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A Política e seus Programas 

• Programa 1- Conformação de Complexos Ambientais 

Culturais na RMBH 

 

• Programa 2- Valorização e promoção da diversidade 

cultural da RMBH 

 

• Programa 3- Promoção de rotas turísticas na RMBH 

 

 



Programa 1 - Conformação de Complexos 

Ambientais Culturais na RMBH 
 

 

Objetivos 

 

• Proteção dos marcos paisagísticos presentes nos 

complexos ambientais culturais 

• Recuperação ambiental de áreas degradadas 

• Valorização da cultura e desenvolvimento social 

• Ampliação de espaços culturais e verdes para o lazer da 

população metropolitana 

• Criação de uma rede integrada de lugares 

metropolitanos 

• Gestão compartilhada das paisagens culturais da RMBH 

 

 

 

 



Projetos  

 

• Estudo dos Complexos Ambientais Culturais da RMBH 

 

• Proteção Integrada das Paisagens Culturais da RMBH 

 

• Sistema de Gestão dos Complexos Ambientais da 

RMBH 

  

Programa 1- Conformação de Complexos 

Ambientais Culturais na RMBH 



Projeto 1- Estudo dos Complexos Ambientais 

Culturais da RMBH 

  
• Estudo do patrimônio imaterial no âmbito dos CAC’s 

 

• Estudo do patrimônio material no âmbito dos CAC’s 

 

• Estudo do patrimônio natural no âmbito dos CAC’s 

 

• Estudo das potencialidades para o desenvolvimento 

social e econômico no âmbito dos CAC’s 

 

• Criação de um banco de dados, inclusive 

georreferenciados, dos Complexos Ambientais e Culturais 

da RMBH 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 2- Proteção Integrada das Paisagens 

Culturais da RMBH 

 

 
  

• Mapeamento e compreensão dos dispositivos de 

proteção do patrimônio paisagístico existentes 

 

• Reconhecimento das iniciativas de gestão voltadas à 

proteção do patrimônio paisagístico 

 

Projeto 3 - Sistema de Gestão dos Complexos 

Ambientais da RMBH 

 
• Indicar formas de gestão intersetorial para os CAC’s nos 

âmbitos metropolitano, regional e local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos para implementação dos Projetos 
 

•  Agendas técnicas de cooperação entre órgãos de 

cultura e meio ambiente para proteção e promoção do 

patrimônio paisagístico 

 

• Cotas de financiamento específicas no âmbito do Fundo 

Metropolitano para pesquisas sobre as paisagens 

culturais da RMBH 

 

• Banco de dados sobre patrimônio cultural, 

georreferenciados, capaz de integrar a base de dados do 

ZEE de MG 

 

• Conferir à chancela da paisagem cultural força de Lei, 

possibilitando a institucionalização da gestão da 

paisagem em MG. 

 

 

 

 



Os Complexos Ambientais e Culturais  
na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

PDDI-RMBH  2010 

Metodologia de proposição 

identificação e delimitação 



Metodologia de Identificação e delimitação dos 

Complexos Ambientais e Culturais 

 

• Identificar e localizar áreas de proteção e conservação 

ambiental 

• Identificar e localizar áreas minas, cavas e demais 

impactos resultantes da atividade mineradora; 

• Identificar, localizar e delimitar as grandes unidades de 

relevo e da paisagem; 

• Identificar, localizar e delimitar preliminarmente os 

complexos culturais e a relação destes com a paisagem; 

• Identificar e localizar circuitos culturais e ambientais 

existentes e potenciais; 

• Identificar e delinear complexos culturais e ambientais 

em escala local/intermunicipal 



Conservação e Proteção Ambiental na RMBH 



Conservação e Proteção Ambiental na RMBH 



Conservação e Proteção Ambiental na RMBH 



Unidades de conservação e áreas degradadas 



Potencial geoambiental da RMBH 



Potenciais CACs e Unidades Geoambientais da RMBH 



Unidades Geoambientais e Corredores Ambientais e Culturais 



Unidades Geoambientais, Corredores, Circuitos, Geoparque 
em estudo 



Identificação preliminar de possíveis CACs  



Identificação de Complexos Locais e redes de conexões 



Identificação dos CAC’s e seus complexos locais 



Metodologia de Identificação e delimitação dos 

Complexos Ambientais e Culturais 

 

• Identificação e localização de informações 

complementares relativas ao patrimônio cultural e 

ambiental; 

• Analise e debate do conjunto de informação para o 

delineamento de unidades territoriais contiguas 

• Traçado dos limites de cada unidade espacial segundo 

critérios sócio espaciais visando a  continuidade 

cartográfica do mapeamento; 

• Identificação e localização de atributos culturais, sociais 

e ambientais intrametropolitanos dos complexos locais; 

• Proposição de uma rede de gestão da paisagem e 

cultura em torno dos CACs 



Unidades Ambientais e Culturais / CACs 



Distribuição espacial do patrimônio cultural da RMBH 



Distribuição espacial do patrimônio cultural da RMBH 



 

Unidades Ambientais e Culturais / CACs – Geral e Local 























Proposta de Gestão da Paisagem  



Programa 2 - Valorização e promoção da 

diversidade cultural  

Objetivos 

 

• Reconhecer, legitimar e apoiar as diversas expressões 

culturais 

• Favorecer a troca entre os diferentes grupos presentes 

no território e promover a convivência urbana por meio da 

cultura 

• Favorecer aos diferentes grupos e modos de vida o 

acesso aos meios de produção e ao mercado cultural 

• Propiciar o acesso ao conhecimento qualificado para 

grupos e atores culturais na RMBH 

• Estimular a autonomia dos grupos tradicionais, mediante 

a promoção das identidades territoriais 

 



Projeto - Valorização e incremento das 

expressões culturais urbanas, rurais e 

tradicionais  

  

• Mapeamento, registro e diagnóstico da diversidade 

cultural urbana, rural e das populações tradicionais na 

RMBH 

 

• Implantação de mecanismos de participação e controle 

(autonomia) 

 

• Realização de atividades de fortalecimento das 

identidades e estímulo à produção cultural e à diversidade 

 

• Ações de divulgação, difusão e comunicação 

  





Programa 3 - Promoção de Rotas Turísticas na 

RMBH 

Objetivos 

 

• Estruturar rotas turísticas que conectem os Complexos 

Ambientais Culturais e os complexos locais 

• Valorizar o patrimônio paisagístico presente ao longo 

das Rotas 

• Favorecer o acesso e apropriação dos lugares 

metropolitanos por parte da população residente e 

visitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

• Fortalecer a integração e o desenvolvimento do território 

da RMBH.  

 

 

 

 

 

 



Projeto 1- Estudo de Rotas Turísticas na RMBH 

Objetivos 

  

• Estudar o contexto das rotas turísticas implementadas 

no âmbito da RMBH 

 

• Investigar diferentes modalidades de transporte público 

e deslocamento que possam viabilizar a 

operacionalização das rotas turísticas 

 

• Propor rotas turísticas calcadas nos princípios do 

Turismo Social e de Base Comunitária 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 2- Estruturação das Rotas Turísticas  

 

Objetivos 

  

• Estudar as possibilidades de integração dos CACs, 

Complexos Locais e Lugares Metropolitanos sob a forma 

de rotas turísticas 

• Identificar os equipamentos culturais e turísticos 

presentes nas rotas e seu possível uso público 

• Estruturar um projeto educativo voltado para a formação 

de público e capacitação profissional ao longo das rotas 

turísticas 

• Integrar as propostas de Rotas Turísticas já 

implementadas na RMBH com as novas propostas a 

serem estruturadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 3- Criação do passaporte metropolitano 

para as rotas turísticas  

 

 
 

Objetivos 

  

• Pesquisar as melhores opções de transporte e 

modalidades alternativas de deslocamento que poderão 

ser utilizadas e combinadas para o contexto da RMBH 

 

• Conceber uma proposta de logística e gestão do 

sistema de transporte para o passaporte metropolitano 

turístico, interligando os potenciais espaços públicos e 

privados estudados e estruturados ao longo de cada rota. 

 

 

 

 

 

 

 

 







Obrigado! 

Contatos 

  

• Gerência Operacional Lucília 

– Lucília - geop@rmbh.org.br 

 

• Informação e Comunicação  

–  Eduardo - sinc@rmbh.org.br 

 

• Coordenadores dos estudos dos CACs e da Política de Gestão de 

Paisagem e Diversidade Cultural: 

 

–  Fabiana Bernardes - fabianabernardes@hotmail.com 

–  Altair Santos - altairsancho@hotmail.com 

 www.rmbh.org.br                           

www.facebook.com/rmbh.org.br 


