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Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é uma 
das maiores cidade do Brasil.

Fica a 585 Km 
de São Paulo, 
430 Km do Rio 
de Janeiro e a 

730 Km de 
Brasília

BH



Belo Horizonte está na Região Sudeste, em ponto 
geográfico estratégico do país e das Américas.



É uma cidade moderna, com apenas 109 anos de vida. Rica em 
belezas naturais e arquitetônicas, reúne facilidade de acesso aéreo 
e rodoviário, vocação para o comércio e a  prestação de serviços e 

um intenso calendário de eventos culturais durante todo o ano.



A cidade oferece muitas opções de bares, restaurantes 
e uma animada vida noturna.

O belo-horizontino tem um jeito todo especial de 
receber as pessoas.



No entorno de BH, há muitas opções de passeios e diversão.
As grutas, serras e montanhas, ideais para o ecoturismo, convivem 

com as cidades históricas de Minas, que oferecem atrativos 
culturais e gastronômicos. 



Cidade pela 
Proteção Climática

Belo Horizonte encontrou 
soluções eficientes e inovadoras 
na gestão ambiental da cidade. 
Com a participação de todos os 
segmentos sociais, seus 
gestores adotaram um modelo 
de desenvolvimento urbano 
sustentável. Em muitos aspectos, 
houve um sensível avanço nas 
questões do meio ambiente. No 
entanto, ainda existem 
importantes desafios a serem 
enfrentados. 



Belo Horizonte têm 53 parques em seu perímetro urbano, com 
uma área de mais de 7 milhões de metros quadrados. 
A cidade possui 250 mil árvores em ruas e avenidas.



Fundação de Parques Municipais

Objetivos: 
Planejar, administrar e manter os parques;
Promover programas de manejo e educação ambiental;
Realizar atividades e eventos de lazer, cultura, recreação e 
cidadania;
Planejar e gerenciar as necrópoles municipais.



São espaços público-comunitários, para a troca de conhecimentos 
e promoção de ações junto a comunidades carentes. A intenção é

melhorar a qualidade de vida na cidade, por meio da educação 
ambiental, a segurança alimentar e a saúde, a agricultura urbana, a 

capacitação e a geração de renda.

Centros de Vivência Agro-Ecológica (CEVAEs)



Além de ampliar o número de 
árvores em ruas e avenidas, a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
está desenvolvendo um plano 
de ação que visa melhorar, 
principalmente, a disposição 
das árvores nos logradouros e 
a seleção de espécies a 
serem plantadas (levando em 
conta os aspectos urbanos). 

Plano Diretor de 
Arborização



Biodiesel e Transporte Coletivo
Em Belo Horizonte circulam diariamente 2850 ônibus. 
Até o final do ano, cerca de um milhão veículos estarão trafegando pela 
cidade.

• Biodiesel – lei municipal determinou a mistura de 2% de biodiesel na 
frota da Prefeitura. Geração de trabalho e renda (produção 
oleaginosas).

• Implantação de Ciclovias
• A Empresa Municipal de 
Transporte (BHTrans) está 
ampliando a integração dos 
sistemas de transporte, 
melhorando o desempenho 
dos corredores de tráfego e 
informatizando os semáforos.



Aterro Sanitário
Há 30 anos Belo Horizonte dispõe de um aterro sanitário.

Área ocupada: 144 hectares (inicial)
100 hectares (atual)
65 hectares (ocupado com resíduos sólidos)

Quantidades Estimadas: Antes de 1998: 7,3 milhões de metros cúbicos
Após 1998: 10 milhões de metros cúbicos
Total: 17,3 milhões de metros cúbicos

Quantidade de lixo recolhido por 
dia em BH – 4 mil toneladas diárias 

Lixo doméstico e comercial de BH: 
65% de matéria orgânica
27% de materiais recicláveis 
8% de rejeitos



Aterro Sanitário: Plano de Aproveitamento do Metano

Belo Horizonte possui três Usinas de Reciclagem de Entulho da 
Construção Civil, uma Unidade de Recebimento de Pneus Usados 

e uma Unidade de Compostagem.

URPV (Unidades de Recolhimentos de Pequenos Volumes)



Vários bairros da cidade contam com coleta seletiva efetuada por 
funcionários da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e 
por associações de catadores, em parceria com os moradores.



A Prefeitura apóia o trabalho das oito associações e cooperativas 
de trabalhadores de materiais recicláveis. 

A cidade inaugurou, em 2005, a primeira usina de reciclagem de 
plástico gerida por catadores.
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