O invisível por detrás do
concreto

A história da canalização dos rios, as enchentes
em Beagá e seus efeitos sobre o acesso à cidade:
o que pode ser feito?

LAURA COSTA
@lauraluizacs
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As enchentes em Beagá já afetaram sua vida?
Você sabe de onde vem esse problema e o que pode
ser feito a seu respeito?

0202 ed ohnuJ

“as águas poluídas de Beagá são um problema
invisível, ou melhor, invisibilizado, porque foi
escondido”
#CUIDEDEBEAGÁ
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Glossário
Revestimento: Aplicação de um tipo específico de concreto com utilização de fibras sintéticas para revestir paredes
de córrego em região urbana.

Retificação: Consiste em mudança geométrica do traçado, assim como melhorar as condições de escoamento e
estabilidade, possibilitar o rebaixamento da linha d’água das cheias.

Canalização: É o conjunto de modificações no leito e no trajeto dos rios, ribeirões e córregos, que inclui o próprio
processo de revestimento e retificação dos mesmos. Essa canalização pode ser em seção aberta ou fechada.

Seção aberta e fechada: Se refere à maneira como o rio é canalizado. Ele pode ser canalizado somente pelos lados
e ficar a céu aberto (seção aberta) ou pode ser fechado por cima, ou seja, tampado (seção fechada).

Tamponamento: É o ato de tampar ou fechar um rio em seu processo de canalização.
Soterramento: Consiste em preencher com material sólido o curso natural da água de um córrego ou rio. Prática
muito utilizada para mudar a direção em que as águas correm.
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Um problema histórico: as
canalizações desde a

construção de Beagá

O intuito é escancarar que
esse é um problema geohistórico e político, agravado
pelas condições climáticas,
decorrentes do aquecimento
global (SOLUÇÕES…, 2020).
De todo modo, os

Atualmente, estamos passando por uma pandemia poucas vezes vista
antes na história. O mundo e o ano atual têm girado em torno desta crise.
No entanto, não podemos e não devemos achar que todos os outros
problemas deixaram de existir. Falando dos acontecimentos em Beagá

alagamentos envolvem a

construção do espaço
urbano de nossa cidade,
pautada por perspectivas

desse ano, lembro das enchentes que causaram problemas para nossa
população em Janeiro. Várias pessoas afetadas, várias ruas danificadas.
Assim, este ebook quer tratar de explicitar e discutir esse problema de
uma forma profunda e propositiva. Isto envolve discutir, para além dos
alagamentos específicos deste ano, o que causou esses alagamentos.

políticas que, por sua vez,
influenciaram nas tomadas
de decisões dos governantes,
em um contexto de
crescimento populacional.
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Surge a nova capital mineira:

planejamento e construção da
cidade

O empedramento e
revestimento do Ribeirão
Arrudas entre a ponte da
Lagoinha e a estação
.

ferroviária;
Criação de pontes para
que houvesse mobilidade

Belo Horizonte foi planejada entre os anos de 1894 e 1895, e
inaugurada no final de 1897. O projeto envolveu o

planejamento

na cidade;
Realização da construção

zona urbana da cidade, limitada pela Avenida do Contorno. Neste

fragmentada de redes de

momento, não houve nenhum tipo de canalização ou retificação de

esgoto, visando a

rios, o que se manteve até 1910. As únicas pequenas intervenções,

expansão da cidade.

segundo Borsagli (2019), foram:
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As redes de esgoto foram
aumentando ano após ano,
mediante o crescimento
populacional. Tal aumento gerou
um grande problema de
saneamento na cidade, onde as
pessoas ficaram sujeitas ao
consumo de água contaminada.

Figura 1: Ponte sobre o córrego do Acaba
Mundo no cruzamento da Av. Afonso Pena e
ruas Guajajaras e Alagoas.
Fonte: BORSAGLI, 2019
Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto
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As primeiras intervenções na rede hidrográfica: o período entre
1920 e 1935
Em

decorrência

desenvolvimento

do
da

crescimento
cidade,

populacional

surgiu

a

e

necessidade

do

O

crescimento

de

geograficamente incongruente com a rede hidrográfica da

intervenção na redes hidrográficas a partir dos anos 20.

cidade,

Mas,

canalização

essa

necessidade

surgiu

especialmente

pelo

municipal

exigindo
dessa

tais
época

aconteceu

intervenções.
também

foi

A

de

forma

retificação

acompanhada

e

pela

crescimento da cidade para além dos limites planejados

criação da rede de esgoto no Ribeirão Arrudas, aumentando

e em ritmo maior do que na zona urbana.

ainda mais o sistema de esgoto e fazendo manutenção no
processo de poluição da rede hidrográfica. A partir de então,
foram feitas intervenções em leitos como (BORSAGLI, 2019):
Córrego do Acaba Mundo
Córrego do Leitão
Córrego da Serra
Ribeirão Arrudas

@lauraluizacs
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Intervenções na rede hidrográfica de Beagá (Rio Arrudas) 1920-35
1923-25

1925-30

Retificação, canalização e
revestimento
Arrudas
Guaicurus

do

entre
e

Ribeirão
as

e

ruas

avenida

Retificação e canalização (em seção aberta) do córrego do Leitão (ruas São Paulo, Padre Belchior, Tupis e
Mato Grosso)
Retificação (em seção aberta) do Ribeirão Arrudas da Avenida do Contorno até a Rua Araguari com a
esquina da Avenida do Contorno.

Tocantins.

Canalização (em seção aberta) do córrego do Acaba Mundo entre o cruzamento Avenida do Contorno/Rua
Professor Morais e Afonso Pena/Rua Pernambuco (exigiu um soterramento de parte do leito natural deste
córrego, como parte de uma mudança no curso do córrego)
Canalização (seção fechada) do Córrego do Mendonça (afluente do Acaba Mundo).
Canalização (seção fechada) dos metros finais do Córrego do Gentio (principal afluente do Acaba
Mundo)

1928-30
Canalização

1929-30
(seção

fechada) de parte do
Córrego da Serra.

Canalização

(em

1929-1931

seção

fechada)

(seção

aberta)

do

Canalização (seção fechada)

do Córrego do Zoológico (afluente

Córrego

do Córrego do Leitão)

Jaguari e Rua Peçanha.

entre

Canalização (seção fechada) do

Rua Itapecerica.

Canalização
do

Córrego

(em

seção

do

fechada)

Barro

Preto

(afluente do Córrego do Leitão)

Laura Costa

Canalização

1933-35

Córrego

do

Pastinho

do

entre

Pastinho

a

da

Rua

do

Córrego
a

Av.

da
do

Lagoinha

Contorno

e

Rua

Peçanha até a Av. do Contorno.
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A imagem ao lado apresenta o
mapa indicando todas as
intervenções do período
mencionadas na página anterior:

Imagem 2: Evolução urbana da rede
hidrográfica 1920-35 (Ribeirão
Arrudas)
Fonte: BORSAGLI, 2019
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Canalização do Córrego
do Leitão na R. São Paulo/
Canalização do Ribeirão
Arrudas na Av. dos
Andradas (1928)

Fonte: Acervo MHAB

Canalização do Córrego
do Pastinho
(1931)/Canalização do
Córrego Lagoinha (1934)

Canalização do Córrego
Acaba Mundo na Av.
Fonte: Acervo Arquivo Público Mineiro (APM)/MHAB

Afonso Pena/ Canalização
do Serra no Bairro
Funcionários (1929)

Laura Costa

Fonte: Acervo MHAB

8

As intervenções hidrográficas de Beagá entre 1935-60
Na

metade

dos

anos

30

detectou-se

a

necessidade

de

continuar

fazendo

intervenções nas redes hidrográficas, isso porque:
A população da cidade continuou crescendo em todas as áreas suburbanas,
com um foco, na seguinte ordem: ao Oeste, Norte e Leste da cidade;
Houve um aumento do tráfego, principalmente entre a área urbana e suburbana
(BORSAGLI, 2019).

Verifique na próxima página todas as obras
de canalização, retificação e cobertura dos
córregos e leitos analisados, feitas entre os
anos de 1935 e 1960:

@lauraluizacs
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Intervenções na rede hidrográfica de Beagá (Rio Arrudas) 1935-1960
1935-38
Canalização
do

Córrego

Av.

do

(seção
do

fechada)

Leitão

Contorno

e

a

entre
Rua

Canalização

a

São

Canalização
Pintos

(seção

e

aberta)

(seção

fechada)

do

Córrego

da

Mata entre a ponte do E.F.C.B. e a Rua Itajubá;

Paulo.
Retificação

1938-45

1936-41

entre

Canalização

Amazonas;

do

Retificação

Ribeirão

(seção
o

fechada)

Ribeirão

do

Córrego

Arrudas

e

dos

Avenida

e

canalização

(seção

aberta)

do

Ribeirão Arrudas entre a Rua Araguari até a Av.

a

Barbacena

Araguari

e

Av.

Barbacena

Canalização

e

aberta)

Ribeirão

Barbacena
(Primeira
em

área

finalização

da

Av.

do

Córrego

e
do

Pastinho entre a Rua Jaguari e Rua
Manhumirim.

córrego

(seção

Cardoso,

fechada)

da

Avenida

do
dos

Andradas até a Rua Euclásio.

do

até

retificação

a

suburbana,

(em

Arrudas

ponte

canalização

do

1950

1948-49

do

que

seção
da

Av.

Gameleira

Ribeirão

Arrudas

possibilitou

criação da Av. Teresa Cristina).

Laura Costa

a

fechada)

Contorno).

1941-43
do

(permitindo

(seção

pavimentação

Canalização

Arrudas em seção aberta entre
Rua

Canalização

a

Canalização (seção fechada) do
Córrego do Pinto entre a Rua
Jaceguai e Av. Francisco de Sá.

Canalização

(seção

fechada)

do

trecho

que

se encontra na área suburbana do afluente à
leste da margem do córrego da Serra.
Canalização

(seção

fechada)

do

córrego

Acaba Mundo, especificamente do trecho que
fica dentro do Parque Municipal.
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A imagem ao lado apresenta o
mapa indicando todas as
intervenções do período
mencionadas previamente, em
conjunto com o período anterior:

Imagem

Evolução urbana da rede

hidrográfica 1935-60 (Ribeirão Arrudas)
Fonte: BORSAGLI, 2019
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Fazem com que a permeabilidade do solo seja perdida, contribuindo
para que a força da água fique ainda maior.

Canalização do
Ribeirão Arrudas na Av.
Tereza Cristina (1942)

Nos anos 50, manteve-se um aumento muito alto na ocupação da

área

suburbana, desta vez em níveis nunca visto antes, o que levou, por exemplo,
à criação do primeiro documento nos moldes do que hoje chamamos de
Plano Diretor*, em 1951. Outro ponto crucial foi uma mudança na visão sobre

BAHM ovrecA :etnoF

a rede hidrográfica de Belo Horizonte. Enquanto as intervenções antes eram
vistas como uma necessidade, elas também passaram a ser sinônimo de
avanço

e

modernização

da

cidade.

Essa

percepção

está

atrelada

à

chegada da indústria automobilística na cidade, que enchia os olhos da
população e passou a guiar as prioridades e discursos do governo municipal
(BORSAGLI, 2019).

Houve uma quantidade de transbordamentos dos cursos de águas
por conta do avanço das intervenções neles. Alagamentos ocorreram
em 1938, 43, 45 e 48, sendo este último o pior, causando grandes
estragos. Eles ocorreram no Ribeirão Arrudas e em córregos como o
do

Acaba

Mundo,

Leitão

e

Serra.

As

canalizações

tiveram

contribuição direta para o acontecimento desses eventos, isso por
que elas (BORSAGLI, 2019):

nossa

cidade,

impondo

um

problema

complexo

de

ser

resolvido nos dias atuais;
Pavimentam

os

canais,

prol

do

conta do

problema sanitário de Beagá, cujo esgoto caía, desde o início da cidade,
sobre os córregos e o rio, os poluindo. Levando em conta todo o contexto, a

condição sanitária

na

qual constituíram a cidade. Por sua vez, o governo da cidade passou a
reconhecer a necessidade de se realizar um tratamento nas águas que já

o que não mudou a política de
tamponamento e canalização das águas (BORSAGLI, 2019).
não conseguiam se purificar naturalmente,

deixando

poucos

obstáculos

passagem das águas, aumentando a sua velocidade.

Laura Costa

problema urbano, um entrave a ser resolvido em
desenvolvimento e modernização da cidade. Principalmente por
um

população culpava os rios por isso e não a própria

Tiram a área inundável natural dos rios, que passou a ser habitável
em

Assim, a rede hidrográfica passou a ser vista, de forma mais intensa, como

para

a

*Plano diretor: instrumento de política urbana criado pela Constituição de 1988
que define normas de desenvolvimento e expansão urbana.
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As intervenções hidrográficas em Beagá entre 1960-80
Ao passo que as canalizações e tapamentos dos rios

Em 1966 houve o lançamento do programa Nova BH-66, que

aconteciam em função das razões citadas,, os alagamentos

visava o alargamento, canalização e cobertura das redes

também aumentavam seu ritmo. Em 1962 houveram grandes

hidrográficas, com o intuito de melhorar a infraestrutura da

transbordamentos no Ribeirão Arrudas e em seus córregos,

cidade, que possuía muitos problemas, a começar pelo já

afetando consideravelmente o comércio nas referidas áreas.

comentado problema sanitário (BORSAGLI, 2019; MESQUITA,

Mesmo assim, entre a segunda metade dos anos 60 até o

2010).

final dos anos 70, houveram grandes intervenções nas redes
hidrográficas, em decorrência (BORSAGLI, 2019; MESQUITA,
2010):
Consolidação ainda maior da indústria automobilística;

Verifique na imagem na próxima página todas as obras de

Do aumento populacional muito grande;

canalização, retificação e cobertura dos córregos e leitos

Do golpe de 1964, que contribuiu para o aumento da

analisados, feitas entre os anos de 1960 e 1980:

urbanização e dos projetos de canalização e cobertura
dos trechos já canalizados.

@lauraluizacs
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Intervenções na rede hidrográfica de Beagá (Rio Arrudas) 1960-80
1963-65

1966-70

Alargamento e aprofundamento do canal do Córrego Acaba Mundo na

Canalização (seção fechada) em todo o córrego do Córrego

Rua Professor Morais, entre a Av. do Contorno e Av. Afonso Pena.

dos Pintos.

Nova canalização (seção fechada) do córrego Acaba Mundo, desde a

Canalização (seção fechada) de todo o Córrego dos Gentios.

esquina da Av. Afonso Pena com Rua Professor Morais até o seu início.

Canalização (seção fechada) do Córrego da Serra, da Avenida

Aprofundamento do canal do Córrego Acaba Mundo na Afonso Pena.

do

Extensão da canalização do Córrego do Pastinho (seção fechada)

leitos.

Contorno

até

Canalização

a

divisa

(seção

da

Ferrobel,

fechada)

de

assim

todo

como

o

dos

seus

Córrego

das

Mangabeiras (afluente do Córrego da Serra)

1966-72
Canalização (seção fechada) de quase toda parte suburbana do Córrego do
Leitão, restando somente as suas nascentes e Barragem Santa Lúcia.
Nova canalização (seção fechada) do resto do córrego do Leitão que estava
em seção aberta dentro da zona urbana.

1969-70
Canalização
fechada)

de

1972-74
(seção
todo

córrego do Mendonça.

o

Transposição
Mundo

para

Serra,

do
o

a

construção

Acaba

Córrego

da

partir

da

de

um

canal

Alargamento e aprofundamento de todo o córrego do Leitão que se encontra
dentro da zona urbana.
Canalização do Córrego do Acaba Mundo, entre a Afonso Pena até a BR-3,
constituindo a Av. Nossa Senhora de Fátima e a Rua Uruguai.

Laura Costa

sob

as

Av.

Bernardo

Monteiro e Brasil.
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A imagem ao lado apresenta o
mapa indicando todas as
intervenções do período
mencionadas acima, em conjunto
com os períodos anteriores:

Evolução urbana da rede hidrográfica
1960-80 (Ribeirão Arrudas)

@lauraluizacs

Fonte: BORSAGLI, 2019
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Canalização do Acaba
Mundo na Rua Professor
Morais e em outro trecho
não identificado (1963)

Fonte: Arquivo P´úblico da cidade de BH (APCBH)/Assessoria de
Comunicação da Capital (ASCOM)

Canalização do Córrego
do Cachoeirinha (1974) e
do Córrego do Pastinho, na
Av. Pedro II (1976)

Cobertura do Córrego do
Leitão na R. São Paulo
Fonte: AMBH/APCBH/Sudecap

(1971)/ Transposição do
Acaba Mundo no Córrego
Serra (1974)

Laura Costa

Fonte: APCBH/Sudecap
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Intervenções bruscas no Ribeirão
Arrudas: Obras de canalização entre
1980-2015
Ocorreram

várias

alagamentos

enchentes

nos

Ribeirão

Arrudas

famílias

de

anos
e

baixa

de

1977,

acabaram
renda,

ao

que

longo
78

por

e

dos

79,

que

desabrigar

viviam

nas

anos

70.

Chamam

aconteceram

uma

(BORSAGLI, 2019).

dos

de 1983 matou quase 100 pessoas, impulsionando as
obras de alargamento e aprofundamento do Ribeirão
Arrudas, que eram vistas na época como uma

solução

para os alagamentos, pois daria maior espaço para a
inundação natural do ribeirão (BORSAGLI, 2020).

atenção

os

principalmente

no

Já nos anos 90, a cidade de Belo Horizonte apresentou

de

uma quantidade de iniciativas visando a despoluição

quantidade

encostas

Por fim, a ocorrência de uma trágica enchente no ano

considerável

córregos

da

cidade

dos rios, isto é, o tratamento dos esgotos que caem nos
córregos e ribeirões da cidade de Belo Horizonte, como
é o caso do (CONTI, 2004; BELO…, 199?):

PROSAM,

financiado

pelo

Banco

Internacional

de

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que visava a
recuperação ambiental dos rios Arrudas a do Onça,
se traduzindo em obras de canalização.
Alagamento na Praça
da Estação (1977)

O Programa Alvorada, que não teve um resultado

Fonte: BORSAGLI, 2019

prático

tão

efetivo,

metodológico

útil

mas
para

serviu
outras

de

um

caminho

iniciativas

da

prefeitura de saneamento em favelas e vilas.

@lauraluizacs

Fonte: Acervo Estado de Minas
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Intervenções na rede hidrográfica de Beagá (Rio Arrudas) 1980-2015
1995-2000

1992-97

1981-87
Início do alargamento e aprofundamento do Ribeirão

Expansão da canalização (seção aberta) e

Canalização

Arrudas

alargamento

fechada) do Córrego do

em

toda

a

extensão

já

canalizada,

que

começou na Avenida das Andradas.

do

Ribeirão

Arrudas,

até

o

(seção

Bairro São Geraldo.

Cardoso a partir da Rua

Finalização da canalização (seção aberta)

Euclásio

além dos limites da Av. do Contorno (até a esquina

e

com

Tereza

Junto

a

a

isso,

Av.

expandiu-se

Silviano

a

Av.

Brandão

Dos

-

Andradas

Bairro

para

Esplanada),

realizando a canalização (seção aberta) deste trecho

alargamento

do

Cristina,

as

adutora

na

do

proximidades

da

expansão da Av. Mem de

Vilma Alimentos (Cidade Industrial)

Taquaril,

a

Arrudas

Ribeirão

até

até

visando

a

Sá.

do Ribeirão Arrudas também.

2007-09

2005-07
Obras

do

Boulevard

esconderam

parte

Arrudas
do

que

Ribeirão

Canalização

2010-2015
(seção

fechada)

de

parte

Arrudas na Av. do Contorno e na Av.

Córrego

do

Cardoso,

dos

com

Andradas,

entre

as

Ruas

Rio

Janeiro e a Alameda Ezequiel Dias.

de

a

construção

Avenida do Cardoso.

do

da

Obras

do

Ribeirão

Boulevard

Arrudas

até

Avenida

do

2013,

que

Contorno

cobriram
e

na

os

Tereza

Cristina, entre a Rua Mato Grosso até a Rua Aquidabã.
Em

2015,

realizou-se

a

Cobertura

do

Ribeirão

Arrudas

na

Avenida do Contorno, entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua
Vinte um de Abril.

Laura Costa

na

Arrudas,
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Situação final dos trechos canalizados
(em seção aberta e fechada) do
Ribeirão Arrudas

Fonte: O TEMPO, 2015

@lauraluizacs
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Obras do Boulevard
Arrudas na Av. dos
Andradas (2006)
Fonte: BORSAGLI, 2019

Canalização do Ribeirão
Arrudas na Av. dos
Andradas - região
hospitalar - anos de 1980
Fonte: BORSAGLI, 2019

Fonte: Coleção Centenário, FJP
Fonte: Acervo SETOP

Também, chama-se a atenção para o Córrego do Cardoso que, ao final da construção da Avenida do Cardoso em 2009,
foi quase que totalmente coberto e canalizado. Vale pontuar que todos os mapas, dados e informações que foram
apresentadas aqui

são referentes às canalizações somente da parte central, cujas obras da região é reflexo de uma

tendência geral da cidade. Assim como os que foram apresentados aqui, existem outros córregos (que inclusive deságuam
no Ribeirão Arrudas também) e ribeirões em Belo Horizonte que foram canalizados.

Laura Costa
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O que a PBH já faz

Outras ações da PBH quanto a essa questão
giram em torno do decreto 17.309/2020
sancionado pelo prefeito Alexandre Kalil,
garantindo a concessão do Programa Bolsa

As ações da Prefeitura de Belo Horizonte no que diz respeito às

Moradia na modalidade de Abono Pecuniário a

enchentes giram em torno de estratégias de redução de danos e

famílias atingidas pelas chuvas, enquanto

que pouco tratam de

questões infraestruturais. Nas enchentes

do último janeiro (2020), por exemplo, a Prefeitura de Belo
Horizonte desenvolveu um

durasse a situação de Emergência em Saúde
Pública em Belo Horizonte.

plano emergencial que, entre outras

ações:

A aprovação dessa modalidade permite à

mapeou os principais pontos de alagamento da cidade para
manter a população em alerta e

minimizar os efeitos das

Prefeitura fornecer auxílio financeiro habitacional
para as famílias desabrigadas pelas chuvas

fortes chuvas que atingiram a capital.

registradas em janeiro na capital e que não

posicionou pela cidade 11 pontos estratégicos em que

tenham ainda conseguido acessar o Programa

servidores de todas as secretarias e órgãos da Prefeitura

Bolsa Moradia. Esse auxílio visa garantir maior

estiveram de prontidão para atuar em caso de necessidade por

agilidade no benefício habitacional, visto que

parte da população.

este não está relacionado diretamente com o

foram distribuídas cerca de 40 mil doses de vacina contra

aluguel de um imóvel, o que torna o processo

hepatite A para os postos de saúde.

mais burocrático e lento.

@lauraluizacs
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Como esse problema pode ser
resolvido?

Em fevereiro de 2020, foi apresentada à
Câmara dos Vereadores uma proposta de
solução ao problema das enchentes em BH,
apoiado pelo Projeto Manuelzão. O projeto

Precisamos pensar em boas práticas para soluções

a curto, médio

e longo prazo para esse problema que atinge, principalmente, a
população que vive em situação de vulnerabilidade.

contou com especialistas no tema que
fizeram propostas sobre:

Melhorias na drenagem urbana;
O cuidado com os cursos d’água;

Jeanine Oliveira, ambientalista e integrante do Projeto Manuelzão
apontou que dos 700 quilômetros de cursos d’água de BH, 200
estão completamente tapados, sobretudo na região central, como
mostrado anteriormente, onde o principal rio da cidade, o Arrudas,
foi sufocado para dar lugar à mobilidade dos carros.

A criação de parques ciliares (parques
com matas e cobertura vegetal nativa);
Tratamento de esgoto;
O investimento no transporte coletivo;
Segurança em encostas;

A prefeitura de BH editou um decreto

proibindo canalizações e

tamponamentos de rios na cidade. É fundamental que as obras em

Política de moradia e

gestão

participativa.

curso na cidade respeitem a nova orientação, interrompendo
canalizações em curso, e mudando a lógica de projetos futuros.

Laura Costa
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Os

parques ciliares

são

essenciais

nesse sentido para

Soluções

como

essas

urbana

exigem

uma

transformação

na

que os rios possam correr abertos, em leito natural, de

dinâmica

maneira limpa para se tornar espaços até de lazer para

funcionamento das cidades está atrelado ao problema

população. Tais mudanças estão previstas, inclusive, no

do

atual

em

que

o

modo

de

Plano Diretor de BH “parques ciliares, em torno dos rios,

aquecimento global e ao aumento de eventos
climáticos extremos. Além disso, é necessário atenção:

ribeirões e córregos da cidade, com ampla participação

às situações de exclusão urbana como o caso das várias

popular na gestão e decisão sobre os parques.”

moradias em situações de risco em encostas, territórios
impermeabilizados, córregos canalizados e repletos de
esgoto, várzeas em torno dos cursos d'água ocupadas
com ruas, avenidas e edificações.

@lauraluizacs
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Cidade esponja: a implementação
de áreas verdes como proteção às
ilhas de calor

Substituição de asfaltos: implementação
de um amplo programa de substituição do
asfalto, resultando em maior drenagem das
ruas e redução da temperatura no entorno
delas.
Protocolado em fevereiro deste ano, há um
projeto de lei que prevê a substituição

Pelo fato de BH estar em uma área alta, um primeiro passo
importante é a implementação de infraestruturas verdes de baixo
impacto como pequenas bacias de detenção, detenção doméstica,
telhados verdes, caixas de infiltração.

Dessa forma, podem ser

obrigatória do asfalto convencional por piso
permeável e drenante. O que se destaca
aqui é que o asfalto não permite a absorção
da água, além disso, por ser liso, faz com

criados cordões de recuperação de áreas permeáveis, iniciando
pelas regiões mais elevadas em direção ao fundo de vale,
diminuindo a pressão hídrica sobre as partes mais baixas.

que a água sob ele alcance uma velocidade
alta.
OBS: O sistema viário da cidade representa

Fiscalização: criação de um programa efetivo de fiscalização
relativa a taxa de permeabilidade dos terrenos. Uma boa opção de

25% das áreas impermeáveis e todo o
restante fica em lotes e propriedades

incentivo nesse sentido é a concessão de benefícios fiscais aos

privadas. Assim, para permitir um maior

cidadãos que ultrapassarem a área mínima permeável em seus

escoamento, é preciso agir dentro de

terrenos através dessas coberturas verdes.

propriedades privadas também.

Laura Costa
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Soluções integradas e mudanças necessárias
na dinâmica urbana

Metas de saneamento: plano de tratamento de 100% do esgoto da cidade até 2030. Atualmente,
aproximadamente 20% da população não possui acesso à redes de esgoto tratadas em BH. O plano de metas de
saneamento deve ser apresentado para comunidade local para avaliação prévia e deve ser executado junto à
atuação da Copasa, devendo ser prioritário em vilas e favelas da cidade.

Transporte coletivo: incentivo ao uso de transporte coletivo que consegue levar mais pessoas e emite 11x menos
poluição do que os carros. No entanto, eles precisam ser melhorados visando uma redução de tarifas e revisão dos
modais de transporte para que eles sejam mais ECONÔMICOS, CONFORTÁVEIS, ÁGEIS e ACESSÍVEIS. É importante
que esses novos modais estejam à parte das rodovias comuns, possuindo linhas separadas como o caso do VLT
(Veículo Sobre Trilhos). O custo de manutenção de rodovias é alto e elas acabam sendo propulsoras de aumento do
nível de tráfego urbano. Esse relatório explica, com detalhes, os benefícios na redução de algumas rodovias urbanas.

Pavimentação e acesso de pedestres: necessidade de ampliação das calçadas e áreas de sombra.

@lauraluizacs
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Ciclovias: projetos de construção e incentivo ao uso de ciclovias são

Proteção às moradias: Moradia é

essenciais como uma importante medida sustentável pro ambiente

um direito social previsto na

urbano.

constituição. Na região

Descanalização: Projetos de descanalização e destamponamento
para que, até 2040, BH tenha seus 700 quilômetros de cursos d'água
abertos correndo em leito natural ou semi-natural. Os parques Nossa
Senhora da Piedade, Primeiro de Maio e Baleares são algumas

metropolitana de Belo Horizonte há
cerca de 8,4 mil desalojados e 1,7
mil desabrigados. Precisamos
implementar, urgentemente, um
programa amplo de proteção a

referências. O Projeto do Manuelzão ressalta a importância da
reutilização e depósito adequado de resíduos, evitando envio dos
mesmos para municípios vizinhos ou regiões periféricas.

encostas e áreas de risco,
utilizando tecnologias de
contenção de baixo custo, sempre

Reassentamento de moradias: necessidade de reassentamento das
famílias em áreas de inundação. Uma possibilidade a ser discutida

Laura Costa

com o envolvimento dos moradores
afetados junto com profissionais

com as comunidades locais é a implantação do Parque Comunitário

ligados ao tema, para garantir a

Ciliar do Ribeirão Onça, ocupando com áreas verdes e equipamentos

segurança e o acompanhamento

de lazer nos 5,5 km de margens do Onça.

cotidiano das intervenções.
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Democracia participativa
A população precisa participar de maneira mais ativa na proposição de soluções,

Algumas boas práticas são:

na fiscalização das ações da prefeitura e nas tomadas de decisão. Afinal,

Instalação de caixa d’água

medidas com essas interferem diretamente no dia a dia da população que precisa

para coleta de água,

ser consultada sobre elas. Precisamos

OUVIR para AGIR.

equipamentos em torneiras
para diminuir o consumo,

O projeto chamado de IPTU Verde propõe 70 atitudes (70 ações e práticas de

criação de jardim de chuva e

sustentabilidade pela PL 179/17) de sustentabilidade possíveis de implantação nos

telhado verde.

imóveis da cidade, podendo ser implantadas pelos próprios moradores. Assim,
atualmente, com boas práticas ecológicas, o morador pode ter até 10% de

Vale citar o caso de Porto

desconto no IPTU.

Alegre, em que o telhado verde
foi implementado com sucesso

Dependendo das medidas aplicadas, o imóvel poderá receber certificação de

e os resultados foram positivos.

níveis 1, 2 ou 3, o que dará direito, respectivamente, a descontos de 5%, 7% e 10%
no IPTU.

@lauraluizacs
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Importante ressaltar que essas práticas são parte da resolução dos problemas
apontados aqui, contribuindo muito para a amenização das tragédias. Além disso,
precisamos sempre refletir se elas são democráticas e acessíveis para todos
aplicarem.

Esse é um problema que precisa ser priorizado, através de metas “SMART”:
específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo estabelecido. Uma
boa gestão é aquela que sabe planejar, executar e ouvir.

Mais do que nunca, as soluções para esse problema precisam ser feitas de
maneira conjunta. A população, principalmente presente em áreas vulneráveis,
precisa participar desse processo de decisão.

Por uma gestão mais eficiente, ativa e participativa.
Vamos cuidar da nossa cidade?

#CUIDEDEBEAGÁ

Laura Costa
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LAURA COSTA

Segundo o site "Bairros de Belo Horizonte", dos 700
kms de córregos [em Belo Horizonte], 200 foram
“guardados” em canais cimentados e - muitos -

tampados para dar lugar às principais avenidas que
cortam a cidade.

0202 ed ohnuJ

Segundo dados do Projeto Manuelzão, dos 47
kms de extensão do Ribeirão Arrudas, 26 kms
estão canalizados.
#CUIDEDEBEAGÁ
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