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Resumo 

Este projeto de pesquisa trata-se de um estudo para um Plano Diretor de Arborização 

Urbana no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte.  O Bairro Santa Tereza 

testemunhou o início da formação de Belo Horizonte e ainda preserva uma parte da 

história da cidade e o modo de morar de parte da sociedade, conferindo um ambiente 

interiorano. Tradição, boemia e cultura também caracterizam o bairro e dão identidade 

ao local.  Além de sua importância histórica e sociocultural, trata-se de um bairro que 

ainda confere qualidade de vida ambiental urbana aos moradores. Este aspecto está 

diretamente ligado à preservação da ambiência urbana, notadamente pela ocupação com 

baixa altimetria e uso predominantemente familiar. A presença das espécies arbóreas 

tanto nas ruas como nos quintais acentuam esse caráter. Este projeto de pesquisa busca 

analisar o levantamento elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo 

Horizonte, comparando com a situação real, elaborando um estudo e diretrizes para um 

plano diretor de manejo e plantio de espécies arbóreas. Pretende-se ainda, adaptar o 

desenho das calçadas, resgatando a qualidade da circulação de pedestres, considerando 

o patrimônio arquitetônico e urbano do local. A metodologia utilizada baseia-se no 

confronto do levantamento georreferenciado com os dados das espécies arbóreas 

colhidas in loco. Os resultados esperados poderão contribuir para formar uma 

consciência ambiental urbana, preservando os indivíduos arbóreos existentes, a fauna, 

as águas, a qualidade do ar e a temperatura. O trabalho contribui ainda, para as reflexões 

a respeito da preservação urbana, assim como da gestão integrada do patrimônio 

cultural e ambiental, envolvendo o poder público, a comunidade e a academia. 
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