbrio e respeito
nas relações do ser humano com seu ambiente.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
de mobilidade urbana conjugada com propostas ambientais, para Belo Horizonte?
Como o sistema de mobilidade afeta direta e indiretamente o meio ambiente a todo o
tempo, faz-se necessário a adoção de políticas públicas sérias e urgentes para minimizar
os efeitos dos gases de efeito estufa. O aquecimento global tem como um dos agentes
principais os gases emitidos pelos veículos nos centros urbanos. As grandes montadoras
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de veículos, preocupadas com os impactos que seus produtos ocasionam, e com o
processo de conscientização da sociedade acerca das questões ambientais, buscam
desenvolver inúmeras tecnologias visando um menor consumo de recursos naturais e
uma maior responsabilidade com a poluição emitida pelos seus veículos.
Desta forma, os benefícios diretos para os cidadãos estão relacionados à qualidade do
ar, à harmonia entre o desenvolvimento urbano e o meio ambiente que, quando não
percebido à curto prazo, aparece de forma discreta com a melhoria da saúde.
8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Sim. Hoje é sabido pela grande maioria da população os efeitos nocivos ocasionados
pela devastação do meio ambiente, notadamente o aumento dos gases de efeito estufa
com o consequente aquecimento global. Os problemas de saúde ocasionados pela
poluição atmosférica e poluição sonora dos veículos automotores e indústrias, nos
grandes centros urbanos do mundo, já são uma das grandes causas de afastamento do
trabalho gerando prejuízos enormes para a economia destes locais.
O direito ao meio ambiente equilibrado é o mesmo que o direito à qualidade de vida.
Entretanto para se alcançar o equilíbrio entre as políticas ambientais e urbanas cabe ao
Estado as obrigações legais e à todos os cidadãos suas contribuições e também
obrigações.
III. O Senhor Marcelo Cintra: O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, PL 1.749/2015,
enviando para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para ser aprovado pelos
Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os princípios da política de
desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo Horizonte e, seu inciso XII
fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o metropolitano.
Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente?
No sentido amplo, o meio ambiente é o espaço, natural ou modificado, onde se baseia a
vida no planeta Terra abrangendo o ar (atmosfera), a água (mares, rios e demais corpos
aquáticos), a terra (solo e subsolo). Por se tratar de conceito criado pela humanidade,
seu sentido estrito refere-se ao espaço, natural ou construído, onde ocorrem as
atividades humanas ou que possuem relação com essas atividades.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
No caso das cidades, o meio ambiente é composto de espaços naturais permeados de
espaços amplamente modificados, que passam a ter forte relação entre si. Nesse sentido,
o planejamento da cidade é um instrumento de grande importância para garantir o
marco conceitual e legal que evite a degradação do meio ambiente natural e construído,
permitindo e articulando uma ampla gama de ações que vão desde preservação de áreas
naturais e diminuição de impactos ambientais no solo, ar e água, a regras de posturas de
uso e compartilhamento dos espaços construídos de uso público, passando por regras de

112

uso e ocupação do solo e políticas setoriais que diminuam os impactos globais e locais
no meio ambiente.
Entendendo que todo processo de planejamento é um processo, que não se resume e nem
se esgota nos planos, o processo de planejamento urbano tem uma importância
pedagógica e política de mostrar aos cidadãos e aos setores produtivos o impacto de
suas ações e inações, criando aceitabilidade de políticas ambientais mais gerais e
estimulando iniciativas locais.

3. O Plano Municipal de Mobilidade foi incluído nas discussões do novo Plano Diretor e
passou a incorporá-lo. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente
urbano, a partir da sua aprovação?
No contexto do ambiente construído urbano, o Plano Municipal de Mobilidade traz
diretrizes, políticas e projetos que contribuem para a vida cotidiana do cidadão,
melhorando seus deslocamentos quanto a conforto, segurança e tempo. Um de seus
principais desafios é interferir positivamente nos espaços públicos, espaços onde
ocorrem os deslocamentos, estimulando ruas mais vivas e apropriadas pelas pessoas e
menos pelos carros.
No contexto do ambiente natural, o Plano Municipal de Mobilidade possui contribuição
para diminuir impactos locais (emissões de gases e poluição sonora) e globais (emissões
de veículos) e frear a pressão do aumento do uso do automóvel em aspectos de
impermeabilização do solo, drenagem e arborização.
De forma menos explícita para a percepção geral, o Plano Municipal de Mobilidade traz
políticas que pretendem contribuir para a saúde (promoção da atividade física pela
mobilidade ativa coletiva) para aspectos sociais (diminuição de custos com mobilidade e
superar barreiras de acessibilidade física) e para aspectos econômicos, por considerar
as condições de circulação de cargas e algumas interfaces com comércio, além de outras
questões.
4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade, incluídas no Plano Diretor,
por ocasião da IV Conferência, foi decisiva para a integração entre planejamento urbano,
mobilidade urbana e planejamento ambiental?
A participação dos cidadãos ocorreu de forma direta com novas proposições ao Plano
de Mobilidade que, em sua grande maioria, enriqueceram e reforçaram o espírito
orientador de busca de uma mobilidade urbana sustentável.
Como um processo de participação, pela possibilidade de capacitação e debate amplo, a
IV Conferência trouxe enormes benefícios na compreensão dos desafios de mobilidade
urbana e na articulação dos diferentes interesses em jogo na cidade, permitindo debate
entre movimentos mais radicais (como o Tarifa Zero e as bandeiras pela bicicleta) e os
setores produtivos (comerciais e de logística), entre outros.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?

113

Não colocaria dessa forma, pois não tenho a compreensão de que fatores de crescimento
e desenvolvimento devam ser considerados como dados a serem obrigatoriamente
conjugados. A busca de sustentabilidade passa, antes de mais nada, por questionar o
crescimento e o desenvolvimento baseado em consumo excessivo e crescente,
especialmente do automóvel, objeto de desejo e que traz um modelo de espaço urbano
impossível de se viabilizar e que traz inúmeros impactos negativos.
Por outro lado, acredito que um dos maiores desafios impostos à sociedade nos tempos
atuais está ligado a essa questão, pois é de como pensar um desenvolvimento urbano
sustentável que contemple soluções municipais e metropolitanas.

6. Comente a educação no trânsito, conjugada com a educação ambiental.
Em primeiro lugar, há alguns anos, desde 2008, Belo Horizonte tenta superar o
paradigma de educação para o trânsito, tentando buscar ações de educação para a
mobilidade. Para isso, é necessário incorporar a esses processos de educação as
questões ambientais e urbanas, como, por exemplo, mostrar às pessoas, impacto do
trânsito na qualidade do ar e o impacto dos processos de urbanização na exclusão social
e no aumento dos problemas de mobilidade, principalmente com a expulsão dos mais
pobres para setores mais distantes.
Nesse novo paradigma de educação para mobilidade, está inserido um dos maiores
desafios de mudança de comportamento: como impor às pessoas soluções de mobilidade
que podem parecer piores do ponto de vista individual (muitas vezes mais caras, menos
confortáveis e com maiores tempos), mas que são imensamente melhores no ponto de
vista coletivo (pelos seus impactos ambientais e sociais positivos)?
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
de mobilidade urbana conjugada com propostas ambientais, para Belo Horizonte?
Não há dúvidas que existem benefícios de se conjugar a política ambiental à de
mobilidade urbana, com adoção de uma política de mobilidade urbana sustentável, mas
a maioria desses benefícios são difusos e coletivos, como boa parte das questões
ambientais. Alguns desses benefícios são:
 Menor poluição do ar e sonora do ar;
 Menos acidentes e promoção da saúde;
 Menor necessidade de impermeabilização do solo com vias e de retirada de
arborização;
 Reconquista de espaços públicos para as pessoas, tanto em quantidade (menor
necessidade de vias) quanto no compartilhamento das vias (Zonas 30, calçadas,
ciclovias);
 Menor emissão de gases de efeito estufa.
Os maiores desafios são:
 Impor as soluções de interesse coletivo às decisões de mobilidade que são
tomadas por uma visão individual;
 Conter a lógica de produção da cidade pautada no automóvel, com processos
urdidos há décadas;
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Encontrar atalhos na busca de soluções inspiradas por cidades mundiais que
conseguiram superar alguns dos desafios.

8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Difícil responder sem um estudo um pouco mais detalhado sobre esses conceitos,
especialmente sobre o conceito de direito fundamental. Não há dúvida de que as questões
ambientais são fundamentais, inclusive para a existência da vida, mas na escala de
prioridades, existem direitos mais fundamentais que ele.
Logo, em um sentido amplo, muitas coisas são fundamentais e o Direito ao Meio
Ambiente se enquadra nesse grupo.
Impressões do Secretário de Meio Ambiente, do Secretário Adjunto de Planejamento
Urbano, da Secretária Adjunta de Regulação Urbana, do Gerente de Planejamento Urbano
e do Gerente de Licenciamento Ambiental.
As perguntas abaixo foram elaboradas considerando o texto relativo ao Projeto
de Lei 1,749/2015 de forma que, o Secretário Adjunto de Meio Ambiente; o Secretário
Adjunto de Planejamento Urbano; a Secretária Adjunta de Regulação Urbana; o Gerente de
Licenciamento Ambiental Pedro Franzoni e o Gerente de Planejamento Urbano José Júlio
Rodrigues, pudessem compartilhar suas experiências e falar sobre a proposta apresentada e
que, dentro em breve, será posta em prática na cidade. Considerando, principalmente, o tema
do planejamento urbano-ambiental, as mesmas perguntas foram, igualmente, dirigidas a todos
eles.
I. O Senhor Secretário Vasco Araújo, Secretário de Meio Ambiente, o novo Plano Diretor
de Belo Horizonte, PL 1.749/2015, enviado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte
para ser aprovado pelos Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os princípios da
política de desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo Horizonte e, seu
inciso XII fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o
metropolitano. Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente.
Senhor Vasco Araujo: Meio Ambiente é a relação entre os seres vivos e os inanimados
com equilíbrio para a sobrevivência de todos.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
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As relações entre Planejamento Urbano e Ambiental procuram buscar soluções com viés
de sustentabilidade que traga desenvolvimento e equilíbrio ambiental, proporcionando o
melhor bem-estar, dentro da legalidade e moralidade, não se esquecendo de manter a
essência e características sócio ambientais.
3. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano, foi decisiva para a integração entre planejamento
urbano e ambiental?
Sim! Com a participação de todos o plano poderá atender os anseios do cidadão,
diminuindo a distância entre o poder público e a população.
4. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Sim. Não é fácil atender as demandas de crescimento e desenvolvimento com
sustentabilidade, pois existem interesses antagônicos quanto ao que se deve executar.
Temos que equacionar o equilíbrio entre sustentabilidade e crescimento, sempre com
foco na garantia do bem-estar da comunidade, não esquecendo o direito de propriedade.
5. Em sua opinião, a educação ambiental proposta pelos Planos de Educação, Nacional e
Municipal alcança o seu objetivo? O que faltaria para melhorar?
Com a Educação Ambiental norteando a gestão ambiental o governo desempenhará um
importante papel na orientação de agentes públicos e privados na construção de
alternativas que direcionem à Sustentabilidade, proporcionando oportunidades de
incrementar práticas e experiências exitosas, alcançando os melhores objetivos
possíveis.
6. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
ambiental em Belo Horizonte?
Claro que o maior benefício é manter a qualidade ambiental à população,
proporcionando o equilíbrio necessário entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. O
maior desafio é implantar uma política ambiental conciliando a grande demanda de
crescimento na área habitacional com as poucas áreas verdes existentes no município, e
evitar grandes conflitos entre o crescimento e a preservação ambiental.
7. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Sim! É de suma importância manter o meio ambiente propício à vida humana. Por
exemplo, um caso recente de desequilíbrio foi a crise hídrica para consumo humano,
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pois não se pensava em garantir os direitos ao Meio Ambiente para as futuras gerações.
O excesso de oferta foi o fator preponderante para a crise aliada à falta de
planejamento.
II. O Senhor Secretário Leonardo do Amaral Castro, Secretário Adjunto de
Planejamento Urbano: O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, PL 1.749/2015,
enviando para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para ser aprovado pelos
Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os princípios da política de
desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo Horizonte e, seu inciso XII
fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental municipal e o metropolitano.
Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente.
Compreendo o meio ambiente na perspectiva do contraste entre o ambiente natural e o
construído, sendo o primeiro o produto dos processos que originaram a diversidade
mineral, vegetal e animal existente, fundamental à existência e à perpetuação da vida
a partir dos recursos que gera, e o segundo, o espaço artificialmente criado pela ação
humana, cujos processos, mais ou menos intensos, impactam e modificam o meio
ambiente natural.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
O urbanismo interage decisivamente no meio ambiente, em especial considerando que,
apesar de ocuparem somente 3% da superfície da terra, as cidades são responsáveis
por mais de 70% das emissões de gases que intensificam o efeito estufa, alterando
drasticamente o clima do planeta.
Dessa forma, deve-se prezar por um urbanismo de baixo carbono, o que se obtém a
partir de cidades compactas, integradas, conectadas e inclusivas. É necessário romper
com o modelo de dispersão e segregação funcional do tecido urbano, com o objetivo
de criar cidades que possuam "pegadas" ambientais moderadas, optando-se pela
expansão vertical em detrimento da horizontal, sempre que possível.
Esse modelo de crescimento permite:
a) a reserva de áreas ambientais, que originalmente seriam destinadas à expansão
urbana;
b) a redução das distâncias entre as residências e as atividades principais de seus
moradores, a partir da promoção da diversidade e integração de usos no território;
c) menos deslocamentos em veículos motorizados e as emissões de gases estufa deles
decorrentes;
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d) melhoria no uso da infraestrutura, com menor extensão das redes de infraestrutura,
redução da necessidade de ampliação do sistema viário, inclusive sobre cursos
d'água, cuja preservação é essencial ao meio ambiente.
Enfim, o planejamento urbano é fundamental para garantia da sustentabilidade
ambiental do planeta.
3. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente urbano, a partir da
aprovação do Plano?
O plano é implementado de maneira gradativa, de acordo com as diretrizes por ele
traçadas. Há na proposta um extenso capítulo dedicado ao meio ambiente, que prevê a
criação de conexões ambientais, que são rotas arborizadas obtidas pela concordância
dos recuos frontais das novas edificações, que deverão ser tratados como áreas
permeáveis e vegetadas, a preservação, em leito natural, dos cursos d'água do
Município, a preservação de áreas estratégicas ao meio ambiente e a destinação dos
vazios urbanos à proteção e recuperação ambiental.
Além disso, a mudança na relação dos lotes privados com os espaços públicos, com a
criação de áreas de fruição pública compartilhadas com os empreendimentos
imobiliários e outras iniciativas, que visam a uma relação de maior generosidade e
gentileza das edificações privadas com o espaço público.

4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano, foi decisiva para a integração entre planejamento
urbano e ambiental?
Sim. A elaboração do Projeto de Lei foi precedida da realização de uma Conferência
de Política Urbana da qual participaram 486 delegados eleitos e respectivos suplentes,
todos da sociedade civil, onde os temas foram debatidos, inclusive com a dedicação de
um eixo temático exclusivo ao meio ambiente. Os cidadãos apresentaram propostas
voltadas à melhoria da gestão do território, com destaque para as áreas de interesse
ambiental.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Se quisermos que as próximas gerações tenham uma oportunidade no planeta, não
conjugar as duas coisas não é uma opção. O desafio mais importante não é o de
promover essa conjugação, mas de incutir na consciência dos cidadãos a compreensão
de que o caminho do crescimento atual está errado e que precisa ser corrigido
imediatamente. Creio que a partir do momento que a sociedade entender a gravidade
da situação em que vivemos, estaremos em condições de por em prática técnicas já
desenvolvidas que permitem o crescimento econômico com sustentabilidade.
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Então, a resposta é não. A conjugação já se apresenta como desafio vencido do ponto
de vista técnico, o que falta é a consciência de todos os setores da sociedade sobre a
real dimensão da questão ambiental, para que isso se torne uma prática e uma
demanda cotidiana dos cidadãos.
6. Em sua opinião, a educação ambiental proposta pelos Planos de Educação, Nacional e
Municipal alcança o seu objetivo? O que faltaria para melhorar?
Acredito que as gerações atuais apresentam uma consciência muito maior sobre a
questão ambiental, mas há vários temas que ainda são ignorados. Como vivemos num
país onde quase 90% da população vive em cidades, é fundamental disseminar o
conhecimento sobre como a vida nas cidades afeta o meio ambiente e não somente
noções fundamentais sobre preservação de áreas verdes, redução da poluição
atmosférica e destinação de resíduos. É preciso entender como as cidades impactam
essa realidade e como nelas está a solução para o meio ambiente.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma
política ambiental em Belo Horizonte?
A política ambiental tem o potencial de ampliar a qualidade de vida nas cidades,
reduzindo o estresse, diminuindo os danos à saúde causados pela poluição,
melhorando a paisagem urbana e criando mais oportunidades de contato com a
natureza. A dificuldade maior é o acesso à terra urbanizada, em função dos altos
valores do solo urbano e possível ausência de gestão dessa valorização. As áreas
protegidas ambientalmente são as que possuem menores valores por m², em função do
seu baixo potencial de ocupação e, portanto, reduzida produtividade para o mercado
de produção de imóveis. Por isso mesmo, são alvos constantes de especulação que visa
a permitir que sejam aproveitadas intensivamente pela construção civil, gerando
produtos imobiliários mais acessíveis e competitivos, quando comparados com o
restante da produção, que ocorre em áreas com valor do solo mais elevado. Adotar
uma política de habitação a custos acessíveis, não somente para a baixa renda, é
fundamental para reduzir a cobiça do mercado pelas áreas de preservação.
8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Talvez o mais fundamental deles. Isso porque não se exerce nenhum direito humano
sem os meios e recursos naturais necessários à vida.
III.

A Senhora Secretária Branca Macahubas Cheib, Secretária Adjunta de Regulação
Urbana: O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, PL 1.749/2015, enviando para a Câmara
Municipal de Belo Horizonte para ser aprovado pelos Vereadores tem nítido viés
ambiental. O art. 2º traz os princípios da política de desenvolvimento urbano e ambiental
do Município de Belo Horizonte e, seu inciso XII propõe a integração entre o planejamento
urbano e ambiental municipal e o metropolitano. Desta forma, pergunta-se:
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1. Como a Senhora definiria Meio Ambiente.
O Meio Ambiente é um conjunto de condições sociais, físicas e ambientais que
permite a existência da vida.
2. Para a Senhora, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
O planejamento urbano garante o equilíbrio dos interesses sociais para o
desenvolvimento urbano, permitindo que o crescimento das cidades ocorra de forma
sustentável.
3. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente urbano, a partir da
aprovação do Plano?
O novo Plano Diretor no Município de Belo Horizonte traz diretrizes sustentáveis ao
crescimento urbano, valorizando o convívio social, com o incentivo a uma ocupação
generosa integrada ao espaço público, além de respeitar as condições ambientais da
cidade e reforçar as características históricas e naturais existentes.
4. A Senhora considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano, foi decisiva para a integração entre planejamento
urbano e ambiental?
Para elaboração do Plano Diretor é fundamental estudos técnicos de qualidade para
diagnosticar e definir as diretrizes para ocupação urbana, com respeito às condições
ambientais, históricas e físicas de cada região. A participação popular é importante
para validar os estudos, além de opinar sobre a viabilidade de implantação
considerando a realidade vivida pelos cidadãos.
5. A Senhora considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Hoje esse é o nosso maior desafio, pois vivemos em um mundo de extremos, com
graves problemas ambientais e sociais, mas grande necessidade de crescimento. Para
que o desenvolvimento permaneça não temos alternativa a não ser trabalharmos de
forma sustentável, com revisão de hábitos individuais e coletivos visando o equilíbrio
ambiental e a justiça social.
6. Em sua opinião, a educação ambiental proposta pelos Planos de Educação, Nacional e
Municipal alcança o seu objetivo? O que faltaria para melhorar?
Infelizmente em um país de extremos, poucos são beneficiados com uma educação de
qualidade. Os Planos de Educação não alcançam seu objetivo por falta de capacitação

120

e estrutura para o ensino na maior parte do país. Para ensinar a importância do Meio
Ambiente, devemos primeiro respeitar o direito básico dos cidadãos.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma
política ambiental nas cidades? E em Belo Horizonte?
Os benefícios ao se implantar uma política ambiental nas cidades são inúmeros, entre
eles, economia energética, economia em matérias primas, uma sociedade mais justa e
cidadã, sendo que o maior desafio é o trabalho conjunto dos setores públicos,
empresariais e sociais para alcançar os objetivos comuns. Em Belo Horizonte temos
bons resultados da política integrada e planejada, com uma visão do desenvolvimento
futuro de forma sustentável, permitindo que a sociedade cresça com qualidade de vida.
8. A Senhora considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Considero que o Direito ao Meio Ambiente equilibrado, saudável, com qualidade de
vida, e desenvolvimento sustentável é um Direito Fundamental.
IV.

O Senhor Gerente Pedro Franzoni, Gerente de Licenciamento Ambiental: O novo Plano
Diretor de Belo Horizonte, PL 1.749/2015, enviando para a Câmara Municipal de Belo
Horizonte para ser aprovado pelos Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os
princípios da política de desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo
Horizonte e, seu inciso XII fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental
municipal e o metropolitano. Desta forma, pergunta-se:

1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente.
Nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81 que “dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências” Meio Ambiente é definido como “o conjunto de condições, leis, influências
e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”. Já a Lei Municipal nº 4.253/88 que dispõe sobre meio ambiente
no Município de Belo Horizonte, em seu art. 2º, inciso I, acrescenta a este conceito os
termos “social, cultural e política”.
Em resumo, baseado nos referidos textos legais, defino meio ambiente como o meio que
abriga e permite a existência dos seres vivos e suas relações ecosistêmicas.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
No atual cenário da crescente urbanização mundial, com mais de 80% da população
brasileira residindo em cidades, o planejamento urbano é a principal ferramenta de
gestão ambiental dos centros urbanos, justamente porque deve prever coeficiente mínimo
de áreas verdes, saneamento básico, mobilidade urbana, etc, ou seja, todos os
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mecanismos que garantirão o direito a cidades sustentáveis previsto no Estatuto das
Cidades.
3. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente urbano, a partir da
aprovação do Plano?
Os resultados não são imediatos, pois o novo ordenamento precisa ser aplicado. A partir
do momento que as intervenções forem ocorrendo na cidade em observância ao novo
plano, o “quebra cabeças” vai se montando e os benefícios previstos no plano, que deve
se ater basicamente à função social da propriedade e das cidades, vão se tornando
perceptíveis.
Em relação ao Novo Plano Diretor proposto para BH, que todas as mudanças propostas
devem ser observadas de maneira integrada, porquanto é no conjunto de sua aplicação
que está a efetividade e eficácia do seu objetivo de melhor ordenar a cidade. Dentre
outros, podemos destacar a existência de planejamento ambiental específico, com
definição de área permeável vegetada mínima para todos os lotes, sem exceção,
definição de conexão verde entre as áreas de proteção ambiental, análise específica de
drenagem considerando a condição de cada bacia, etc.
4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano, foi decisiva para a integração entre planejamento
urbano e ambiental?
O Plano Diretor tem como garantia legal a previsão de que sua elaboração será
realizada tendo por base a efetiva participação da sociedade em todas as fases de seu
processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos de tomada de decisão,
conforme o art. 3º § 1º, do Estatuto da Cidade.
No caso de Belo Horizonte, não saberia dizer ao certo se as propostas aprovadas
advindas dos cidadãos foram decisivas para integração entre planejamento urbano e
ambiental. Acredito que a proposta inicial da PBH foi muito bem elaborada e previu essa
integração. Desse modo as propostas dos cidadãos aprovadas na conferência podem ter
contribuído.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Sim. Ademais o conceito de desenvolvimento sustentável baseado em recursos não
renováveis é algo que vem sendo questionado pela comunidade científica. Os planos de
combate às mudanças climáticas e os acordos internacionais firmados preveem migração
paulatina para matrizes baseadas em recursos renováveis.
6. Em sua opinião, a educação ambiental proposta pelos Planos de Educação, Nacional e
Municipal alcança o seu objetivo? O que faltaria para melhorar?
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Não tenho competência para falar de tema tão complexo e importante como o da
Educação. Arriscaria dizer que é necessária urgente aplicação de algum plano.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
ambiental nas cidades? E em Belo Horizonte?
Os maiores benefícios dessa implantação é o seu resultado, qual seja, a qualidade de vida
tão necessária para o ser humano. Os desafios são inúmeros que vão desde o
convencimento do setor econômico em aplicar medidas de sustentabilidade que geram
retorno financeiro no longo prazo até os governos que muitas vezes não discutem
estrategicamente a questão ambiental no desenvolvimento de planos de governo. Belo
Horizonte é pioneiro na questão, possuindo legislação sobre política ambiental desde
1985. Possui exemplos de gestão ambiental como o programa DRENURBS e criou a
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano que modernizou a gestão urbana da
cidade e, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desenvolve o
licenciamento de empreendimento de impacto.
8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Sim. A doutrina majoritária assim o considera. Há os que o relaciona ao princípio da
dignidade da pessoa humana, base da constituição: “No regime constitucional brasileiro,
o próprio caput do artigo 225 da Constituição da República impõe a conclusão de que o
direito ao meio ambiente é um dos direitos humanos fundamentais. Assim o é por ser o
meio ambiente considerado um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida. Isto faz com que o meio ambiente e os bens ambientais integrem-se à categoria
jurídica da res comune omnium, sendo considerados, pois, como interesses comuns”.
(http://ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=10795&n_link=revista_artigos_leitura).
V. Senhor Gerente José Júlio Ribeiro, Gerente de Legislação Urbana: O novo Plano
Diretor de Belo Horizonte, PL 1.749/2015, enviando para a Câmara Municipal de Belo
Horizonte para ser aprovado pelos Vereadores tem nítido viés ambiental. O art. 2º traz os
princípios da política de desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belo
Horizonte e, seu inciso XII fala da integração entre o planejamento urbano e ambiental
municipal e o metropolitano. Desta forma, pergunta-se:
1. Como o Senhor definiria Meio Ambiente.
Essa é uma definição muito difícil. Entendo que, mais importante que definir Meio
Ambiente é garantir que não haja uma dissociação entre o meio ambiente e o ambiente
urbano (ou construído). Na verdade, eles devem ser vistos como uma coisa só, sob pena
de se causar um grande prejuízo à sociedade.
2. Para o Senhor, qual a importância do planejamento urbano para o meio ambiente?
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O planejamento urbano constitui instrumento necessário à compatibilização do
desenvolvimento urbano à preservação dos atributos ambientais naturais - ou seja, é um
instrumento a serviço do chamado "desenvolvimento sustentável".
3. Quais serão os benefícios para o cidadão, no contexto do ambiente urbano, a partir da
aprovação do Plano?
Os benefícios decorrentes da entrada em vigor do plano relativos ao meio ambiente
podem ser divididos em três eixos: redução do impacto ambiental das novas edificações,
ampliação das medidas voltadas para a preservação de áreas de preservação ambiental
(tanto por meio da atualização das normas vigentes quanto por meio da ampliação das
áreas de preservação), recuperação de áreas ambientais degradadas e melhor
distribuição das áreas verdes no território municipal.
4. O Senhor considera que a participação dos cidadãos na formulação das propostas que
redundaram na elaboração do Plano, foi decisiva para a integração entre planejamento
urbano e ambiental?
A participação dos cidadãos é um elemento relevante na formulação das propostas,
especialmente em relação à vivência cotidiana.
5. O Senhor considera que conjugar os fatores de crescimento e de desenvolvimento com
sustentabilidade, é o maior desafio que se impõe à sociedade?
Este é um desafio enorme que, certamente, tem muitos desdobramentos. Conjugar a
demanda por habitação com a necessidade de preservação ambiental, por exemplo, é
uma grande dificuldade em Belo Horizonte, especialmente considerando a pequena
extensão do território do Município.
6. Em sua opinião, a educação ambiental proposta pelos Planos de Educação, Nacional e
Municipal alcança o seu objetivo? O que faltaria para melhorar?
A educação ambiental no ambiente urbano precisa estender à uma educação urbanoambiental. O cidadão precisa entender que a redução da utilização de veículos
particulares e a ocupação e o uso racional do solo são tão necessários ao um ambiente
equilibrado quanto a preservação das áreas verdes e nascentes, por exemplo.
7. Quais são os maiores benefícios e os maiores desafios para a implantação de uma política
ambiental nas cidades? E em Belo Horizonte?
O grande desafio é conscientizar o cidadão de que é necessário abrir mão de seus
interesses individuais em nome de um benefício coletivo. Ainda que isso faça parte do
discurso das associações populares, técnicas e empresariais, raramente essa atitude é
posta em prática.
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8. O Senhor considera o Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental?
Sim. O cumprimento da função social da propriedade, arrolado entre os direitos
fundamentais no art. 5º da Constituição Federal pode perfeitamente compreender a
sobreposição do interesse coletivo relacionado ao meio ambiente frente ao interesse
privado.

