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APRESENTAÇÃO
A edição desta primeira versão do Plano Municipal de Saneamento vem marcar mais
uma importante etapa da trajetória que se iniciou em 1993, quando a Administração
Municipal de Belo Horizonte começou a se estruturar para estabelecer um sistema
de gestão local e integrado das ações e serviços de saneamento ambiental.
Essa caminhada tem sido árdua, desafiadora, mas consistente. Muitas foram as
dificuldades vencidas e muitas ainda temos por vencer.
Investimos na formação de quadros, na sua capacitação, na viabilização de meios,
no debate franco de idéias e na superação de divergências pela via da negociação
para que pudéssemos chegar a este momento.
Temos hoje, efetivamente, uma Política Municipal de Saneamento, institucionalizada
e em processo de implementação, com a instalação do Comusa – Conselho
Municipal de Saneamento, o início de operacionalização do FMS - Fundo Municipal
de Saneamento e com a edição da primeira versão deste trabalho.
Estabelecemos ainda uma nova forma de gestão dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em nossa cidade, traduzida por um modelo que
preserva a atuação local da Copasa MG, num arranjo de gestão compartilhada
desses serviços, com definição clara de direitos e obrigações das partes e que
assegura, pelo Convênio firmado em novembro de 2002, mecanismos de
planejamento e de financiamento compatíveis com as demandas de Belo Horizonte.
O Município de Belo Horizonte apresenta índices elevados de cobertura por serviços
de saneamento, quando comparados à realidade nacional.
Por outro lado, não se pode dizer que a situação seja satisfatória, já que cerca de
10 mil pessoas ainda não recebem água tratada, mais de 300 mil não têm seus
esgotos coletados, mais de 100 mil não são atendidas por coleta de lixo, 45 mil
pessoas vivem em áreas sujeitas a riscos de deslizamentos de terra ou de
inundação e a nossa realidade ambiental corresponde a córregos e canais poluídos.

Foi justamente confiando na perspectiva de alterar a forma de abordagem setorial e
estanque, tradicionalmente utilizada para se planejar e implementar ações e serviços
de saneamento, que a Prefeitura de Belo Horizonte concebeu a Política Municipal de
Saneamento, a partir da compreensão de que somente será possível atingir-se a
necessária universalização dos serviços com a viabilização de planejamento e
recursos para a solução integrada e integral das carências em urbanização, água e
esgoto, drenagem, tratamento de fundos de vale, limpeza urbana e controle de
doenças transmitidas por insetos e ratos.
As populações de renda mais baixa, moradoras dos loteamentos clandestinos e das
vilas e favelas, continuam sofrendo com a insalubridade decorrente da ausência ou
precariedade do saneamento. A alteração dessa realidade perversa depende de um
planejamento único, que incorpore o conceito de gestão por bacias hidrográficas,
que promova intervenções simultâneas e complementares, que só se viabilizará com
a disponibilização integral de recursos, cujo poder de priorização está nas mãos do
poder local, assegurados a participação e o controle popular efetivos.
No modelo que estamos implantando, as prioridades de investimentos em
saneamento passam a ser definidas a partir desse planejamento único,
materializado no Plano Municipal de Saneamento, iniciativa com certeza situada
entre as pioneiras em nosso País, incorporando uma lógica de planejamento inédita
em capitais brasileiras.
São os números do desatendimento, que se concentra nas populações de baixa
renda, a realidade ambiental ainda perversa do Município e a nossa
responsabilidade pública que nos impõem a tarefa, da qual não abriremos mão, de
implementar nossa Política Municipal de Saneamento, pois acreditamos que assim
estaremos no caminho que viabilizará Saneamento para Todos em BH.

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
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1.

INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos
instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado quando
da sanção da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu a Política
Municipal de Saneamento.
A implementação da Política Municipal de Saneamento, desafio que ora se
apresenta, é mais um passo fundamental na busca da universalização das ações e
serviços de saneamento ambiental em Belo Horizonte.
Finalmente, cabe à Administração Municipal a responsabilidade de materializar o
que está previsto em Lei - um modelo de gestão público e integrado, que assegure a
qualidade na prestação dos serviços, a democratização e a transparência dos
processos decisórios, com mecanismos eficazes de controle social e participação
popular, bem como a indispensável “subordinação das ações de saneamento ao
interesse público”.
A Lei 8.260/2001 determina ainda, em seu Art. 20, a formulação do Plano Municipal
de Saneamento – PMS, quadrienal e atualizado a cada dois anos, “destinado a
articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e
financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental.”
O Fundo Municipal de Saneamento - FMS, outro instrumento que compõe o
Sistema, também instituído na mesma Lei 8.260/2001 e posteriormente
regulamentado pelo Decreto 11.289 de 24 de março de 2003, “de natureza contábil
e com autonomia administrativa e financeira”, destina-se “a financiar, de forma
isolada ou complementar, os instrumentos da Política Municipal de Saneamento,
cujos programas tenham sido aprovados pelo Comusa” - Conselho Municipal de
Saneamento.
É importante destacar ainda que, segundo a Lei, “o Plano Municipal de Saneamento
é o único instrumento hábil disciplinador da aplicação dos recursos financeiros do
Fundo Municipal de Saneamento”, estando inclusive vedadas quaisquer outras
destinações.
Segundo o disposto no Decreto 11.289/2003, em seu Art. 9º, “Constituem receitas
do FMS:
I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II - recursos provenientes de contribuições vinculadas à receita tarifária dos
serviços de saneamento;
III - transferência de outros fundos do Município e de origem estadual e federal
para realização de obras de interesse comum;
IV - recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e entidades
nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
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V - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacionais e de acordos
bilaterais entre governo;
VI - rendas provenientes das aplicações de seus recursos;
VII - parcelas de royalties;
VIII- bens móveis e imóveis recebidos em doação de entidades públicas e privadas;
IX - outros recursos destinados ao fundo a qualquer título.”
É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de Saneamento tem
estreita relação com o novo modelo de gestão compartilhada dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte, explicitado no
Convênio de Cooperação, firmado em 13 de novembro de 2002, entre o Município, o
Governo do Estado de MG, a Sudecap e a Copasa MG.
Esse Convênio, além de definir uma participação substantiva do Município na gestão
dos serviços, via fiscalização da prestação dos mesmos e definição de prioridades
de investimentos, estabeleceu uma efetiva participação na arrecadação dos
serviços, montante este que, encaminhado diretamente a uma conta do FMS, se
reverterá em investimentos definidos no Plano Municipal de Saneamento.
O PMS, elaborado segundo metodologia descrita mais adiante, está apresentado em
três volumes. O Volume I contém o conjunto dos textos do PMS, desde a sua
apresentação e formulação, passando pela definição de objetivos, fundamentos
metodológicos, estratégias de implementação, diagnósticos e concluindo com a
formulação das propostas. Já os Volumes II e III contém as peças gráficas
ilustrativas do PMS.
É fundamental a compreensão de que o Plano Municipal de Saneamento não se
encerra com a produção e publicação deste trabalho. O PMS é, na verdade, um
processo absolutamente dinâmico de planejamento das ações e serviços de
saneamento em Belo Horizonte. Para tanto, é indispensável um monitoramento
permanente dessas ações e serviços, de forma a que seja possível aprimorar a sua
gestão, através da produção e divulgação sistemática de dados e de informações
atuais e confiáveis, da conseqüente geração de indicadores e de índices setoriais e
do ISA – Índice de Salubridade Ambiental que reflitam a realidade local, da
valorização e garantia do controle e da participação popular.
Esse processo vai assegurar a permanente atualidade do PMS, que deverá estar
sofrendo ajustes em função de eventuais mudanças conjunturais.
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2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acordo com Lei da Política Municipal de Saneamento - 8.260, de 03 de dezembro
de 2001, o Plano Municipal de Saneamento - PMS , instituído na Seção II, Artigo 20,
destina-se “a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos,
econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de
salubridade ambiental.”
Ainda em consonância com o disposto em lei, o Plano Municipal de Saneamento
será quadrienal, avaliado e atualizado a cada dois anos e busca:
a - avaliar e caracterizar a situação da salubridade ambiental do Município, por
meio de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais;
b - definir objetivos e diretrizes gerais, a partir de um planejamento integrado, em
consonância com outros planos setoriais e regionais;
c

- estabelecer metas de curto e médio prazos;

d - identificar os obstáculos de natureza político-institucional, legal, econômicofinanceira, administrativa e tecnológica que se interponham à consecução dos
objetivos e das metas propostos;
e - formular estratégias e diretrizes para a superação dos obstáculos identificados;
f

- caracterizar os recursos humanos, materiais, tecnológicos, institucionais e
administrativos necessários à execução das ações propostas;

g - estabelecer um cronograma de execução das ações formuladas;
h - definir os recursos financeiros necessários, sua origem e cronograma de
aplicação;
i

- definir programa de investimentos em obras e outras medidas relativas à
utilização, recuperação, conservação e proteção dos sistemas de saneamento,
em consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental.
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3.

METODOLOGIA

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento - PMS exigiu a definição de uma
metodologia capaz de diagnosticar satisfatoriamente o quadro do saneamento
ambiental em Belo Horizonte e de propor ações a serem implementadas no sentido
de se buscar a solução gradual e global das carências destes serviços em Belo
Horizonte.
Dessa forma, a metodologia utilizada nas diversas etapas incluiu tanto a tomada de
decisões relativas a aspectos conceituais quanto o desenvolvimento de trabalhos
específicos e interdisciplinares.
Com a atribuição de elaborar o Plano, foi constituído um grupo de trabalho composto
por representantes dos órgãos da PBH afetos ao saneamento e sob coordenação do
Grupo Gerencial de Saneamento da Sudecap – GGSAN, responsável pelo suporte
técnico ao Conselho Municipal de Saneamento – Comusa. Dessa forma, o grupo foi
composto por técnicos das seguintes secretarias e órgãos municipais:
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap (representantes do
Grupo Gerencial de Saneamento – GGSAN e do Grupo Gerencial do Plano
Diretor de Drenagem – GGPD);
- Secretaria Municipal de Estrutura Urbana – SMEU;
- Secretaria Municipal de Habitação – SMHAB;
- Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SMLU;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano – SMMAS;
- Secretaria Municipal de Planejamento – SMPL;
- Secretaria Municipal de Regulação Urbana – SMRU;
- Secretaria Municipal de Saúde – SMSA; e
- Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte S/A – Urbel;
- Superintendência de Limpeza Urbana – SLU.
Inicialmente e para subsidiar o conhecimento dos serviços de saneamento no
município, foram elaborados diagnósticos setoriais relativos ao abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos e controle de
vetores.
Esses diagnósticos foram produzidos com base nos dados e informações
disponíveis nos diversos órgãos da Administração Municipal, inclusive os dados
cadastrais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
periodicamente atualizados e repassados pela Copasa MG à PBH.
Além da elaboração destes diagnósticos, foi realizada uma síntese dos planos e
programas prioritários do Executivo Municipal que incluem a componente
saneamento, possibilitando assim uma análise mais abrangente da realidade
municipal.
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Objetivando um estudo mais detalhado, que permitisse avaliações comparativas das
diversas realidades da situação de salubridade ambiental no Município, e com uma
dinâmica mais ágil de atualização, foram definidas três unidades territoriais de
análise:
- Bacias Elementares, conforme estabelecidas no Plano Diretor de Drenagem de
Belo Horizonte;
- Áreas de Planejamento, resultantes da compatibilização dos limites das regiões
administrativas com o limite mais próximo de um divisor de águas ou um talvegue;
- Território Municipal.
Esta definição se justifica em função da diretriz contida na Política Municipal de
Saneamento (Art. 5º, inciso XIII da Lei 8260/2001), que estabelece a necessidade de
se “adotar bacia ou sub-bacia hidrográfica como unidade de planejamento das ações
e dos serviços de saneamento”.
Assim, foi possível, conforme será descrito adiante, para cada bacia elementar e a
partir delas, formular indicadores e índices setoriais que viessem a compor o Índice
de Salubridade Ambiental de Belo Horizonte – ISA.
Desta forma, estabeleceu-se uma análise comparativa, explicitada pelos números do
ISA, da “salubridade ambiental” entre as 99 bacias elementares que compõem o
território do Município.
Obtidos os valores dos indicadores e índices setoriais (abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos e controle de vetores) e
os do ISA por bacia elementar, concluiu-se pela necessidade de se agregar outros
aspectos na análise de priorização das bacias elementares. Percebeu-se que a
análise pura e simples dos aspectos ligados à presença de infra-estrutura e de
serviços de saneamento se mostrou insuficiente para uma definição mais coerente
das prioridades de investimentos.
Assim, a metodologia adotada orientou-se por três eixos de priorização, que
definiram as bacias elementares nas quais se mostram mais urgentes os
investimentos em infra-estrutura e serviços de saneamento:
a) o Índice de Salubridade Ambiental – ISA, que quantifica a cobertura por serviços
de saneamento nas diversas unidades territoriais;
b) a densidade populacional em cada bacia elementar, objetivando obter-se maior
abrangência do benefício em termos populacionais;
c) a existência de programas de saneamento previstos e/ou em implementação por
bacia elementar, inclusive com a identificação da disponibilidade de recursos para
esses investimentos.
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O ISA, instrumento de maior peso na definição das áreas prioritárias de intervenção,
foi construído a partir do somatório ponderado de índices setoriais referentes aos
cinco aspectos tradicionalmente identificados como componentes do saneamento
ambiental – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana,
drenagem urbana e controle de vetores –, conforme detalhado no Quadro 3.1.
Os índices setoriais foram definidos para cada tipo de serviço, com pesos
diferenciados de acordo com a maior carência de atendimento ou mesmo com a
fragilidade dos indicadores adotados.
Tendo em vista a importância de se produzir neste momento a primeira versão do
PMS, optou-se, na construção do ISA, pela formulação de índices, compostos por
um ou mais indicadores, a partir de dados e informações já disponíveis,
independentemente de vistorias em campo ou de geração de novos dados
primários, e que permitissem, em uma mesma base de análise, uma
compatibilização e uma sistematização imediata.
Tal decisão não comprometeu, a nosso juízo, a qualidade da análise feita, que foi
capaz de gerar indicadores e índices que podem e devem ser aperfeiçoados, mas
que já permitem uma leitura consistente da realidade do atendimento por ações e
serviços de saneamento em Belo Horizonte.
Acrescente-se, ainda, a constatação importante da possibilidade de atualização
permanente do banco de dados gerador dos indicadores escolhidos, desde que se
mantenha a decisão política, a unidade de propósitos e a disposição das instituições
envolvidas na produção do PMS, que, conforme o já ressaltado, deve ser encarado
não como um documento acabado, mas como um processo em constante
transformação e aperfeiçoamento.
Na sua construção, tanto os indicadores e índices setoriais, como o próprio ISA
assumem uma variação teórica de zero a um, sendo que, quanto mais próximo da
unidade, melhor é a realidade do atendimento por determinada ação ou serviço,
menor é a carência, menores os riscos sanitários ou mais ambientalmente salubre a
região avaliada.
Assim, o ISA, nesta primeira versão do PMS, assumiu a seguinte formulação:

ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,45 + [Irs] x 0,35 + [Idr] x 0,05 + [Icv] x 0,10
Tem-se que:

Iab: Índice de Abastecimento de Água
Ies: Índice de Esgotamento Sanitário
Irs: Índice de Resíduos Sólidos
Idr: Índice de Drenagem Urbana
Icv: Índice de Controle de Vetores
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a)

Índice de Abastecimento de Água (Iab) – (Dados de 2003)

Admitido igual à unidade, em função da situação atual de quase universalização dos
serviços, ao Iab foi conferido o peso de 0,05 também pelo mesmo motivo. Quase
toda a população de Belo Horizonte é hoje atendida pelo sistema público de
abastecimento de água, com qualidade e quantidade satisfatórias. As áreas ainda
sujeitas a intermitência são residuais e as não atendidas correspondem a áreas
invadidas e sujeitas a algum tipo de risco.
b)

Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) – (Dados de 2003)

O Sistema de Esgotamento Sanitário corresponde àquele em que se notam as
maiores carências dentre os serviços de saneamento prestados no Município. Os
números absolutos correspondentes à população não atendida por infra-estrutura de
coleta e interceptação, por si só, já comprovam essa afirmativa.
Assim, decidimos por dar a esse índice setorial o peso de 0,45, de forma a que se
pudesse avaliar adequadamente a prioridade de investimentos em função da
carência ou das deficiências na cobertura desses serviços.
Foram definidos dois indicadores, os quais entendemos como necessários e
suficientes para caracterizar esse índice, quais sejam:
b.1)

Indicador de atendimento por coleta de esgoto (Ice)

Expresso pela relação entre a população atendida com ligação oficial de esgotos à
rede pública de coleta em determinada área e a população total da área
considerada.

Ice =

Pa
Pt

Sendo:

Pa: População, da área considerada, atendida com coleta de esgotos
Pt: População total da área considerada
b.2)

Indicador de atendimento por interceptação de esgotos (Iie)

Expresso pela relação entre a extensão de interceptores implantados, em
determinada área, e a extensão total necessária de interceptores (existentes +
previstos) na área considerada.

Iie =

Lie
Lti
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Sendo:

Lie: Extensão dos interceptores existentes na área considerada
Lti: Extensão total de interceptores necessários (existentes + projetados) na área
considerada
O Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) é expresso pela composição dos
indicadores de atendimento por coleta (Ice) e de interceptação (Iie) conforme a
seguinte equação:

Ies = 0,65 ´ Ice + 0,35 ´ Iie
O maior peso dado ao indicador de coleta se justifica pelo entendimento de que seja
mais urgente a implantação das redes coletoras, com o conseqüente saneamento
peri-domiciliar, o que não significa, em absoluto, que não estejamos valorizando
também a interceptação, com a decorrente viabilização da despoluição das
drenagens e o encaminhamento dos esgotos às Estações de Tratamento.
c)

Índice Resíduos Sólidos (Irs) – (Dados de 2003)

O índice de resíduos sólidos, nesta primeira versão do PMS, ficou representado por
um indicador apenas, que expressa a cobertura dos serviços de coleta de lixo
domiciliar.
Entendemos que esse índice devesse assumir uma valorização significativa, que
correspondeu a um peso de 0,35, tendo em vista a necessidade de expansão ainda
significativa dos serviços de coleta de lixo na cidade, principalmente nas vilas e
favelas.
O indicador de cobertura por coleta de lixo domiciliar (Icl) é expresso pela população
atendida com o serviço de coleta em relação à população total da área considerada.

Icl =
Sendo:

Pcl
Pt

Pcl: população atendida, na área considerada, com coleta de lixo porta a porta
Pt: população total da área considerada
d)

Índice de Drenagem (Idr) – (Dados de 1999)

A problemática de drenagem urbana em Belo Horizonte está muito mais associada
às características e intervenções nas bacias elementares, uma vez que não há
cursos d’água de porte cortando o território do Município. Assim, os eventos de
inundação na cidade têm normalmente como causas, aspectos que não dependem
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apenas da ocorrência de grandes vazões, mas também e principalmente, aqueles
relacionados à presença de focos de erosão e/ou deficiências na coleta de resíduos
sólidos.
Há, sem dúvida, uma carência de urbanização em áreas de vilas e favelas, em
loteamentos irregulares, que acaba por se refletir na condução inadequada das
águas pluviais e no surgimento de situações de risco. Por outro lado, a existência de
populações ribeirinhas, que não raras vezes ocupam integralmente as calhas de
córregos em nossa cidade, também se configura como uma urgente questão a ser
resolvida.
Apesar da elaboração da primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo
Horizonte, que viabilizou o cadastro do sistema, ainda não dispomos de um sistema
de monitoramento que nos permita gerar indicadores que possam correlacionar
chuva e vazão de maneira satisfatória.
Assim, nesse momento, pudemos gerar apenas um indicador para compor o Idr, o
qual procura refletir uma distribuição espacial comparada, por bacia elementar e em
relação ao território do Município, dos eventos de inundação de maior relevância
ocorridos em Belo Horizonte entre os anos de 1980 e 1999.
Decidimos, ainda, conferir o peso de 0,05 ao Idr, em função da precariedade em
sua caracterização. Não pudemos valorizar mais esse índice, sob pena de
mascararmos nossa análise, uma vez que o Iev, conforme veremos adiante, tem
pequena variação e gira em torno da unidade.
Desta forma, o indicador de eventos de inundação (Iev) é expresso pelo número de
eventos de inundação na área considerada em relação ao número total de eventos
de inundação na cidade, subtraído da unidade.

Iev = 1 -

ev
Ev

Sendo:

ev: número de eventos de inundação na bacia
Ev: número total de eventos de inundação na cidade
e)

Índice de Controle de Vetores (Icv) – (Dados de 2003)

Consideramos aqui fundamental a inclusão de um índice que, não só pudesse inserir
a temática do controle de vetores na avaliação da salubridade ambiental em Belo
Horizonte, mas que viabilizasse uma metodologia de trabalho que aproximasse,
definitivamente, as áreas de saneamento e saúde, numa perspectiva de
planejamento e execução de ações integradas.
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Segundo o que o pudemos concluir, a dengue seria a melhor alternativa de leitura do
quadro, não só pela associação direta com outras temáticas, como resíduos sólidos
e drenagem urbana, pela relevância dos níveis de ocorrência recentes, como
também em função da confiabilidade e atualidade dos dados disponíveis.
Concluímos, assim, por uma valorização importante do Icv, que assumiu o peso de
0,10 na composição do ISA.
e.1)

Indicador de dengue (Idg)

O indicador de dengue foi feito de acordo com a seguinte metodologia:
Ø

primeiramente, calculou-se o número de casos por mil habitantes para o
município, baseado nos dados de 2002:
NºCasos/MilHab.Mun. = Nº Casos no Município x 1000
População do Município

Ø

posteriormente, foi feito o mesmo cálculo para cada Área de Planejamento e para
cada Bacia Elementar:
NºCasos/MilHab.ÁreaConsid. = Nº Casos na Área Considerada x 1000
População Total da Área Considerada

Ø

efetuou-se o cálculo percentual do afastamento do número de casos de cada
Área e Bacia em relação à média do município:
Afast.(%) = ((NºCasosp/MilHab.ÁreaConsid. / NºCasosp/MilHab.Mun.) – 1) x 100

Ø

para a Área/Bacia com o maior afastamento, foi atribuída nota 0 (zero) para o Idg;
para o menor afastamento, foi atribuída nota 1 (um), sendo as demais notas
(entre 0 e 1) atribuídas proporcionalmente aos afastamentos calculados.

O somatório de todos os índices setoriais, para cada bacia elementar, foi agrupado
em intervalos que variaram de 0,41 a 1,00. Quanto maior o valor resultante do
somatório dos índices setoriais, menor a carência dos serviços de saneamento e,
portanto, maior o ISA.
Objetivando uma melhor localização das diversas realidades da salubridade
ambiental no Município, foi feito o mesmo estudo para as Áreas de Planejamento.
Assim, foram avaliados os indicadores e os Índices de Salubridade para as bacias
elementares e para as parcelas destas contidas em cada uma dessas áreas. A partir
do somatório destes elementos, chegou-se aos indicadores e ao ISA por Área de
Planejamento. (No quadro XX, estão apresentados estes resultados).
No estudo para as bacias elementares, observou-se que, em alguns casos, os
menores valores do ISA corresponderam a bacias carentes de atendimento por
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serviços de saneamento, porém com baixa densidade populacional, não justificando
uma ação imediata com priorização de investimentos. Junto a esta avaliação de
carência sanitária, concluiu-se então pela necessidade de uma análise de custobenefício, que revelasse a abrangência da ação, motivo pelo qual a densidade
populacional foi incorporada como segundo eixo na definição final de prioridades de
investimentos. Os dados utilizados foram os do censo 2000, com as devidas
adequações relativas às unidades territoriais adotadas. Assumiu-se a Nota 20 para a
bacia elementar com maior densidade demográfica, definindo-se as notas das
demais a partir de um critério de proporcionalidade simples.
Finalmente, o terceiro e último eixo de análise correspondeu aos diversos planos,
programas e projetos estruturais de saneamento para Belo Horizonte. Assim, estes
também tiveram seu peso na definição de prioridades, por conterem diretrizes e
ações ou em implementação ou a serem implementadas para a melhoria do
saneamento na cidade. Assim, os Planos Globais Específicos – PGE’s, os
Programas Drenurbs e Propam e o Orçamento Participativo foram componentes
muito importantes para a definição final. Devido à carência de recursos financeiros
hoje existentes na PBH, o dado com relação à existência de recursos assegurados
ou em negociação também tiveram sua influência na pontuação final. As notas
adotadas e correspondentes a esses planos e programas estão explicitadas no
Quadro 3.2.
Resumidamente, os critérios aplicados para a hierarquização das bacias
elementares, como já dito, foi composto pelo somatório das diversas notas dadas ao
ISA nas bacias elementares, pela pontuação aplicada à existência, naquela bacia,
dos programas prioritários em desenvolvimento pelo Executivo Municipal, pelo peso
relativo dado à densidade populacional e pela existência ou não de recursos
financeiros assegurados.
Os critérios de priorização de áreas a serem contemplados no PMS foram os
seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

menor nota do ISA;
maior densidade demográfica;
PGE - elaborado ou em elaboração;
ocorrência de áreas prioritárias de intervenções de Drenurbs ou do Propam;
ocorrência de empreendimentos aprovados e ainda não executados do OP;
empreendimento com recurso assegurado;
empreendimento com recurso em negociação.
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As Notas desses critérios de priorização foram atribuídas como mostrado a seguir:
Quadro 3.1 – Faixas de Variação do ISA
Faixa do ISA

Nota

0,41 a 0,50

40

0,51 a 0,60

36

0,61 a 0,70

32

0,71 a 0,80

28

0,81 a 0,90

22

0,91 a 1,00
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Quadro 3.2 – Quadro de Notas
Critério
1. ISA
2. Densidade demográfica

Notas
Ver Quadro 3.1
Variável

3. PGE

20

4. Drenurbs/Propam

08

5. OP Regional ( Infra-estrutura)

08

6. Empreendimento com recurso definido em dotação orçamentária

04

7. Empreendimento com recurso em negociação

02

A nota final correspondeu à soma de todas as notas, podendo assumir o valor
máximo 100.
PRIORIDADE = ( NOTISA ) + ( NOTPGE ) + ( NOTDREPAM ) + ( NOTOP ) + ( NOTDENS ) + [ ( NOTRA ) ou ( NOTRN ) ]

Sendo:
Nota do ISA
NOTPGE:
Nota para existência de PGE elaborado ou em elaboração
NOTDREPAM: Nota para ocorrência de áreas prioritárias de intervenções de
Drenurbs ou do Propam
NOTOP:
Nota para ocorrência de empreendimentos aprovados e ainda não
executados do OP
NOTDENS:
Nota para densidade demográfica
NOTRA:
Nota para a ocorrência de empreendimento com recurso assegurado
NOTRN:
Nota para a ocorrência de empreendimento com recurso em
negociação
NOTISA:
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Após o processamento e a sistematização dos dados e realizada a somatória final
para todas as bacias elementares do município, foram definidas as dez mais
prioritárias para a aplicação de recursos financeiros do Fundo Municipal de
Saneamento:
1- Córrego Cardoso (Av. Mem de Sá);
2- Córrego Freitas (Av. Santa Terezinha);
3- Ribeirão Arrudas (Av. dos Andradas);
4- Córrego Olaria (Taquaril);
5- Córrego Piteiras (Av. Silva Lobo);
6- Córrego Lagoinha (Av. Antônio Carlos);
7- Córrego Engenho Nogueira;
8- Córrego Ressaca;
9- Córrego Bonsucesso;
10- Córrego Fazenda Velha (Jardim Felicidade).
A partir da identificação destas dez bacias prioritárias e considerando a necessidade
de uma visão estruturante e abrangente das diversas áreas, tornou-se necessário
aferir quais as intervenções a serem implementadas e qual o montante de recursos
necessários para tais implementações. Dessa forma, foram considerados, para
efeito de cálculo dos recursos, os orçamentos existentes relativos aos diversos
programas e intervenções. No caso de inexistência dos mesmos, foi feita uma
estimativa dos recursos necessários à implementação de tais ações.
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4.

DIAGNÓSTICO

4.1.

Aspectos Gerais

São apresentados, a seguir, diagnósticos setoriais locais de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana, limpeza urbana e controle de vetores, que
correspondem às cinco áreas tradicionalmente eleitas, inclusive pela Política
Municipal de Saneamento de Belo Horizonte, como aquelas que compõem o
conjunto das vertentes de atuação em saneamento ambiental.
Esta apresentação compartimentada deste diagnóstico inicial não tem o objetivo de
reforçar estanqueidades ou isolamentos setoriais, mas busca apenas repassar ao
conjunto dos interessados nesta leitura, informações didaticamente sistematizadas
acerca das infra-estruturas e serviços de saneamento implantados em nossa cidade.
Conforme é facilmente percebido ao longo da apresentação do PMS, toda a lógica
de planejamento proposta pretende gerar uma abordagem de diagnóstico e de
proposição de intervenções fundamentada no conceito de bacia hidrográfica
elementar, absolutamente em consonância com o que há de mais avançado no
setor.
A própria opção por uma metodologia de avaliação e planejamento, calcada na
geração de indicadores e índices setoriais que convergem para a formação do ISA –
Índice de Salubridade Ambiental de Belo Horizonte, busca vencer o desafio de
ultrapassar a análise cartesiana e avançar para uma visão integrada e integral da
problemática do saneamento ambiental.
Os diagnósticos apresentados refletem o conhecimento da realidade dos serviços e
ações locais de saneamento ambiental, referenciados aos dados, cadastros e
informações disponíveis para a PBH em julho de 2003.
4.2.

Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água

4.2.1.

Sistemas Produtores

Os sistemas produtores de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
segundo informações da Copasa MG, garantem o abastecimento da cidade por, no
mínimo, mais vinte anos. Serão necessárias, apenas, ampliações ao longo do
tempo, nos Sistemas Rio das Velhas e Manso, o que se explica principalmente pela
grande capacidade ociosa deste último, com potencial para produzir 10.500 l/s e que
produz, atualmente, apenas 2.000 l/s.
A capacidade instalada de produção para a Região Metropolitana é de 13.590 l/s,
sendo que 7.430 l/s se destinam a Belo Horizonte, conforme mostrado no quadro a
seguir.
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Quadro 4.1 - Capacidade dos Sistemas Produtores para RMBH e BH
Sistema Produtor

Produção Total
RMBH (l/s)

Produção destinada a B.H.
(l/s)

(%)

¨

Sistema Ibirité

400

260

65

¨

Sistema Morro Redondo

750

750

100

¨

Sistema de Água Bruta Barreiro

200

200

100

¨

Sistema de Água Bruta Catarina

170

170

100

¨

Sistema Rio das Velhas

6.000

4.250

70

¨

Sistema Vargem das Flores

1.470

450

30

¨

Sistema Serra Azul

2.600

600

23

¨

Sistema Rio Manso

2.000

750

38

13.590

7.430

55

Total
Fonte: COPASA MG

Descreve-se, a seguir, cada um desses sistemas.
4.2.1.1 Sistema Ibirité
Possui captação em três mananciais localizados no Município de Ibirité: Córregos
Rola Moça, Tabuães e Bálsamo. Estas captações se dão em áreas de propriedade
do Município de Belo Horizonte, tendo sido adquiridas diretamente pela
Administração Municipal.
São as seguintes as características do sistema:
Captações: do tipo superficial, de cota topográfica elevada, através de seis
barragens localizadas nos Córregos Tabuães, Rola Moça e Bálsamo, com vazão
total de 400 l/s. As captações do Bálsamo e do Rola Moça contam com uma
barragem cada, enquanto que a captação no Tabuães é feita a partir de quatro
barragens. Das barragens, a água é canalizada até a Estação de Tratamento.
Adução de Água Bruta:
- Córrego Rola Moça: feita por gravidade, em tubulações de ferro fundido, no
diâmetro de 400mm e extensão de 950m, com vazão de 125 l/s.
- Córrego do Bálsamo: também por gravidade, em tubulações de ferro fundido, nos
diâmetros de 250 e 300mm e extensão de 1.700m, com vazão de 35 l/s.
- Córrego Tabuães: a partir de duas barragens, a água é transportada por gravidade,
através de duas tubulações paralelas de ferro fundido, com diâmetros de 400 e
600mm e extensão de 3.900m; a partir das outras duas barragens, é realizado o
recalque através de duas bombas (sendo uma de reserva), até uma caixa de
passagem, de onde flui, por gravidade, até um ponto de conexão com a adutora de
600mm anteriormente citada. A vazão total é de 240 l/s.
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Estação de Tratamento: originalmente era composta apenas de decantadores, tendo
sido transformada em uma ETA completa para tratamento convencional, com
capacidade de 400 l/s.
Reservatório de Compensação: localizado junto à ETA, tem capacidade de
3.000 m3.
Adução de Água Tratada: feita por gravidade, em tubulação de ferro fundido com
diâmetro de 600mm e extensão de 15.500m; tem derivação para atendimento de
Ibirité, em tubulação de ferro fundido, diâmetro de 300mm e extensão de 2.000m.
4.2.1.2 Sistema Morro Redondo
Possui captação em dois mananciais localizados no Município de Nova Lima
(Córregos Mutuca e Fechos) e no Córrego Cercadinho, em Belo Horizonte. Estas
áreas de captação são também de propriedade do Município de Belo Horizonte.
São as seguintes as características do sistema:
Captação: realizada através de barragens localizadas nos mananciais Mutuca,
Fechos e Cercadinho, com vazão total de 750 l/s.
Adução de Água Bruta:
- Córrego Mutuca: feita por gravidade, através de uma tubulação em ferro fundido,
diâmetro de 600mm e extensão de 8.700m, com vazão de 250 l/s.
- Córrego Fechos: parte da vazão (370 l/s) é aduzida por gravidade, através de uma
tubulação em ferro fundido, diâmetro de 600mm e extensão de 13.450m; o restante
da vazão (70 l/s) é aduzida por recalque, a partir de uma estação elevatória, até
uma caixa de reunião na adutora descrita acima.
- Córrego Cercadinho: adução por recalque, em tubulação de ferro fundido, com
diâmetro de 300mm e extensão de 550m, a partir de uma estação elevatória, até
uma caixa de reunião na adutora do Mutuca, com vazão de 60 l/s.
Estação de Tratamento: do tipo convencional completa, possui capacidade nominal
de tratamento para 750 l/s.
Reservação: é denominado Reservatório Morro Redondo e localiza-se junto à ETA,
com capacidade de acumulação de 24.000 m3, de onde a água é distribuída por
gravidade. Possui ainda duas elevatórias de pequeno porte para atendimento à
região de cotas topográficas mais altas que o reservatório.
4.2.1.3 Sistema Pampulha
Compunha-se de um pequeno sistema adutor de 30 l/s, próximo ao local onde hoje
está localizado o Estádio do Mineirinho, com um reservatório logo acima, no alto do
morro, com capacidade de 720 m3.
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Devido às obras realizadas ao redor da lagoa, transformando-a em um núcleo
recreativo, esportivo e residencial, tornou-se inviável a destinação original para a
qual a barragem foi construída.
4.2.1.4 Sistema de Água Bruta Barreiro
Possui como mananciais os Ribeirões Posse e Clemente, localizados em Belo
Horizonte. A água não recebe tratamento, sendo utilizada apenas para fins
industriais.
São as seguintes as características do sistema:
Captação: através de duas barragens, no Ribeirão Posse e no seu afluente
Clemente; toda a vazão captada (cerca de 200 l/s) é conduzida, por gravidade, a
uma caixa de reunião.
Adução de Água Bruta: é realizada por gravidade, a partir da caixa de reunião,
através de uma tubulação em ferro fundido, sendo parte em diâmetro de 400mm e
parte em 600mm, com extensão de 4.000m, até a Companhia Siderúrgica
Mannesman S.A.
4.2.1.5 Sistema de Água Bruta Catarina
Tem como mananciais o Ribeirão Catarina e nascentes próximas, cujas bacias estão
localizadas no Município de Brumadinho. A água não recebe tratamento, sendo
utilizada apenas para fins industriais. A capacidade total de produção é de 170 l/s.
Características do sistema:
Captação: o aproveitamento das águas é feito através de duas barragens em
concreto, no Ribeirão Catarina. Com a finalidade de se aproveitar as sobras dessas
barragens e captar as águas de outros pequenos afluentes do Ribeirão, são
utilizadas outras três barragens, a saber:
- duas barragens, de onde a água, por gravidade, é conduzida até uma caixa de
reunião;
- uma barragem cuja água é recalcada através de um conjunto moto-bomba de 40 l/s
e altura manométrica de 45m, para a mesma caixa de reunião.
Adução de Água Bruta: a partir das duas barragens principais, a água é conduzida,
por gravidade, através de uma tubulação em ferro fundido, composta de três trechos
nos diâmetros de 300, 350 e 400mm, numa extensão de 14.000m, até o
Reservatório Industrial R-12 (1.000 m3), em Contagem, de onde também abastece a
Mannesman S.A. Quanto à água captada pelas outras barragens, a partir da caixa
de reunião, a mesma é recalcada por dois conjuntos elevatórios, através de uma
adutora em ferro fundido, com diâmetros de 300, 350 e 400mm, numa extensão de
10.800m até o R-12.
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4.2.1.6 Sistema Rio das Velhas
O projeto original do Sistema Rio das Velhas previa as seguintes unidades:
Captação: do tipo superficial, localizada no Distrito de Bela Fama, no Município de
Nova Lima, constituindo-se de:
- duas alças de pré-sedimentação, consistindo na bifurcação do Rio das Velhas em
dois braços;
- duas barragens submersas, em concreto armado, com comportas de madeira tipo
“stop-log” para permitir o desvio da água para as alças e regularizar as vazões;
- duas barragens de derivação ao canal alimentador da Casa de Bombas, em
concreto armado, e providas cada uma de 03 comportas. Enquanto uma barragem
fosse fechada para abastecimento do Canal de Tomada, a outra barragem seria
aberta para facilitar a descarga sólida do material sedimentado;
- canal de tomada d’água em concreto armado, com 85m de comprimento, 12m de
largura e 8,90m de altura. Em cada extremidade do canal foram previstas 03
comportas e grades que permitiriam receber água de um lado ou do outro, isto é,
da alça direita ou esquerda do Rio das Velhas.
Estação Elevatória de Água Bruta: 10 poços de sucção sob o piso e 10 conjuntos
moto-bombas, a saber:
- Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 para
750 l/s e 28 mca.
- Unidades 6, 7 e 8
para 1.500 l/s e 28 mca.
- Unidades 9 e10
para
250 l/s e 28 mca.
Na primeira etapa de 3.000 l/s, em 1973, só foram assentadas as cinco unidades de
750 l/s (sendo uma de reserva).
Adutora de Água Bruta: constituída de duas canalizações paralelas, em aço,
diâmetro de 1.800mm e extensão de 800m cada, já construída para a segunda
etapa.
Estação de Tratamento: do tipo convencional, consistindo de medidor de vazão,
coagulação (com misturadores rápidos), floculação mecanizada, decantação, filtros
descendentes, desinfecção (cloração), fluoretação e correção de pH. Foram
previstos, em anexo, a Casa de Química e o reservatório de água de lavagem dos
filtros.
Adutora Baixa de Água Tratada: compreende o trecho entre a ETA e a Elevatória
Água Tratada (Elevatória de Alto Recalque). É constituída de 3.330m
canalização, sendo 3.072m em concreto armado e 258m em aço, com diâmetro
2.400mm e opera por gravidade. Neste trecho, existem dois sifões e um túnel
130m de comprimento, denominado Túnel do Galo.

de
de
de
de
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Elevatória de Alto Recalque: cinco conjuntos elevatórios de 750 l/s cada e 195 mca
(sendo um de reserva) e dois conjuntos moto-bomba de 3.000 l/s cada (sendo um de
reserva).
Adutora Alta de Água Tratada: compreende o percurso entre a Elevatória de Alto
Recalque e o Túnel Reservatório São Lucas, em Belo Horizonte. Constitui-se das
seguintes partes:
-

três tubulações de recalque em aço, com extensão de 750m, sendo duas no
diâmetro de 1.220mm e outra no diâmetro de 1.520mm;

-

uma tubulação em aço, de 1.520mm e extensão de 750m;

-

Câmara de Transição ou Chaminé de Equilíbrio (stand-pipe), em concreto
armado, destinada a controlar e equalizar as pressões hidrostáticas a jusante;

-

uma tubulação, com diâmetro de 2.400mm, sendo 11.490m em concreto armado
e 2.051m em aço (que correspondem a oito sifões para travessias aéreas de
vales). É responsável pelo transporte, por gravidade, de água tratada a partir do
stand-pipe até o Túnel Reservatório São Lucas. Para travessia da Serra do
Curral, possui dois túneis, sendo o primeiro de 227m de comprimento e o
segundo de 1.770m, denominado Túnel do Taquaril. Esse túnel, com seção de
aproximadamente 9 m2, teve suas obras iniciadas em 1959 e concluídas apenas
em 1973, sendo a última parte de todo o sistema produtor a ficar pronta. Como
solução emergencial, conforme dito anteriormente, foi inaugurado um Shaft, em
dezembro de 1969, o que permitiu antecipar a operação do sistema e fornecer
750 l/s à Capital, que na ocasião sofria um penoso drama de falta d’água.

Na parte por gravidade, depois do stand-pipe, há derivações para atender
municípios da Região Metropolitana, a saber :
-

adutora para Nova Lima, como estava previsto no projeto original;
adutora para o Bairro General Carneiro, em Santa Luzia;
adutora para Santa Luzia.

Túnel Reservatório do São Lucas: é o ponto terminal da adutora do Rio das Velhas.
Foi concebido em seção transversal de forma quase parabólica com cerca de 30 m2,
altura de 8m no eixo de simetria, largura da base de 7m e extensão de 1.090m.
Possui capacidade de 32.000 m3, sendo dividido em 02 câmaras por um septo
central.
4.2.1.7 Sistema Vargem das Flores
Área de Influência: Contagem, Betim e região sudoeste de Belo Horizonte.
Captação: realizada no lago formado pelo represamento das águas do Ribeirão
Betim, no Município de Betim. O volume do lago é de cerca de 44 milhões de m3 e a
área inundada de 5,5 Km2. A barragem possui 380m de extensão e altura de 25,5m.
A tomada d’água é feita através de uma torre de concreto armado, com três
comportas em níveis diferentes para adução por gravidade até a ETA. A vazão
captada é de cerca de 1.470 l/s, já se encontrando no limite de produção.
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Adução de Água Bruta: feita por gravidade, em tubulação de aço, com diâmetro de
1.000mm e extensão de 223m. Liga a torre de tomada à ETA.
Estação de Tratamento: constitui-se de Casa de Química, unidade de filtração direta
descendente, desinfecção por cloro e fluoretação, com capacidade de tratamento de
1.470 l/s. Segundo avaliação da própria Copasa MG, este manancial apresenta
sérios problemas de assoreamento e qualidade de água bruta, notadamente devido
às algas. Além disso, ressalta-se que o sistema de tratamento é dotado apenas de
filtração.
Estação Elevatória de Água Tratada (EAT-2): composta de quatro conjuntos motobombas funcionando em série e mais dois conjuntos funcionando em paralelo, com
capacidade de recalque de 1.470 l/s.
Adução de Água Tratada: a partir da EAT-2, a água é aduzida por recalque até o
Stand-pipe, numa extensão de 2.160m e tubulação com diâmetro de 1.000mm em
aço, e a partir daí, por gravidade, a água é conduzida até o Reservatório Morro
Vermelho (R-10), numa extensão de 8.700m.
4.2.1.8 Sistema Serra Azul
Área de Influência: Mateus Leme, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das
Neves, Pedro Leopoldo e Juatuba.
Captação: realizada em barragem de regularização, no Município de Juatuba,
represando as águas do Ribeirão Serra Azul e formando um lago com área inundada
de 8,9 Km2 e volume útil de 85,5 milhões de m3. A barragem possui 648m de
extensão e altura de 48m. A tomada d’água é feita através de uma torre em concreto
armado, dotada de três câmaras de tomada com comportas e um poço central,
interligado à Estação Elevatória de Água Bruta - EAB-1 através de uma tubulação no
diâmetro de 1.600mm, extensão de 470m. A vazão captada é de 2.600 l/s.
Estação Elevatória de Água Bruta (EAB-1): tem a função de recalcar a água captada
até a ETA. Compõe-se de seis conjuntos elevatórios (sendo um de reserva), com
capacidade instalada de 2.600 l/s.
Adução de Água Bruta: feita através de tubulação em aço, com diâmetro de
1.300mm e extensão de 3.000m.
Estação de Tratamento: utiliza a técnica de filtração direta descendente, seguida de
desinfecção, fluoretação e correção de pH. Em anexo, possui uma Casa de Química
e um reservatório para lavagem dos filtros.
Adução de Água Tratada por Gravidade: corresponde ao trecho compreendido entre
a ETA e Estação Elevatória de Água Tratada - EAT-1. Possui tubulação em aço no
diâmetro de 1.300mm e extensão de 11.560m e apresenta uma derivação em
diâmetro de 250mm para abastecimento do Bairro Vianópolis em Betim.
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Estação Elevatória de Água Tratada (EAT-1): situada em Betim e constituída por
dois bombeamentos independentes: um para o reservatório R-6 e outro para o R3. Está previsto, também, o abastecimento do R-2 a partir desta elevatória, com a
instalação dos conjuntos moto-bombas e execução da adutora previstas no projeto
original. Para o R-6, são utilizados quatro conjuntos moto-bombas (sendo um para
reserva), com vazão total de 2.000 l/s, enquanto que para o R-3, existem três
conjuntos elevatórios (sendo um para reserva), com vazão total de 600 l/s. O
abastecimento do R-2 se dá provisoriamente a partir da adutora para o R-6.
Adução da Água Tratada para o R-6: feita através de tubulação em aço, com
diâmetro de 1.200mm e extensão de 8.450m.
Adução da Água Tratada para o R-3: tubulação em aço, com diâmetro de 600mm e
extensão de 2.200m.
Adução da Água Tratada para o R-2: feita através de tubulação no diâmetro de
150mm, a partir de uma derivação na adutora para o R-6.
Reservatório R-6: com capacidade de 13.600 m3, é também o ponto de chegada da
adutora do Sistema Rio Manso. Tem função de reservatório de distribuição, além de
servir como reservatório de compensação da EAT-5.
Adução de Água Tratada R-6 / EAT-5: interliga, por gravidade, através de uma
tubulação no diâmetro de 1.800mm e extensão de 4.900m, o reservatório R-6 à
EAT-5.
Estação Elevatória de Água Tratada (EAT-5): localiza-se no Bairro Imbiruçu, em
Betim, e é responsável pela adução de água tratada produzida pelos Sistemas Serra
Azul e Manso até o reservatório R-10. Possui quatro conjuntos elevatórios (sendo
um para reserva), com vazão total de 3.880 l/s.
Adução de Água Tratada EAT-5 / R-10: feita através de tubulação em aço, no
diâmetro de 1.800mm e extensão de 1.300m.
Reservatório R-10: localiza-se em Contagem, no Bairro Bernardo Monteiro, e tem
capacidade de 20.000 m3. É interligado ao reservatório RE-4, de 6.000 m3. Este
conjunto é conhecido como Morro Vermelho e recebe, também, a água produzida
pelo Sistema Vargem das Flores.
4.2.1.9 Sistema Rio Manso
Área de Influência: Ibirité, Mário Campos, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão
das Neves, Pedro Leopoldo e Santa Luzia.
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Captação: realizada em barragem de regularização, no Município de Brumadinho,
distrito de Conceição do Itaguá, represando as águas do Rio Manso e formando um
lago com área inundada de 14 Km2 e volume útil de 121 milhões de m3. A barragem
possui 580m de extensão e altura de 54m. A tomada d’água é feita através de uma
torre em concreto armado, com quatro comportas para captação situadas em níveis
diferentes, com capacidade máxima de 10.400 l/s. Salienta-se que, apesar do
sistema ter sido projetado para ser implantado em duas etapas de 4.000 l/s cada, o
mesmo foi emergencialmente instalado com capacidade de 1.200 l/s e está
atualmente operando com 2.000 l/s.
Adutora de Água Bruta 1: interliga a Torre de Tomada à Estação Elevatória de Água
Bruta (EAB-2), tendo sido executada em aço, diâmetro de 3.100mm e extensão de
480m.
Estação Elevatória de Água Bruta: responsável pelo recalque de água bruta até a
ETA. Atualmente opera com dois conjuntos moto-bomba com capacidade de 600 l/s
cada e duas unidades com capacidade de 2.000 l/s cada (sendo uma de reserva).
Adutora de Água Bruta 2: interliga a Elevatória de Água Bruta à ETA, através de
uma tubulação em aço, com diâmetro de 1.800mm e extensão de 500m.
Estação de Tratamento: do tipo convencional, com floculação, decantação, filtração,
desinfecção e casa de química.
Unidade de Tratamento e Recuperação (UTR): destinada a tratar a descarga dos
decantadores da ETA e a recuperar a água de lavagem dos filtros, consiste
basicamente de decantadores secundários, adensadores, lagoa de secagem dos
lodos, elevatórias e casa de química.
Estação Elevatória de Água Tratada (EAT-3): responsável pelo recalque da ETA até
a Câmara de Transição CT-4, é equipada com quatro conjuntos moto-bomba - dois
de 500 l/s e outros dois de 1.000 l/s.
Adutora de Água Tratada 1: feita em tubulação de aço, com diâmetro de 1.500mm e
extensão de 2.000m, interligando a EAT-3 à Câmara de Transição CT-4.
Câmara de Transição CT-4: localizada entre a EAT-3 e o R-7, possui capacidade de
1.100 m3, diâmetro de 8m e altura de 21m.
Adutora de Água Tratada 2: interliga, por gravidade, a CT-4 ao Reservatório R-7, por
meio de uma tubulação em aço, com diâmetro de 1.500mm e extensão de 16.600m.
Reservatório de Água Tratada R-7: do tipo semi-enterrado, em concreto armado, tem
capacidade de 10.000 m3, já construído para a etapa final.
Estação Elevatória de Água Tratada (EAT-4): responsável pelo recalque do R-7 até
o R-6, é equipada, atualmente, com quatro conjuntos moto-bomba, sendo dois de
500 l/s e outros dois de 1.000 l/s, estando localizada junto ao R-7.

22

Adutora de Água Tratada 3: interliga a EAT-4 ao R-6, por meio de uma tubulação em
aço, com diâmetro de 1.500mm e extensão de 6.400m.
Reservatório R-6: já descrito no Sistema Serra Azul, é o ponto de interligação deste
com o Sistema Rio Manso.
4.2.2.

Integração dos Sistemas

A integração do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de
Belo Horizonte se dá a partir de determinados reservatórios de distribuição, subadutoras e redes alimentadoras, entre sistemas de mesma bacia ou de bacias
diferentes. Essa integração ocorre da seguinte maneira:
Sistemas de mesma bacia
- Sistema Paraopeba:
Os Sistemas Serra Azul e Manso aduzem para o reservatório R-6 (Alvorada). A
partir daí, em uma única adutora com diâmetro de 1.800mm, a água destes dois
sistemas, através da elevatória EAT-5, é bombeada ao reservatório R-10 (Morro
Vermelho), no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem. Neste reservatório, chega
também a água do Sistema Vargem das Flores. Desta forma, a partir do R-10, a
distribuição tem a contribuição dos três sistemas citados.
Já o Sistema Ibirité, após abastecer a ZA-11 (Ibirité), através de uma adutora com
diâmetro de 600mm, atinge a ZA-19 (Barreiro) onde ocorre a integração através do
sistema de redes alimentadoras locais com a água vinda do R-10 via elevatória
EAT-7 / R-8 (reservatório do Barreiro).
- Sistema Rio das Velhas:
No caso dos Sistemas Morro Redondo e Velhas, a integração se dá via
reservatórios Serra e Cruzeirinho e redes alimentadoras na área da ZA-18
(predominantemente zona sul de Belo Horizonte).
Sistemas de bacias diferentes
A integração entre os sistemas das bacias Velhas e Paraopeba se dá através de
redes tronco-alimentadoras, observando-se sempre o limite das zonas de pressão
que cada sistema abastece.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte são abastecidos consumidores desde a
cota 700m até acima da cota 1.200m. Para se atingir o perfeito equilíbrio de cargas
entre as inúmeras zonas de pressão, são utilizadas elevatórias, boosters e válvulas
de controle diversas.
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4.2.3.

Sistema Distribuidor (Reservatórios e Rede de Distribuição)

O Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Belo
Horizonte subdividiu o sistema em 37 Zonas de Abastecimento - ZA’s - para
atendimento da evolução das demandas de produção x consumo.
ZA’s são áreas sob influência de um determinado reservatório ou ponto de
alimentação.
O quadro abaixo apresenta as ZA’s que atendem o Município de Belo Horizonte,
com suas respectivas áreas de influência.
Quadro 4.2 - ZA’s com Influência em Belo Horizonte
N.º da ZA

Áreas de Influência

10

Contagem, Betim, Ibirité, Belo Horizonte

12

Contagem, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Belo Horizonte

13

Contagem, Belo Horizonte

15

Santa Luzia, Sabará, Belo Horizonte

18

Nova Lima, Belo Horizonte

19

Ibirité, Contagem, Belo Horizonte

20

Santa Luzia, Belo Horizonte

14

Belo Horizonte

16

Belo Horizonte

27

Belo Horizonte

28

Belo Horizonte

Fonte: Copasa MG

Quanto à reservação, o sistema integrado da Região Metropolitana é composto de
34 reservatórios de macrodistribuição, possuindo volume total de 275.712 m3, sendo
os seguintes os reservatórios que atendem, exclusivamente ou não, o Município de
Belo Horizonte:
¨

Sistema Ibirité
·
Ibirité .................................................................3.145 m3
·
Barreiro .............................................................7.000 m3
·
Total................................................................10.145 m3

¨

Sistema Morro Redondo
·
Morro Redondo ...............................................24.000 m3
·
Cruzeirinho .......................................................1.000 m3
·
Belvedere.............................................................500 m3
·
Gleba da Harpa....................................................250 m3
·
Codeurb ...............................................................250 m3
·
Total................................................................26.000 m3
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¨

Sistema Rio das Velhas
·
São Lucas.......................................................32.000 m3
·
Carangola .......................................................12.000 m3
·
Meneses .........................................................15.000 m3
·
Morro dos Pintos.............................................13.000 m3
·
Serra .................................................................2.000 m3
·
Penha ...............................................................4.000 m3
·
São Benedito ....................................................1.500 m3
·
Total................................................................79.500 m3

¨

Sistema Vargem das Flores
·
Morro Vermelho ................................................6.000 m3
·
Amazonas.........................................................2.500 m3
·
Corte de Pedra (R-4) ........................................5.500 m3
·
Total................................................................14.000 m3

¨

Sistema Serra Azul
·
R-6 ..................................................................13.600 m3
·
R-10 ................................................................20.000 m3
·
R-11 ..................................................................4.000 m3
·
R-18 ..................................................................7.000 m3
·
R-17 (Nova Gameleira).....................................8.000 m3
·
R-13 (Céu Azul) ..............................................21.000 m3
·
R-14 (Jardim Montanhês) .................................5.500 m3
·
Total................................................................79.100 m3

¨

Sistema Rio Manso
·
R-7 ..................................................................10.000 m3
·
R-6 (já citado no Serra Azul)

¨

Capacidade Total de Reservação .....................218.745 m3

O sistema de microdistribuição da Região Metropolitana, é composto de 103
reservatórios, com volume total de 22.401 m3. Em relação à distribuição de água,
Belo Horizonte conta hoje com 5.113.000 Km de rede implantada.
O quadro abaixo apresenta os números relativos ao abastecimento de água em Belo
Horizonte, segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2001 - do SNIS
– Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
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Quadro 4.3 - Atendimento por Abastecimento de Água em BH
População Total (hab)

2.277.402

População Atendida (hab)

2.271.059

Índice de Atendimento (%)

99,7

Extensão de Rede de Distribuição (m)

5.113.000

Número de Ligações

469.058

Número de Economias

802.647

Índice de Hidrometração (%)

98,8

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Ano 2001– Ministério das Cidades

Conforme se pode depreender, a partir dos números apresentados no Quadro 4.3,
está praticamente universalizado o abastecimento de água em Belo Horizonte. As
áreas não cobertas pelo serviço se restringem, basicamente, às áreas de risco, nas
quais a ação a ser implementada é a de remoção e reassentamento da população.
Segundo nos informa a COPASA MG, são residuais as áreas ainda sujeitas a
intermitência no fornecimento de água, em função dos investimentos mais recentes
de reforço no sistema de adução.
Os dados disponibilizados pela operadora nos dão conta de que a qualidade da
água produzida e distribuída atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela
legislação.
No entanto, sem prejuízo do reconhecimento dos avanços alcançados, cabe aqui
destacar que ainda há demandas por investimentos importantes, no tocante a:
·
·
·

regularização e padronização de ligações prediais em áreas de urbanização
precária, de forma a se eliminar o risco sanitário dos ramais a céu aberto, muitas
vezes mergulhados em valas de esgoto;
garantia de um programa permanente de melhorias operacionais e de
atualização tecnológica, destacando-se os aspectos ligados ao controle e à
redução de perdas;
completa implementação, tanto por parte da operadora como da Vigilância
Sanitária Municipal, dos procedimentos definidos pela Portaria 518/2004 do
Ministério da Saúde, para controle e vigilância da qualidade da água produzida e
distribuída.

4.3.

Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário existente em Belo Horizonte é constituído,
basicamente, por redes coletoras, interceptores e estações de tratamento.
Com uma área de 330,93 km², o município está totalmente inserido na bacia do Rio
das Velhas, sendo, 157,76 km² situados na bacia do Ribeirão da Onça (incluindo o
seu afluente, o Córrego Isidoro) e 163,63 km² na bacia do Ribeirão Arrudas. Apenas
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9,54 km² contribuem diretamente para a bacia do Rio das Velhas. Com exceção das
áreas de proteção ambiental e das áreas de parques, o restante do território (95%) é
todo destinado à ocupação urbana.
A comissão de construção da Capital, em 1894, optou pelo projeto que continha um
traçado geométrico, recusando a proposta do engenheiro Saturnino de Brito, que
privilegiava o aspecto sanitário e baseava o traçado no sistema natural de
escoamento das águas. Isso tem dificultado a implantação/ampliação, manutenção e
o gerenciamento da infra-estrutura de esgotamento sanitário.
Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços de
esgotamento sanitário, quando comparados à realidade nacional.
A Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República –
SEDU/PR, no âmbito do Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS,
concebeu o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS,
atualmente integrado às ações da Secretaria Nacional de Saneamento / Ministério
das Cidades. Anualmente o SNIS divulga o Diagnóstico dos Serviços de Água e
Esgotos constituído de informações coletadas junto aos prestadores de serviços e
de indicadores calculados a partir delas.
Segundo os dados do SNIS para Belo Horizonte, relativos ao ano de 2001, dos
2.277.402 habitantes, 90,6% são atendidos por coleta de esgoto sanitário. Mesmo
assim, não se pode dizer que a situação esteja satisfatória, já que cerca de 213.000
habitantes não têm seus esgotos coletados.
O IBGE, no Censo de 2000, apresenta valores muito próximos a esses dados.
O quadro apresentado a seguir mostra as características do sistema de esgotamento
sanitário do Município de Belo Horizonte de acordo com o Censo de 2000 do IBGE e
segundo dados do SNIS para 2001.
Quadro 4.4 - Características do Sistema de Esgotamento Sanitário de BH
Dados Censo 2000

Dados 2001

IBGE

SNIS

População Total (hab)

2.238.526

2.277.402

População Atendida (hab)

2.040.185

2.064.257

Índice de Atendimento (%)

91,1

90,6

Atendimento por Esgotamento Sanitário em BH

Extensão de Rede Coletora/Interceptores (m)
Percentual de Tratamento (%)

3.591.000
10,8

Número de Ligações Ativas de Esgoto

412.041

Número de Economias Residenciais Ativas de Esgoto

737.910

Fonte: IBGE – Censo 2000 e SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Ano 2001– Ministério das Cidades
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Ainda de acordo com os dados do Censo 2000 do IBGE, o quadro a seguir resume
as informações relativas às diversas formas de esgotamento sanitário dos domicílios
de BH.
Quadro 4.5 - Formas de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de BH
Tipo de esgotamento sanitário

Domicílios Particulares
Permanentes

População em domicílios
particulares permanentes

Rede geral de esgoto ou pluvial

580.196

2.040.185

6.192

23.092

11.767

44.547

6.188

24.782

15.183

59.773

Outro escoadouro

6.605

25.958

Não tinham banheiro nem sanitário

2.316

7.798

628.447

2.226.135

Fossa séptica
Fossa rudimentar
Vala
Rio, lago ou mar

TOTAL
Fonte: IBGE – Censo 2000

Nota-se que 45.935 domicílios ou 178.152 hab fazem seus lançamentos de forma
inadequada - em redes de drenagem pluvial ou diretamente no solo, córregos, rios,
etc., além de existirem 7.798 hab que não possuem sequer instalação sanitária em
seus domicílios.
Com relação à interceptação, o quadro apresentado a seguir, resume a situação
atual nas bacias do Arrudas, do Onça e de contribuição direta ao Rio das Velhas no
Município de Belo Horizonte.
Quadro 4.6 - Situação da Interceptação em BH
Extensão de Interceptores (Km) - Belo Horizonte

Necessários

Existentes

A serem implantados

Arrudas

Onça

Velhas

278

301

6

585
96

161

0

257
182

140

6

328

Fonte: GGSAN - 2003 - dados estimados a partir do cadastro de 2002 da Copasa MG.

Ressalta-se que, assim como Belo Horizonte, o município de Contagem é também
carente dessa infra-estrutura e, por estar contido parcialmente nas porções de
montante das bacias do Arrudas e do Onça, contribui significativamente para a
poluição dos cursos d’água da capital.
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A implantação dos interceptores é de grande importância, uma vez que os mesmos
evitam que os esgotos coletados sejam lançados diretamente nos cursos d’água,
além de viabilizar o seu encaminhamento a ponto ou pontos onde possam ser
tratados antes de sua disposição final no corpo receptor.
Tendo em vista a ausência ou a descontinuidade do sistema de interceptação, todos
os córregos do Município, canalizados ou não, encontram-se poluídos por
lançamentos de efluentes de origem industrial e, principalmente, domiciliar. Existe
um grande número de ligações clandestinas e lançamentos de esgoto na rede de
drenagem natural ou construída, tanto efetuadas pela população quanto pela própria
Copasa MG, apesar de ser adotado oficialmente o sistema separador absoluto,
modelo no qual os esgotos sanitários não devem se misturar às águas pluviais.
Aproximadamente 50% dos esgotos gerados na Bacia do Onça (cerca de 455.000
habitantes) e 25% na Bacia do Arrudas (cerca de 340.000 habitantes), dentro dos
limites da cidade, não estão interceptados, originando lançamentos diretos nos
cursos d’água por cerca de 35% da população total do município, ou seja, 795.000
habitantes.
Outro aspecto importante a ser considerado é que só em outubro de 2001 entrou em
operação, a primeira estação de tratamento de esgotos de Belo Horizonte, a ETE
Arrudas. Em dezembro de 2002, a ETE Arrudas passou a operar já com o
tratamento a nível secundário, aumentando assim sua eficiência na remoção da
carga de poluição por matéria orgânica, uma vez que, com o tratamento primário já
era possível a remoção de boa parte dos sólidos sedimentáveis presentes nos
esgotos afluentes à estação. Esta situação tende a melhorar já que a outra grande
Estação de Tratamento de Esgotos planejada para BH - a ETE Onça - está em
construção e deverá entrar em operação em 2004. Além disso, foi inaugurada, no
final de 2002, a Estação de Tratamento das águas dos Córregos Ressaca e Sarandi,
na entrada da Lagoa da Pampulha, que, operando somente nos períodos de
estiagem, deverá melhorar a qualidade da água da represa. Outra ETE, essa de
pequeno porte, está operando no Bairro Pilar/Olhos d’Água, no Barreiro, e vai
contribuir na despoluição da Bacia do Córrego Bonsucesso.
Apesar desses avanços, porém, fica claro que, dentre as ações de saneamento, o
esgotamento sanitário é a que apresenta maior carência, principalmente se for
considerado que são as populações mais pobres que estão sujeitas a esta realidade,
já que as áreas não atendidas compreendem basicamente as vilas e favelas onde o
atendimento por formas convencionais de esgotamento sanitário, exige ações
conjuntas de urbanização e/ou remoções/desapropriações.
Esses locais apresentam maiores dificuldades para a execução de obras
convencionais devido, principalmente, aos seguintes fatores:
·

O traçado e a largura de vielas e becos muitas vezes não permitem a implantação
conjunta de rede de drenagem e de esgotos;
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·

a ocupação desordenada cria situações desfavoráveis como, por exemplo, fundos
de vale em interior de quarteirão, ausência de pontos de lançamento, formação de
áreas de risco, etc.;

·

o dinamismo da ocupação dificulta o planejamento de ações de médio e longo
prazo;

·

a ausência e/ou precariedade de infra-estrutura urbana, muitas vezes executada
pelos próprios moradores, na maioria das vezes dificulta e encarece a implantação
dos sistemas de esgoto sanitário.

Como proposta para solução desses problemas, seria necessária a adoção de
tecnologias alternativas, tais como sistema condominial, estações elevatórias,
pequenas estações de tratamento coletivas ou individualizadas, sistema misto de
drenagem e esgoto, com caixas separadoras junto à interligação , rede de esgoto
aérea ou ancorada na tubulação/galeria de drenagem. Em alguns casos, inclusive, a
solução pode passar pela remoção / desapropriação de moradias.
Tendo em vista todos esses problemas, a Prefeitura de Belo Horizonte, ao definir o
novo arranjo institucional com a Copasa MG, em Convênio assinado em 13/11/2002,
tomou para si a responsabilidade de atuar nas áreas de urbanização precária da
cidade. Assim, a partir dessa data, as ações de saneamento dentro das vilas e
favelas serão implementadas de maneira integrada pela PBH, com recursos
repassados pela Copasa MG, conforme os termos do Convênio.
Outra dificuldade encontrada nas áreas de vilas e favelas diz respeito à manutenção
dos sistemas. A ausência ou precariedade do sistema de coleta de lixo, associada à
falta de conscientização sanitária e ambiental se configuram, também, em um grave
problema para a vida útil das redes, que passam a demandar assim manutenção
mais freqüente. Além disso, os benefícios alcançados pela implantação de sistemas
de esgotos ficam minimizados devido ao elevado número de ligações domiciliares
não executadas, por falta de adesão dos moradores ao sistema oficial. É
fundamental um trabalho constante de eficiente parceria entre a Operadora dos
Serviços e a Administração Municipal, no sentido de sensibilizar os moradores
dessas áreas para a importância de ligarem suas instalações domiciliares ao
sistema, bem como de, no momento seguinte, fiscalizar e cobrar destes a adesão
esperada, inclusive dando cumprimento ao estabelecido pelo Código Sanitário
Municipal – Lei n°. 4.323/86, Decreto n°. 5.616/87 e Lei n°. 7.031/96 . De acordo
com o Código Sanitário, essa ligação é obrigatória, uma vez disponibilizado o
sistema de coleta por parte da operadora. Evidentemente a questão da situação de
baixa renda dessas populações precisa ser levada em consideração, no sentido de
se facilitar ou eventualmente dispensar o pagamento da taxa de ligação, além de
garantir-lhes o direito ao benefício da tarifa social.
A ausência de redes coletoras de esgotos, porém, não se restringe a vilas e favelas,
apesar de as mesmas apresentarem uma maior concentração desse problema.
Existem outras áreas na cidade que também não possuem esse serviço, como por
exemplo, os loteamentos que não foram aprovados pela PBH na época de sua
ocupação. Geralmente, o parcelamento dessas áreas não foi feito de forma
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adequada e a sua infra-estrutura viária e sanitária não foi completamente
implantada, gerando dificuldades na viabilização técnica de soluções convencionais
de esgotamento sanitário. À semelhança do caso das vilas e favelas, torna-se
necessária a utilização de tecnologias e estratégias alternativas apropriadas à
realidade desses locais.
O restante das áreas não atendidas corresponde a locais de baixo adensamento,
cuja implantação de redes coletoras não apresenta viabilidade econômico-financeira
para a operadora dos serviços, dentro dos atuais critérios do crescimento vegetativo.
Quanto ao esgoto industrial, o Estudo sobre o Controle da Poluição Industrial das
Bacias do Arrudas e Onça contratado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM e concluído em julho/96, indicou que o parque industrial de Contagem e Belo
Horizonte é responsável por 9.600 kg de DBO5, o que corresponde a menos de 8%
da carga de origem doméstica total da mesma área. Esta carga orgânica de origem
industrial é assim distribuída:
Bacia do Arrudas.............. 6.319 kg de DBO 5 /dia
Bacia do Onça.................. 3.281 kg de DBO 5 /dia
Total........................... 9.600 kg de DBO 5 /dia
Os estudos revelaram que apenas 32 empresas são responsáveis por 84% da vazão
dos efluentes industriais, 83% da carga de DBO5, 86% da carga de DQO, 95% dos
sólidos em suspensão e 96% dos metais pesados, sendo 19 delas responsáveis
pela carga orgânica de DBO5 , DQO e Sólidos em Suspensão e as outras 13 pela
descarga de Metais Pesados.
Entre as primeiras 19 empresas, apenas 04 representam 57,90% da carga de DBO5,
a saber, a Mannesman SA, a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, o Frigorífico
Modelo Ltda. e o Fricon SA – Frigorífico Industrial de Contagem. A Mannesman e a
Belgo Mineira respondem por 84,08% da carga de metais pesados. Os dois
abatedouros contribuem somente com carga orgânica.
Entre as 13 empresas responsáveis pela descarga de metais pesados, 08 são da
área de galvanoplastia. Estas 13 indústrias apresentam individualmente carga de
metais pesados superior a 0,1 kg por dia.
A prioridade estratégica para intervenção por parte dos órgãos de controle ambiental
corresponde a estas 32 empresas, reunidas no grupo denominado classe A. Foram
formados mais 04 grupos em ordem decrescente de prioridade, que receberam as
denominações de B a E. Assim, 19 empresas foram reunidas no grupo classe B, 38
no grupo classe C, 12 no grupo classe D e 59 no grupo classe E.
A Copasa MG ofereceu às indústrias a opção de receber os efluentes líquidos em
seus coletores sob condições especificadas em sua Norma Técnica 187/0, de
05/08/98 para “Lançamento de efluentes líquidos de Indústrias na rede pública
coletora de esgotos da Copasa MG”, com obrigatoriedade de tratamento dos metais
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pesados e pré-tratamento opcional no caso de cargas orgânicas. Na hipótese da
indústria assinar contrato com a Copasa MG, esta Companhia ficará responsável
perante os órgãos ambientais pelos efluentes industriais da mesma.
4.4.

Diagnóstico de Limpeza Urbana

4.4.1.

Introdução

A gestão da limpeza urbana em Belo Horizonte considera os aspectos tecnológicos
e operacionais aliados à mobilização da população e à qualificação dos
trabalhadores num conjunto articulado de ações visando a percepção das questões
da limpeza urbana não somente sob o aspecto da prestação de serviços.
Aplicando princípios preconizados na Agenda 21, busca-se no “agir localmente,
pensar globalmente” provocar mudanças no comportamento de cada cidadão no
sentido de estabelecer a manutenção da limpeza na cidade como uma
responsabilidade da coletividade e não somente do poder público.
De forma estratégica, atua-se junto aos trabalhadores da limpeza urbana
despertando-os para a importância do trabalho que realizam sobretudo como ação
de preservação da saúde pública e de salubridade do meio.
Após a reforma administrativa da PBH, a limpeza urbana teve suas atribuições
alocadas em diferentes unidades administrativas, funcionando de forma integrada e
complementar. Na nova estrutura organizacional da PBH, as ações da limpeza
urbana ficaram em parte sob responsabilidade da Secretaria Municipal da
Coordenação de Política Urbana e Ambiental - Scomurbe e, em parte, das
Secretarias de Coordenação da Gestão Regional – Scomger’s.
Órgão integrante da Scomurbe, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SMLU
tem como finalidade coordenar a elaboração e a implementação da política de
limpeza urbana e a minimização dos impactos ambientais decorrentes da geração
dos resíduos sólidos. Como tal, possui estrutura para desempenho das atividades de
mobilização social, planejamento, normatização, monitoramento, disposição e
tratamento dos resíduos. A Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, mantida
como autarquia municipal vinculada à Scomurbe, tem por objetivo a cooperação
técnica e executiva com a SMLU, com estrutura para o gerenciamento da frota
própria de veículos da limpeza urbana e dos servidores da autarquia.
As Gerências Regionais de Limpeza Urbana – Gerlu’s são órgãos pertencentes às
Scomger’s e responsáveis diretos pela execução e acompanhamento dos serviços
de limpeza urbana. Também na estrutura das Scomger’s estão as Gerências
Regionais de Fiscalização de Limpeza Urbana.
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4.4.2.

Infra-estrutura para Prestação dos Serviços

Na prestação dos serviços de limpeza urbana à população belo-horizontina estão
envolvidos quase 5.000 trabalhadores (4.944 - ref. Dez/02), incluindo pessoal
administrativo e operacional. Desse total 2.335 são servidores da PBH e 2.609 das
empresas prestadoras de serviço.
As nove Gerências Regionais de Limpeza Urbana possuem sedes descentralizadas
e dispõem de áreas administrativas, refeitórios, vestiários e pátios para guarda de
veículos.
Na atividade de coleta domiciliar são utilizados 155 caminhões compactadores.
Atualmente a PBH atende com serviços de limpeza urbana a, aproximadamente,
95% da população belo-horizontina, sendo os recursos e a participação na execução
dos mesmos mostrados nos Quadros 4.7, 4.8 e 4.9.
Nos últimos anos, o orçamento da limpeza urbana representou aproximadamente
5% do orçamento da PBH. Em 2003, os recursos orçamentários aprovados foram de
R$ 96,5 milhões. A cobrança pelos serviços é efetuada mediante a Taxa de Coleta
inserida na guia do IPTU e cobre parte do custo total da limpeza urbana, cerca de
60%. A complementação dos recursos é feita por meio de repasse do tesouro
municipal e uma pequena parte através da arrecadação com serviços especiais de
coleta e cobrança pelo aterramento de resíduos de particulares na Central de
Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS BR-040.
Quadro 4.7 - Participação na Execução dos Serviços
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

PBH

Coleta Domiciliar e Comercial

35%

Coleta em Vilas, Favelas e Conjuntos Habitacionais de Baixa Renda
Coleta Domiciliar por Caçamba

Coleta Seletiva de Vidro
Varrição de Vias Com Remoção de Resíduos

83%

100%

Coleta Seletiva em Feiras e Sacolões
Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis (Papel, Metal e Plástico)

65%

100%
17%

Coleta em Estabelecimentos de Saúde

Contratadas

100%
(*)

5%

85%

100%
14%

86%

Capina, Roçada e Raspagem Manual

100%

Raspagem Mecânica (pás-carregadeiras e basculantes)

100%

Lavação
Multitarefa

100%
20%

Aterragem dos Resíduos

100%

Produção de composto

100%

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil

100%

80%

Fonte: Relatório Anual da Limpeza Urbana - 2002.
Obs.: Percentuais calculados em relação ao total de geração apurada de cada atividade
(*)
Nesse caso, a coluna “contratada” se refere ao convênio com a ASMARE e COOCAPEL
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Quadro 4.8 - Mão de obra direta e indireta
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

PBH

Contratadas

Coletas

508

497

Serviços Complementares

698

1.958

Tratamento e Destinação Final

179

59

Atividades Intermediárias

879

95

(*)

TOTAL

2.264

2.609

Fonte: Relatório Anual da Limpeza Urbana - 2002.
(*)
Excluindo 71 servidores da PBH à disposição de outros órgãos.

Quadro 4.9 - Veículos e equipamentos à disposição da limpeza urbana
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

PBH

Contratados

TOTAL

1) CAMINHÕES
- Compactadores

87

75

162

2) OUTROS CAMINHÕES
- Não Compactadores

27

135

162

130

56

186

13

78

91

257

344

601

3) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Diversos
4) VEÍCULOS LEVES
- Diversos
TOTAL GERAL
Fonte: Relatório Anual da Limpeza Urbana - 2002.

4.4.3.

Caracterização dos Resíduos Gerados

Em 1995, a SLU realizou uma pesquisa de campo para caracterização dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) coletados em Belo Horizonte quanto à sua composição qualiquantitativa e distribuição espacial. Os resultados dessa pesquisa foram
consolidados no trabalho “Perfil de Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares no
Município de Belo Horizonte no ano de 1995”.
A geração média per capita diária ficou em 0,521 kg/hab.dia, considerando a
população flutuante e 0,692 kg/hab.dia sem considerá-la. Ressalta-se que esse
parâmetro apresentou grande sensibilidade em relação às variações contextuais da
população amostrada conforme pode ser observado no Quadro 4.10, que apresenta
a geração média per capita de lixo por região administrativa, lembrando que, à
época, a limpeza urbana dividia a Regional Centro Sul em Centro (limite interno da
Av. do Contorno) e Sul, região externa à Av. do Contorno.

34

Quadro 4.10 - Geração média de resíduos per capita
REGIÕES – POPULAÇÃO POR REGIÃO PER CAPITA (residente +
flutuante)

PER CAPITA (residente)

Barreiro

0,550

0,612

Centro (Centro Sul interno Av. Contorno)

0,168

0,637

Leste

0,533

0,630

Nordeste

0,568

0,667

Noroeste

0,631

0,759

Norte

0,548

0,690

Oeste

0,511

0,621

Pampulha

0,831

0,875

Sul (Centro Sul externo Av. Contorno)

0,288

0,743

Venda Nova

0,583

0,685

Município de Belo Horizonte

0,521

0,692

Fonte: Perfil de geração de Resíduos Sólidos Domiciliares no Município de Belo Horizonte, 1995.

Observando o Quadro 4.11, verifica-se que cerca de 67% dos resíduos são
constituídos por matéria orgânica, que inclui restos alimentares, podas de jardins,
material putrescível e ossos. As maiores geradoras de restos alimentares foram as
regiões Centro (Centro Sul no limite interno à Av. do Contorno) e Norte, ambas com
65,3%, e a menor geradora, a região Sul (Centro Sul no limite externo à Av. do
Contorno) com 54,6%.
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Quadro 4.11 - Composição Gravimétrica dos Resíduos Domiciliares de Belo Horizonte
Componentes

Barreiro

Centro

Leste

Subtotal
Entulhos Recicláveis
Rejeitos (*)

64,40
1,57
1,23
0,08
67,28
6,12
3,58
0,83
0,16
10,69
9,91
2,07
0,33
12,31
2,56
0,45
0,07
3,08
1,25
0,82
0,01
2,08
0,69
3,87

65,29
1,13
1,91
0,10
68,43
7,53
3,33
0,65
0,33
11,84
8,93
2,71
0,15
11,79
1,04
0,53
0,01
1,58
2,12
0,98
0,08
3,18
0,25
2,93

64,78
1,47
1,93
0,05
68,23
6,65
2,76
1,28
0,15
10,84
8,80
2,16
0,48
11,44
2,50
0,31
0,04
2,85
1,93
0,88
0,17
2,98
0,44
3,22

64,83
1,94
1,75
0,09
68,61
6,45
2,66
1,12
0,15
10,38
8,69
2,11
0,45
11,25
2,44
0,37
0,09
2,90
1,50
0,60
0,09
2,19
0,50
4,17

GERAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Matéria
Orgânica

Parâmetros
Alimentos
R. jardins
Putrescíveis
Ossos

Subtotal
Papel

Fino
Papelão
Embalagens
Não Reciclável

Subtotal
Plástico

Mole
Duro
P.E.T.

Subtotal
Metais

Ferrosos
Não-ferrosos
Pilhas

Subtotal
Vidro

Branco
Colorido
Não recicláveis

Norte

Oeste

Pampulha

Sul

Venda
Nova

Média

63,05
1,98
1,92
0,02
66,97
6,81
4,24
1,02
0,14
12,21
8,89
2,34
0,39
11,62
2,41
0,30
0,03
2,74
1,32
0,99
0,25
2,56
0,38
3,52

65,28
0,91
1,06
0,06
67,31
4,87
2,90
0,70
0,03
8,50
10,04
2,13
0,26
12,43
2,25
0,14
0,02
2,41
1,19
0,56
0,00
1,75
0,33
7,27

60,90
1,87
2,80
0,03
65,60
8,74
3,24
1,50
0,33
13,81
9,38
1,88
0,56
11,82
1,91
0,47
0,02
2,40
1,52
0,83
0,07
2,42
0,82
3,13

63,10
4,40
2,64
0,03
70,17
4,58
3,08
1,17
0,67
9,50
8,77
1,89
0,90
11,56
2,43
0,62
0,05
3,10
1,63
0,96
0,01
2,60
0,41
2,66

54,61
6,21
2,13
0,07
63,02
10,07
3,80
1,34
0,18
15,39
9,09
2,26
0,37
11,72
2,00
0,58
0,04
2,62
1,68
0,73
0,06
2,47
0,40
4,38

62,24
1,77
3,59
0,17
67,77
6,02
2,50
1,45
0,13
10,10
9,46
2,03
0,93
12,42
2,91
0,17
0,03
3,11
1,38
0,62
0,08
2,08
0,83
3,69

62,85
2,33
2,10
0,07
67,34
6,78
3,21
1,11
0,23
11,33
9,20
2,16
0,48
11,84
2,25
0,39
0,04
2,68
1,55
0,80
0,08
2,43
0,51
3,88

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Nordeste Noroeste

Fonte: Perfil de Geração dos Resíduos Sólidos Domiciliares de Belo Horizonte - PBH/SLU, 1995
(*) Rejeitos incluem: espumas, isopor, madeira, couro, borracha, tecido e outros
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4.4.4.

Destinação e Tratamento dos Resíduos Coletados

A destinação final dos resíduos coletados em Belo Horizonte ocorre na Central de
Tratamento de Resíduos - CTRS BR-040, localizada às margens da BR-040, na
Região Noroeste do município. A Central, que ocupa uma área de 132 hectares e
está em funcionamento desde 1975, já apresenta sinais de esgotamento de sua vida
útil. É necessária a licitação para concessão da nova destinação final dos resíduos
de Belo Horizonte.
O Quadro 4.12 mostra as quantidades de resíduos destinados ao aterramento na
Central de Tratamento da BR-040 e à reciclagem no ano 2002.
Quadro 4.12 - Resíduos coletados no ano 2002
(t/dia)

% relativo à
massa total

1.359,61

31,35

Coleta domiciliar com caminhão carroceria aberta

106,22

2,45

Coleta por caçambas

236,03

5,44

Coleta diversificada (basculantes e carroceria de madeira)

93,23

2,15

Coleta em unidades de saúde

35,79

0,83

185,17

4,27

1.507,60

34,76

472,43

10,89

3.996,08

92,15

4,05

0,09

320,71

7,40

13,51

0,31

2,24

0,05

340,51

7,85

4.336,58

100%

ORIGEM DOS RESÍDUOS
RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO
Coleta domiciliar e comercial com compactador

Particulares
Resíduos da construção civil
Coleta de resíduos públicos
Subtotal
RESÍDUOS DESTINADOS À RECICLAGEM
Coleta seletiva de orgânicos
Entulho da construção civil (Estações Estoril e Pampulha)
Coleta seletiva de papel, metal e plástico
Coleta seletiva de vidro
Subtotal
TOTAL
Fonte: Relatório Anual da Limpeza Urbana - 2002.

Os quantitativos apresentados no Quadro 4.12 referem-se à média dos valores
obtidos ao longo de 2002. Observa-se a significativa quantidade de resíduos de
construção civil destinada ao aterramento na Central da BR-040, representando
quase 35% do total de resíduos coletados no município conforme pode-se observar
no quadro acima. Desse total, pelo menos 50% (750 t/dia) é potencialmente
reciclável e poderia ter outro tipo de destinação que não o simples aterramento como
já ocorre com as 320 t/dia recicladas nas duas estações existentes. A ampliação da
reciclagem de entulho no município depende da implantação de nova estação e do
aumento da utilização do reciclado pela PBH e outros. Em relação aos resíduos de
construção civil, cabe lembrar que até 1994 não havia reciclagem de entulho no
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município. De lá para cá, os quantitativos da reciclagem de entulho vêm aumentando
a cada ano.
A coleta seletiva de papel, metal, plástico e vidro, se avaliada em termos do
percentual da massa, atinge 0,4% do total diário coletado, já que o peso específico
desses materiais, à exceção do vidro, é bastante pequeno. A PBH vem tentando
viabilizar a implantação de outras modalidades de coleta seletiva, visando ampliar o
alcance da mesma e com isso o aumento dos recicláveis coletados. Cabe ressaltar
que os números apresentados no Quadro 4.12. refletem parte da coleta seletiva
praticada no município, pois constata-se a existência de receptores de materiais
recicláveis não vinculados ao programa municipal da coleta seletiva que compram
recicláveis diretamente de estabelecimentos comerciais e industriais ou recebem
materiais de catadores autônomos. Vale lembrar ainda, pelas dificuldades
econômicas enfrentadas, a crescente prática da separação na fonte e venda de
latinhas de alumínio que hoje dificilmente são encontradas no lixo e, portanto, são
disponibilizadas em pequena quantidade para a coleta seletiva.
4.4.5.

Serviços de Limpeza Urbana

4.4.5.1 Coletas e Outros Serviços
a)

Coleta Domiciliar com Compactador

A coleta domiciliar abrange residências e estabelecimentos comerciais e 35% da
mesma é executada diretamente pela PBH conforme mostrado no Quadro 4.7. De
um modo geral, nas áreas residenciais a freqüência é alternada (3 vezes por
semana), enquanto em algumas áreas comerciais e na regional Centro Sul, a
freqüência é diária.
As ruas urbanizadas são atendidas, regularmente, pelos veículos compactadores,
em 210 distritos de coleta, sendo atualmente 27 distritos atendidos com freqüência
diária e 183 com freqüência alternada. A coleta diurna é efetuada em toda a cidade,
exceto no limite interno da Avenida do Contorno onde a coleta é noturna. As
quantidades coletadas ao longo de 2002 são mostradas no Gráfico 4.4.1.
496
Gráfico 4.4.1 - Coleta Domiciliar com Caminhão Compactador
(Toneladas/Ano) 2002
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b)

Coleta de Resíduos em Vilas, Favelas e Conjuntos Habitacionais de Baixa
Renda

Grande parte das vilas e favelas ainda apresenta problemas de infra-estrutura,
principalmente no que se refere aos acessos, ao saneamento básico e à ocupação
de áreas de risco, o que torna a prestação dos serviços de limpeza urbana um
desafio para o poder público.
A coleta dos resíduos domiciliares nesses locais é feita por caminhões
convencionais e pelos garis, que se deslocam porta a porta, com carrinhos de mão.
Para melhorar a condição de tração dos mesmos nos locais de mais difícil acesso, a
SLU/SMLU desenvolveu um protótipo de carrinho de fibra de vidro com freios de
mão.
É importante ressaltar que a implantação desse serviço requer, além da
disponibilidade de equipamentos apropriados, um prévio e intenso trabalho de
mobilização social através do envolvimento de instituições, escolas, líderes
comunitários e demais organizações locais. Esse trabalho visa, principalmente,
sensibilizar a população sobre os problemas decorrentes do descarte indevido de
resíduos, a fim de garantir sua efetiva participação e comprometimento na utilização
dos serviços de coleta disponibilizados.
Gráfico 4.4.2. - Coleta Domiciliar Caminhão Carroceria Aberta em Vilas e
Locais de Difícil Acesso (Toneladas) - 2002
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3.098 3.130 3.234
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OUT
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38.771

3.550

DEZ

TOTAL

A coleta regular em vilas e favelas, em geral, apresenta maior cobertura de
população atendida naqueles núcleos menores ou que se desenvolveram de forma
mais linear ao longo de ruas ou avenidas, pois nestes casos, geralmente, é possível
se fazer o atendimento com caminhão compactador ou carroceria aberta, dentro do
itinerário de atendimento da região regularmente urbanizada do entorno. Os
aglomerados são, em geral, os que apresentam mais deficiências de atendimento,
em função da maior complexidade viária com becos, escadarias, vielas e ruas, em
parte em boas condições físicas, em parte erodidos ou com esgotos a céu aberto,
entre outros problemas.
Em função disso, constata-se que é significativo o déficit do atendimento com coleta
em vários desses locais e a varrição não é executada. O percentual médio da
população atendida por coleta regular de lixo em vilas e favelas é de 70%.
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c)

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde

O manejo de resíduos de serviços de saúde constitui atividade que requer cuidados
especiais tendo em vista as características desses resíduos.
O gerenciamento dos resíduos sólidos de estabelecimentos prestadores de serviços
de saúde, desde a sua geração até a disposição final, atendendo os requisitos
ambientais e de saúde pública, cabe aos estabelecimentos geradores de acordo
com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama de 05/08/93 e
o Regulamento de Limpeza Urbana, este último facultando à PBH executar esses
serviços, podendo os mesmos ser cobrados de acordo com a Tabela de Preços
Públicos para Serviços Extraordinários (Art. 4o, RLU).
Atualmente, a coleta diferenciada realizada pela PBH emprega cinco veículos
compactadores, é realizada no horário diurno e a freqüência é diária, atendendo
majoritariamente estabelecimentos de maior porte como hospitais (Públicos e
Particulares), clínicas médicas e veterinárias. A coleta nos postos de saúde é
efetuada por dois veículos utilitários (Fiorinos).
Gráfico 4.4.3. - Resíduos da Coleta em Estabelecimentos
de Saúde (Toneladas)

12.798

13.062

2001

2002

Em função da complexidade dos serviços de coleta e disposição final dos Resíduos
das Unidades de Saúde, foram criadas duas comissões visando a melhoria do
gerenciamento desses resíduos. Foi instituída, através da Portaria no 3.602, de
13/08/98, a Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento dos Resíduos dos
Serviços de Saúde - Copagress, envolvendo órgãos da saúde, saneamento e meio
ambiente, com o objetivo de implantar, implementar e acompanhar o
desenvolvimento da Política de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. A Copagress
é composta por representantes, titulares e suplentes dos seguintes Órgãos de
Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, Pesquisa e Conselhos Profissionais:
·
·
·
·
·

Associação de Hospitais de Minas Gerais – AHMG;
Associação Médica de Minas Gerais – AMMG;
Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares – AMECIH;
Comissão Estadual de Controle de Infecções Hospitalares – CECIH;
Comissão Nacional de Energia Nuclear/ Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear -CNEN/CDTN;
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·
·

·
·
·
·
·
·
·

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG,
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG;
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais - CRMV-MG;
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM;
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig;
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento – SMMAS;
Secretaria Municipal de Saúde – SMSA;
Superintendência de Limpeza Urbana -SLU;
Universidade Federal de Minas Gerais/ Hospital das Clínicas/ Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar - UFMG/HC/CCIH.

A segunda comissão foi instituída pela Portaria SLU no 058/98, de 24/09/98, e é
formada por servidores da autarquia com a finalidade de promover maior integração
entre as áreas administrativa, operacional e técnica além de estabelecer diretrizes
gerais a serem adotadas pela PBH na prestação de serviços de coleta, tratamento e
disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde.
d)

Serviços de Varrição de Vias

A varrição consiste na atividade de remoção de resíduos em vias e logradouros
públicos, com o objetivo de minimizar riscos à saúde pública, mantendo a cidade
limpa e prevenindo enchentes. Atualmente, o município de Belo Horizonte conta com
o serviço de varrição manual de logradouros, englobando a limpeza de sarjetas,
calçadas e áreas públicas em 78% da extensão total de vias do município (excluindo
as vilas e favelas que não são varridas). A SMLU tem tido dificuldades para o
imediato atendimento com varrição a logradouros pavimentados mais recentemente,
em função de limitações internas, da não disponibilidade de garis varredores no
quadro próprio e da impossibilidade de ampliar o contrato de prestação de tais
serviços.
Em 2002 foram varridos 511.225 km de sarjetas no município, considerando as
freqüências e repasses planejados para cada região. A maioria dos logradouros
possui freqüência de varrição semanal, sendo as freqüências alternadas (duas ou
três vezes por semana) e diárias adotadas em regiões específicas. Os quantitativos
mensais atendidos em 2002 são mostrados no Gráfico 4.4.4.
Gráfico 4.4.4. - Evolução dos Serviços de Varrição de Vias - 2002 (Km de
sarjetas varridas)
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e)

Serviços de Capina e Roçada

A capina é o procedimento de limpeza de rotina em locais públicos através da
completa remoção da cobertura vegetal, inclusive daquela que se desenvolve nas
sarjetas das vias, junto aos meio-fios e nos interstícios da pavimentação com
calçamento de pedras ou paralelepípedos. Roçada é a modalidade de capina na
qual é feito apenas o desbaste da vegetação herbácea sem a remoção de tocos ou
de raízes, preservando a vegetação arbustiva e tendo como padrão de acabamento
a distância de 10 a 15 cm acima do nível do solo, permitindo o uso de rastelo para a
remoção de lixo e entulho.
Estes serviços são realizados conforme programação das Gerências de Limpeza
Urbana das Scomger’s, por Unidades de Planejamento, e, em geral uma vez por
ano.
Gráfico 4.4.5. - Comparativo dos Serviços de Capina e Roçada
1.470.839

2002

1.164.632

2001
Capina (m)

4.472.236
4.880.532

Roçada (m²)

A ampliação da freqüência de realização da capina tem sido uma das maiores
demandas da população. O aumento desta freqüência não tem sido possível em
função das restrições de ampliação do contrato, já que o serviço é totalmente
terceirizado.
f)

Serviços de Raspagem Mecânica

O resíduo dessa atividade é predominantemente composto por entulho, terra, areia e
outros, depositados em pontos específicos da cidade, sendo que quase sempre são
provenientes de chuvas, mas também do descarte clandestino em terrenos,
logradouros, passeios e áreas verdes, propiciando a proliferação de vetores,
impedindo o tráfego de veículos e pedestres e deteriorando a paisagem urbana.
A coleta destes resíduos é feita, geralmente, por caminhões basculantes associados
ou não a pás carregadeiras. Cada máquina utiliza diariamente 06 (seis) caminhões
tipo báscula. A Prefeitura dispõe de 03 (três) máquinas e 18 (dezoito) veículos
contratados para essa atividade e os serviços são realizados durante uma semana
no mês em cada uma das Gerências Regionais de Limpeza Urbana. No último
quadrimestre de 2002, a restrição da carga horária dos serviços contratados
contribuiu para a queda dos quantitativos removidos comparativamente a 2001,
conforme mostrado no Gráfico 4.4.6.
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Gráfico 4.4.6. - Comparativo dos Serviços de Raspagem
Mecânica (m³)
148.630
2002
156.900
2001

g)

Serviços de Multitarefa

As equipes de multitarefa realizam os serviços de limpeza em córregos, em áreas
degradadas pelo acúmulo de lixo, em áreas de risco (apoio à Defesa Civil), apoio à
capina e roçada, além de fortalecer e dar suporte à realização de campanhas de
saúde pública.
Outras atividades realizadas referem-se à lavação de vias, limpeza de postes,
pintura de meio-fio e atividades executadas periodicamente em vias públicas no
estilo mutirão como remoção de cartazes, placas, faixas e recolhimento de resíduos
diversos. Os gráficos 4.4.7. e 4.4.8. apresentados a seguir mostram o comparativo
2001 e 2002 da atividade de Multitarefa e suas respectivas unidades de medidas e
destaca o número de Córregos Limpos por Gerência de Limpeza Urbana. A
dinâmica das atividades afetas a esses serviços não permite se fazer uma
comparação com o anterior nem uma aferição da abrangência dos mesmos.

Gráfico 4.4.7. - Comparativo dos Serviços de Multitarefa
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Gráfico 4.4.8. - Comparativo de Córregos Limpos (Unidades)
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Recolhimento de Animais Mortos

A remoção de animais mortos de grande e pequeno porte é realizada quando da
identificação dos animais nos percursos fiscalizados pelos encarregados das
diversas atividades, e através de demandas encaminhadas ao Disque Limpeza, que,
em 2002, atendeu a 852 (oitocentas e cinqüenta e duas) solicitações. O controle da
atividade é feito através da quantidade e tipo do animal, sendo que essa atividade
faz parte da rotina das Gerências Regionais de Limpeza Urbana, e também recolhe
animais no canil da Prefeitura e na Associação Protetora de Animais de Belo
Horizonte. A seguir, o Gráfico 4.4.9. mostra, em milhares de unidades, os animais
recolhidos nos anos de 2001 e 2002.

Gráfico 4.4.9. - Recolhimento de Animais Mortos (Unidades)
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4.4.5.2 Programas Especiais
a)

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil

O programa de reciclagem de entulho objetiva promover a recuperação da qualidade
do meio ambiente urbano. Sua infra-estrutura física compõe-se de duas Estações de
Reciclagem de Entulho e de uma rede de Unidades de Recebimento de Pequenos
Volumes – URPV’s.
O material reciclado é utilizado em obras da Prefeitura na construção de sub-bases
de vias e de passeios e, uma pequena parte, na fabricação de blocos e peças de
pavimentação.
Na dinâmica do Programa, uma importante vertente é a aproximação da Prefeitura
com os agentes transportadores desse resíduo na cidade, especialmente os
carroceiros. Atividades voltadas à sua sensibilização e conscientização quanto aos
problemas ambientais da disposição clandestina de entulho na cidade são
desenvolvidas permanentemente com esse grupo. Esses agentes são orientados a
descartar o entulho e outros resíduos nas URPV’s facilitando e barateando o
transporte para o aterro sanitário e usinas de reciclagem, diminuindo a poluição e a
degradação ambiental, bem como a ocorrência de vetores como ratos, escorpiões e
baratas.
Os quantitativos de resíduos recebidos nas URPV’s e nas Estações de Reciclagem
de Entulho nos anos 2001 e 2002 encontram-se demonstrados nos gráficos 4.4.10.,
4.4.11., 4.4.12., 4.4.13. O expressivo aumento dos resíduos recebidos nas URPV’s
está associado à ampliação do número dessas instalações no município que cresceu
de 15 em 2001 para 21 em 2002.

Gráfico 4.4.10. - Viagens Recebidas nas
URPVS - 2002
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Gráfico 4.4.11. - Comparativo de Viagens
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Gráfico 4.4.12. - Comparativo Destinação de Resíduos da URPVS
(Milhares de toneladas/Ano)

89

74
40

32

8

Aterragem

14

Reciclagem

2001

Total Anual em
Milhares

2002

Gráfico 4.4.13. - Programa de Reciclagem de Entulho (Milhares de toneladas/Ano)
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No gráfico anterior as quantidades recebidas, britadas e expedidas não consideram
o balanço de materiais estocados no pátio de um ano para outro.
b)

Coleta Seletiva dos Recicláveis – Papel, Metal, Vidro e Plástico

A implantação da coleta seletiva vem ocorrendo gradativamente na cidade através
da instalação de Locais de Entrega Voluntária – LEV’s, da busca constante de
parcerias como a Asmare – Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável, a Santa Casa e outras, além do trabalho de mobilização social. Essa
estratégia garantiu um salto qualitativo na relação da PBH com esse grupo, ao
reconhecer publicamente a importância do trabalho do catador tanto na manutenção
da limpeza pública, quanto na economia auferida ao deixar de coletar, transportar e
dar destinação final ao material coletado pelo catador. Com a implantação do
Programa de Manejo Diferenciado de Resíduos Sólidos em 1993, o Projeto de
Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis passou a ter as seguintes características:
·

coleta ponto a ponto, com a instalação de Locais de Entrega Voluntária – LEV’s,
com contêineres/coletores para metal, plástico, vidro e papel para o recebimento
dos recicláveis – atualmente contanto com cerca de 600 contêineres em
aproximadamente 150 locais;
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·

·

destinação social dos materiais coletados, com a incorporação dos catadores de
papel como agentes prioritários da coleta seletiva, fornecendo apoio logístico,
operacional e sócio-educativo à Asmare;
envolvimento da sociedade, com estratégias de educação ambiental e
mobilização social, visando colocar a população como agente propulsor da coleta,
buscando adesões voluntárias, ações integradas e constituição de parcerias.

O projeto, que ainda está concentrado na região central, deverá ter a sua ampliação
progressiva até a universalização do sistema com a instalação de galpões de
triagem em várias regionais, bem como a infra- estrutura necessária para a
ampliação proposta. Igualmente, está em estudo a implantação da modalidade de
coleta seletiva porta a porta em complementação à coleta ponto a ponto nos LEV’s.
No ano 2002, a coleta seletiva de papel, metal, plástico e vidro realizada e
acompanhada pela PBH recolheu 5.747 toneladas de recicláveis conforme mostrado
no Gráfico 4.4.14. a seguir.
Vale, entretanto, registrar a coleta seletiva que vem sendo praticada por particulares,
em galpões próprios de triagem, enfardamento e comercialização, que trabalham
com materiais recicláveis coletados por autônomos diversos que atuam em várias
regiões da cidade e entregam os recicláveis a sucateiros ou diretamente nestes
galpões. Não se dispõe de informações precisas sobre a quantidade de recicláveis
gerida nessas iniciativas.
Gráfico 4.4.14. - Coleta Seletiva de Papel,
Metal, Plástico e Vidro –
2002 (Toneladas)
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c)

Programa de Compostagem

O programa de compostagem tem como principal premissa o manejo diferenciado de
resíduos orgânicos, coletados seletivamente em suas principais fontes geradoras:
mercados, supermercados, feiras e “sacolões”. A matéria orgânica é coletada
diferenciadamente e misturada à poda triturada proveniente da arborização pública
para produzir composto orgânico. Adota-se um método simplificado de
compostagem (Método Windrow), que consiste no reviramento das pilhas de
material com controle e monitoramento da umidade e da temperatura, entre outros
parâmetros. A quantidade produzida é bastante pequena, atendendo basicamente à
demanda dos órgãos da limpeza urbana. A ampliação da compostagem depende de
recursos para equipamentos de trituração e reviramento e ampliação das rotas de
coleta diferenciada.

Gráfico 4.4.16. - Indicadores do Programa de Compostagem
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Comunicação Social

As ações de comunicação social visam promover uma mudança cultural que
desperte um novo comportamento da população de Belo Horizonte em relação à
limpeza urbana, aliada à instituição de uma postura de respeito do cidadão ao
espaço em que vive. A produção de materiais educativos e de divulgação - adesivos,
folhetos, cartazes, calendários, jornais, e a democratização da informação através
do Centro de Memória e Pesquisa e de vídeos institucionais, instrumentalizam a
atividade de comunicação, que internamente utiliza linguagens variadas no processo
contínuo de capacitação dos servidores para serem, também, agentes de educação
para a limpeza urbana.
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Gráfico 4.4.17. - Matérias Veiculadas na Imprensa em 2002
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Gráfico 4.4.18. - Atendimentos no Disque Limpeza
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Mobilização Social

A questão da limpeza urbana deve ser tratada como um problema tão cultural
quanto técnico. O modelo de gestão de resíduos sólidos de Belo Horizonte
pressupõe a participação comunitária, algo impossível se não houvesse um trabalho
incessante de Mobilização Social.
Assim, foram criadas diversas atividades artísticas de mobilização e sensibilização
da população, buscando, através do humor, da estética e do lúdico, a mudança de
comportamento dos belo-horizontinos em relação ao lixo. Trata-se de revisar valores
e comportamentos, buscando a formação de uma consciência crítica, através de
uma adesão afetiva e emocional no modo de perceber e lidar com o lixo.
Em 2002 foram realizadas 1.191 atividades como eventos de implantação e
ampliação de coleta seletiva e de coleta regular em vilas e favelas, mutirões contra a
Dengue, oficinas de papel reciclado, de reaproveitamento de materiais, visitas
orientadas a CTRS BR-040 e outras visitas, exposições e apresentações do teatro.
Gráfico 4.4.19. - Atividades da Mobilização Social
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4.5.

Diagnóstico de Drenagem Urbana

A concepção urbanística inicial de Belo Horizonte seguiu a orientação racionalista do
domínio da natureza pelo homem e a planta urbana foi desenhada sem que a
hidrografia da região fosse considerada. Os córregos e ribeirões começaram a ser
canalizados segundo o traçado das vias de tráfego, relegando-os a um papel
secundário na paisagem urbana, como meros receptores de despejos sanitários.
Planta Original de Belo Horizonte

Fonte: Fundação João Pinheiro

O sistema de drenagem natural do município de Belo Horizonte é composto,
principalmente, pelos ribeirões da Onça e Arrudas, sendo que as cabeceiras de
ambos se situam em Contagem.
A bacia do Ribeirão da Onça, com área total de 211,63 km2, pode ser dividida em
duas áreas bem distintas devido à existência da Lagoa da Pampulha, que amortece
as enchentes urbanas e retém os sedimentos da parte a montante da bacia. Esta
bacia possui 28 afluentes diretos. Destaca-se entre eles o Ribeirão Isidoro
(55,61 Km2), principal afluente do Ribeirão da Onça, pela margem esquerda.
Configura uma urbanização mais recente e o leito do curso d’água ainda não se
encontra canalizado.
O Ribeirão Arrudas, cuja bacia possui área de 207,76 km2, é formado pelos
Córregos Jatobá e Barreiro. Da confluência destes córregos até a sua foz tem-se
uma extensão de 47 km e declividade de 7 m/km. Tanto a bacia do ribeirão da Onça
como a do Arrudas apresentam grande declividade e, como conseqüência,
escoamentos em velocidades muito altas.
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O restante da drenagem refere-se aos afluentes diretos ao Rio das Velhas,
localizados dentro do município de Belo Horizonte, totalizando 10,50 km2. Os cursos
d’água de BH desenvolvem-se no sentido oeste - leste, em direção ao Rio das
Velhas. Suas nascentes se encontram nos municípios de Contagem e Belo
Horizonte, sendo que o Arrudas ainda cruza o município de Sabará, antes de afluir
ao Rio das Velhas. O Quadro 4.13, demonstra a proporção de áreas ocupadas pelos
municípios e as bacias dos córregos, onde sua área total alcança 429,89 Km2.(*)
Quadro 4.13 - Proporção de Áreas no Local de Influência do Estudo
2

MUNICÍPIO
CONTAGEM

BELO HORIZONTE

SABARÁ

CURSO D’ÁGUA

ÁREA (Km )
(*)

ARRUDAS

28,96

ONÇA

53,45

ARRUDAS

163,70

ONÇA

102,57

ISIDORO

55,61

RIO DAS VELHAS

10,50

ARRUDAS

15,10

TOTAL(Km2)

PERCENTUAL

(*)

(%)

82,41

19,17

332,38

77,32

15,10

3,51

*Áreas quantificadas com auxílio de “software” de desenho assistido por computador, sobre base de
dados do Sistema de Informações Georeferenciadas - SIG-Sudecap.

As condições naturais da hidrografia da região se encontram bastante alteradas,
com exceção da encosta da Serra do Curral e de alguns focos de áreas de
preservação. As áreas centrais, sobretudo, apresentam canalizados todos os cursos
d’água, sejam simplesmente revestidos ou, em sua grande maioria, confinados em
canais fechados.
O Quadro 4.14, resume os quantitativos totais das extensões desses córregos, em
Belo Horizonte e Contagem.
Quadro 4.14 - Quantitativos Totais de Macrodrenagem de Belo Horizonte e Contagem
BACIA
ARRUDAS

CARACTERÍSTICAS

L (Km)

Não Canalizado

283,0

Canalizado
(Aberto+ Fechado)

113,5

ONÇA
E
ISIDORO

Não Canalizado

298,0

Canalizado
(Aberto+ Fechado)

125,6

VELHAS

Não Canalizado

41,0

TOTAL

861,10

Obs: Não foi quantificada a parte do Arrudas que pertence a Sabará.
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Ainda nos primórdios de sua evolução, a cidade experimentou os efeitos negativos
da urbanização sobre a malha hidrográfica natural. Desde sua fundação constatouse a ocorrência de inundações, destacando-se as enchentes de 1908 e 1916 que
levaram à canalização de parte do Ribeirão Arrudas, em 1928. A poluição dos
cursos d’água foi outra conseqüência nefasta da percepção inadequada do papel
dos recursos hídricos no plano da cidade.
O avanço da urbanização e o conseqüente uso do solo provocaram a redução do
armazenamento natural dos deflúvios, os quais se transferiram para outros locais no
interior da cidade, gerando novas ocorrências de inundações, repetidas a cada
estação chuvosa e sempre de forma evolutiva. Além disso, devido à predominante
alteração do sistema de drenagem, por canalizações e retificações dos cursos de
água naturais e ao lançamento de efluentes não tratados, são notórios os
estrangulamentos do fluxo, em canais e galerias, causando transbordamentos e
alagamentos das vias da cidade. O aumento das vazões, transferidas de montante
para jusante nas bacias, também contribui para a ocorrência de inundações. As
inundações ocorridas, nos últimos anos, nas avenidas sanitárias dos córregos do
Acaba Mundo, do Leitão, Vilarinho, Ressaca, além das enchentes recorrentes em
diversos pontos da cidade, colocam em evidência a vulnerabilidade do atual sistema.
Além disso, o crescimento e o adensamento informal da malha urbana, fora do
controle dos processos de aprovação de loteamentos e edificações, deu origem a
uma série de loteamentos irregulares e favelas que, por ocuparem áreas impróprias
para assentamentos, como planícies de inundação e áreas de risco geológico,
constituem atualmente os locais de maior concentração dos problemas de
drenagem. A ausência de infra-estrutura de saneamento básico e as dificuldades de
acesso agravam a situação da drenagem pela poluição dos meios receptores por
esgotos e lixo. Esta situação é ainda mais grave em áreas periféricas do município,
incluindo as áreas conurbadas das bacias em Contagem e Sabará.
Pode-se concluir, portanto, que as ações de drenagem em Belo Horizonte foram
sobretudo executadas com vistas a solucionar problemas de enchentes localizadas
ou a viabilizar outras metas de intervenção como, por exemplo, a implantação de
avenidas sanitárias. Também prevalecia, nesta época, a convicção de que os
interceptores de esgotos somente poderiam ser instalados caso também fosse
implantada a avenida sanitária.
Até os dias atuais, um número próximo a 200 km de cursos d’água foram
submetidos a esta concepção técnica de canalização associada à urbanização dos
respectivos fundos de vale onde, quase sem exceção, receberam via de tráfego do
tipo avenida sanitária. Considerando-se um custo médio de US$ 7 milhões para
cada quilômetro de canal com avenida, tem-se que foram aplicados cerca de
US$ 1,4 bilhão em 100 anos, somente no sistema de macrodrenagem da cidade.
Isto posto, a crise do atual sistema de drenagem em Belo Horizonte, pode ser vista
sob 3 aspectos: o custo ambiental, o custo financeiro e o funcionamento inadequado
das canalizações da rede de macrodrenagem.
O custo ambiental do sistema tradicional de drenagem está na exclusão dos cursos
d’água do cenário urbano. As justificativas em geral apresentadas para esta
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exclusão e a conseqüente implantação de canalizações são feitas sob os seguintes
argumentos: (a) O curso d’água transformou-se em esgoto a céu aberto; (b) a
comunidade deseja a canalização; (c) a canalização é necessária para viabilizar a
implantação de uma via; (d) a canalização possibilita a implantação dos
interceptores de esgotos; (e) a canalização facilita a manutenção do córrego, e (f) o
córrego deve ser canalizado para aumentar a velocidade de escoamento e reduzir
os níveis de pico das cheias e, conseqüentemente, reduzir as ocorrências de
inundações.
Outro aspecto da crise é a pouca disponibilidade financeira da Prefeitura para dar
continuidade à construção de um sistema de canalizações, em geral muito caro,
além dos custos inerentes à sua manutenção. Somada a esta dificuldade está
também a escassez de programas de financiamento de obras públicas aos
municípios por parte da União - recai atualmente sobre as administrações municipais
o fardo mais pesado do ônus financeiro dos custos de implantação e manutenção
dos sistemas de prevenção e controle de inundações. O que agrava ainda mais esta
situação é o fato de os municípios não disporem de meios de tributação pela
prestação destes serviços. Assim, as prefeituras encontram-se desprovidas de
condições financeiras para arcar com os elevados custos das novas obras e de
manutenção do serviço municipal de drenagem, forçando a busca de soluções
alternativas de menor custo.
O último aspecto da crise é o funcionamento insatisfatório do sistema. Apesar das
grandes somas de recursos financeiros investidos em seu sistema de drenagem,
Belo Horizonte continua padecendo com as inundações. Muitos dos canais
implantados funcionam de maneira inadequada, não comportando as vazões para
as quais foram projetados e recebendo cargas de entulhos que obstruem a
passagem das águas. Entre as causas da deficiência de funcionamento de muitos
desses canais, estão a metodologia de cálculo empregada originalmente em seus
projetos, as interferências com outros componentes da infra-estrutura urbana, tais
como a rede coletora de esgotos, adutoras, e os lançamentos indevidos de resíduos
sólidos, além dos problemas de assoreamento, ocupação das margens pela
população de baixa renda, etc. A ausência de cadastro das redes é apontada por
todos os setores como um problema básico, mas contribuem para o agravamento
desta situação a execução de obras de drenagem por diferentes órgãos, a execução
de obras sem projetos, principalmente pelos setores responsáveis pela manutenção
do sistema, e a não realização de “as built”, mesmo no contexto da Sudecap, órgão
mais bem estruturado para o controle destas informações.
A gravidade dos efeitos das inundações pode ser exemplificada através da
comunicação feita pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte
(Comdec) em janeiro de 1.991, onde, durante aquele mês, registraram-se 709
ocorrências de danos devido às chuvas, sendo 112 inundações de residências e 102
desabamentos. Na edição de 17 de setembro de 1.991, o jornal Estado de Minas
divulgou que as chuvas ameaçavam 16 mil moradores residentes em áreas
ribeirinhas e em encostas de morros.
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Em um levantamento dos registros de eventos de cheias noticiados pela imprensa
local, foi possível verificar que no período de 1.980 a 2.000 foram registradas 335
inundações devido a transbordamentos de córregos e ribeirões, em sua quase
totalidade revestidos com concreto. O Gráfico 4.5.1 ilustra os registros noticiados
pela imprensa local nas seis últimas décadas.
Gráfico 4.5.1 – Evolução Populacional e Ocorrência de Inundações em Belo Horizonte
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Fonte : Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte

No período de 1980 a 2000, foi realizada uma pesquisa pela Sudecap para
identificação dos eventos de inundação. Foram pesquisadas na imprensa todas as
datas de ocorrência de inundações e, sempre que possível, o endereço para sua
localização adequada. A representação gráfica apresentada a seguir evidencia o
recrudescimento de casos de inundação na história mais recente da capital,
coincidindo com as duas últimas décadas.
Embora os dados apresentados já representem todo o período, julgou-se oportuno
isolar o período compreendido entre 1980 e 2000.
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Gráfico 4.5.2 – Número de ocorrências de inundações x tempo – (1932 / 2000)
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Gráfico 4.5.3 – Número de ocorrências de inundações x tempo – (1980 / 1989)

60
Perfil de ocorrências

Nùmero de ocorrências

50
40
30
20
10
0
1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

Perío d o d e 1980 a 1989

Observa-se que um total da ordem de 77% das ocorrências se concentram no
período 1980-2000. De fato, esse parâmetro não pode surpreender, pois retrata a
ligação direta existente entre os modelos de urbanização do século passado com os
problemas de drenagem. Qualquer outra análise, entretanto, requer que se tenha em
mãos o cronograma das grandes obras realizadas nas décadas de 1980 e 1990,
bem como uma consideração dos eventos de precipitação ocorridos nesse período.

55

O Quadro 4.15 apresenta o resumo dos resultados e esta abordagem é justificada
em função das fontes utilizadas para a obtenção dos dados. Os critérios utilizados
no registro histórico antes de 1983 não foram discutidos, podendo existir
eventualmente alguma diferença no procedimento.
Quadro 4.15 - Resumo Geral das Informações Analisadas entre 1980 e 2000.
DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

Anos

20

Total de inundações

Un

359

Ocorrências no ano de 1986 (ano de maior número de inundações)

Un

51

Número total de bacias elementares

Un

111

Número de bacias elementares sem ocorrências de inundações

Un

49

Número de bacias elementares com 1 ocorrência

Un

10

Número de bacias elementares com 2 ocorrências

Un

13

Número de bacias elementares com 4 ocorrências

Un

7

Número de bacias elementares com mais de 4 ocorrências

Un

23

Período

De maneira muito objetiva, pode-se identificar, ainda, como causadores dos
problemas de drenagem da cidade, os seguintes:
1. a ausência de um instrumento de planejamento, que oriente de forma global as
intervenções no sistema de drenagem, tendo as bacias como unidades de
análise e definição de critérios para a tomada de decisões, principalmente no que
se refere à concepção para tratamento dos fundos de vale ainda não
canalizados;
2. a ausência de gestão integrada do sistema municipal de drenagem,
principalmente no que se refere às interferências com as redes de água e
esgotos sob a responsabilidade da Copasa MG;
3. a existência de lançamentos clandestinos de esgotos em redes de drenagem e
de águas pluviais em redes coletoras de esgotos, sem que se tenha um cadastro
dessas ocorrências nem uma definição clara quanto às responsabilidades
institucionais para sua correção;
4. a execução apenas parcial de obras de drenagem, seja por falta de recurso ou
falta de definições quanto à totalidade da intervenção necessária;
5. a insuficiência da estrutura técnica e administrativa para fazer frente às
demandas de obras emergenciais, principalmente no âmbito das Administrações
Regionais e das Divisões de Manutenção, e dos setores responsáveis pela
elaboração de projetos para o atendimento com a agilidade necessária aos
setores de manutenção;
6. a resistência histórica com relação ao reconhecimento dos assentamentos
informais (vilas, favelas e loteamentos irregulares) como parte integrante da
cidade para fins de ampliação da infra-estrutura e serviços urbanos, com graves
conseqüências para os problemas de drenagem;
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7. a insuficiência ou pouca disponibilidade de dados climatológicos e hidrológicos
que possibilitem a calibração dos modelos utilizados a partir de informações
regionalizadas.
Todos esses problemas geram nas comunidades urbanas o desejo de canalizar os
córregos, aspiração legítima, porém equivocada. É legítima porque reflete a vontade
de se livrar de problemas decorrentes da falta de saneamento, da poluição, das
doenças, dos maus odores, de cenários deploráveis de miséria e insalubridade. É
equivocada, porque essa medida apenas esconde os problemas, não os resolve e
nem combate suas causas. Trata-se de um falso saneamento.
Os diversos sistemas que compõem a infra-estrutura urbana interagem entre si e
integram-se num único corpo que é a própria cidade. O serviço de coleta de lixo, o
esgotamento sanitário, o controle das erosões, a saúde coletiva, o planejamento da
ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água no espaço e no
tempo e impõem uma dinâmica de causa e efeito entre os elementos em jogo. A
drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse
sistema complexo que é o sistema urbano, assim como deve ser planejada de forma
integrada aos demais sistemas e serviços urbanos.
Os métodos a serem utilizados para este desenvolvimento urbano integrado devem
procurar ajustar-se às modernas concepções de planejamento que dominam a cena
política e científica da parte desenvolvida do nosso mundo. Estas concepções
exigem um tratamento multidisciplinar dos problemas e pressupõem soluções a
longo prazo, negociação política e participação social. Priorizam metas de
desenvolvimento que têm por finalidades a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos, a busca de uma melhor organização econômica para a sociedade e a
garantia da conservação do meio ambiente. Desse modo, as soluções de
planejamento que se subordinam a uma visão de emergência ou de urgência,
imediatista, ou então meramente tecnicista e desvinculada do contexto econômico e
social devem ser descartadas. Por tudo isso, durante a elaboração do Plano Diretor
Municipal, em 1996, reconheceu-se a necessidade de se instituir um instrumento de
planejamento da drenagem e se fez constar desse documento, em seu Art. 27, o
indicativo para a elaboração de um Plano para a drenagem.
4.6.

Diagnóstico de Controle de Vetores

4.6.1.

Introdução e Conceituação

Zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos.
Entre as zoonoses, as doenças transmitidas ao homem por vetores dependem de
um animal invertebrado que transfira de forma ativa o agente etiológico de uma fonte
de infecção a um novo susceptível. As atividades de Controle de Zoonoses no
município de Belo Horizonte são relatadas desde 1943, com ações de controle de
cães errantes e da raiva animal. A partir de 1968, as ações foram ampliadas para o
controle de roedores e escorpiões e em 1990, com a descentralização das
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atividades da Fundação Nacional de Saúde, o município assumiu o controle de
endemias, dengue e leishmaniose. Hoje, essas ações são descentralizadas,
coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), e executadas pelas
Gerências dos Distritos Sanitários nas Administrações Regionais, sendo que a
Administração Regional Norte gerencia duas unidades de referência secundária para
as atividades de controle de zoonoses, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o
Laboratório de Zoonoses (Lzon).
Os programas de controle têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do
homem, utilizando um conjunto de ações, da educação em saúde à execução de
métodos físicos, químicos e biológicos para controlar a fauna sinantrópica e
doenças, agressões e injúrias que a ela são atribuídas. Os principais programas
estão estruturados para o controle da raiva e da leishmaniose visceral urbana,
controle de dengue, leptospirose e escorpionismo.
A forma de ocupação do espaço, a estrutura de saneamento oferecida nas regiões e
a densidade populacional por Distrito têm se apresentado como fatores
determinantes da ocorrência das doenças. O maior envolvimento operacional entre
as Secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Educação e Atividades Urbanas poderá
melhorar a oferta de serviços e otimizar as atividades já realizadas, mudando o
quadro destes agravos na cidade.
4.6.2.

Programa de Controle da Leishmaniose Visceral

O Programa de Controle da Leishmaniose Visceral é baseado na tríade controle do
vetor, diagnóstico do reservatório e eliminação do cão positivo e tratamento de casos
humanos.
Em 2002 foram notificados, em Belo Horizonte, 78 casos humanos de Leishmaniose
Visceral (LV) com 9 óbitos. Avaliando-se historicamente a ocorrência de LV desde
1994, três regiões são consideradas prioritárias para as ações em Belo Horizonte:
Leste, Nordeste e Norte. No entanto, todo o município desenvolve atividades de
controle priorizando áreas de maior ocorrência da doença. Em 2002, foram
realizadas 161.918 coletas de amostras caninas com 122.428 imóveis borrifados. O
percentual de cães positivos para este ano foi de 5,6, mantendo a média dos
percentuais de anos anteriores.
Para o cumprimento das ações de controle da LV, foram realizadas 302.926 visitas
domiciliares, nas seguintes atividades; inquéritos sorológicos (amostral e censitário),
inquéritos entomológicos, controle químico do vetor, orientação à população,
atendimento à demanda espontânea.
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4.6.3.

Controle da Raiva Canina e Felina

A raiva está sob controle no município de Belo Horizonte. O último caso de raiva
humano ocorreu em 1984 e o último caso canino autóctone em 1989. Desde 1983, o
município realiza a campanha de vacinação animal, em dia único, que geralmente
coincide com o Dia Nacional de Vacinação contra a Raiva preconizada pelo
Ministério da Saúde. No ano de 2002, foram vacinados 250.218 animais. Além da
campanha anual, o CCZ realiza a vacinação contra a raiva durante todos os dias
úteis da semana.
As ações que o município realiza são: vacinação de cães e gatos, apreensão de
animais errantes, observação clínica de cães e gatos, diagnóstico laboratorial da
raiva animal, educação em saúde.
4.6.4.

Programa de Controle de Dengue

Em 2002 foram confirmados 3.628 casos autóctones de dengue. Os sorotipos de
vírus circulantes são o DEN-1, DEN-2 e DEN-3. Nesse ano foram feitas 3 pesquisas
larvárias e quatro ciclos de tratamento censitário/ano representando 4.069.607
imóveis tratados, com média de 850.000 imóveis tratados por ciclo.
As pesquisas larvárias realizadas por meio do levantamento de índice predial (LI),
com o objetivo de avaliar a infestação do vetor Aedes aegypti, apresentaram os
seguintes percentuais durante o ano de 2002: 0,6%, 0,49% e 2,9%, durante os
meses de maio, novembro e dezembro. É possível identificar, desde 1998, que
durante os meses de verão há um aumento dos índices de infestação. No entanto,
nos últimos anos esses índices têm se mantido abaixo de 3%, com redução
expressiva dos casos de dengue. Esse comportamento de baixa reprodução do
vetor e transmissão da doença tem resultado em um bom desempenho no controle e
reconhecimento por parte do Ministério da Saúde.
Para facilitar o acompanhamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos, foi
construído um sistema de informações em rede, pela Prodabel e pelo Serviço de
Controle de Zoonoses mas, lamentavelmente, este sistema está operando somente
para o controle de dengue.
As ações que o município realiza são: pesquisa larvária - realizada de forma
amostral em 6,6% de seus imóveis; tratamento focal - aplicação bimensal de
larvicida dentro dos criadouros dos mosquitos em 100% do território no município;
tratamento peri focal - aplicação de inseticida, adulticida, nas paredes dos
criadouros, como medida complementar ao tratamento focal; e tratamento espacial feito somente em época de epidemia como forma complementar para interromper a
transmissão da dengue, eliminando as formas adultas do vetor, realizando o
monitoramento vetorial do quarteirão com armadilhas de ovoposição, (ovitrampas) e
orientação à população.
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4.6.5.

Programa de Controle do Cúlex (realizado somente pelo Distrito
Sanitário Pampulha)

As ações realizadas têm como objetivo prevenir o incômodo causado por estes
insetos e monitorar a sua reprodução, uma vez que o município não apresenta casos
autóctones de filariose. As atividades consistem em vistoria e monitoramento nas
coletas de água, inquérito entomológico e tratamentos químico e biológico.
4.6.6.

Programa de Controle de Roedores

Ainda em 2002 foram atendidas 61.870 solicitações domiciliares para o controle de
roedores, principalmente em vilas e favelas. As ações integradas realizadas entre a
Gecoz - Gerência de Controle de Zoonoses/SMSA, a Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital consistem de
limpeza e desassoreamento de córregos, capina e coleta de entulho e posterior
controle químico de roedores; estas atividades são realizadas em ciclos anuais
sincronizados. Além dos córregos, outras áreas com alto índice de infestação de
roedores são trabalhadas pela Gecoz, retomando de forma mais impactante as
ações programadas de controle: identificação de focos, controle químico,
atendimento à demanda, orientação à população.
4.6.7.

Controle de Animais Peçonhentos

A SMSA assumiu em 1982 a responsabilidade pelo controle deste agravo. Em 1992,
o controle químico foi suspenso devido aos riscos no uso do produto. O trabalho foi
reformulado sob a lógica da prevenção ao acidente, incorporando a vigilância e
promovendo a mudança de comportamento para a eliminação de abrigos e oferta de
alimentos, além de definir áreas de risco para acidentes e realizar a intervenção
planejada nestas áreas (capturas, mutirões de limpeza e trabalhos educativos).
No ano de 2002 foram registradas 3.323 reclamações quanto ao aparecimento de
escorpiões, seguidas de vistorias para controle; o Pronto Socorro João XXIII
notificou 504 acidentes. Acompanhando o número de acidentes nos últimos dez
anos, observa-se que os menores índices sempre foram registrados no Barreiro e os
maiores oscilam entre Noroeste, Nordeste e Leste com predominância da Noroeste.
A qualidade da assistência ao acidentado e as orientações sobre medidas de
prevenção podem estar relacionadas à ausência de óbitos nos últimos anos. Os
dados de mortalidade apresentam dois óbitos em 1991, quatro em 1994, um em
1997 e um último em 1999.
As ações que o serviço realiza são: identificação de focos, captura e identificação de
espécie, vigilância epidemiológica ao acidentado, monitoramento em áreas tratadas,
atendimento às demandas, orientação à população quanto as medidas preventivas,
orientação quanto ao tratamento do acidentado.
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4.6.8.

Controle de Animais Errantes

Os programas de controle de animais errantes são estruturados para a prevenção de
duas zoonoses (a raiva e a leishmaniose visceral canina) e para a prevenção dos
acidentes de trânsito envolvendo animais. Nesses programas são executadas as
capturas de cães, bovinos, eqüinos e caprinos em vias públicas, cumprindo as
determinações do código de saúde municipal. Os proprietários dos animais soltos
em vias públicas são advertidos das infrações e devem pagar as taxas de serviços
previstos em Lei.
Os grandes animais são doados para as entidades filantrópicas, os cães são doados
para as entidades de pesquisa ou sacrificados, quando não resgatados pelos
proprietários. Esse procedimento têm recebido críticas severas das Associações
Protetoras dos Animais. No entanto, o município não tem orçamento para manter os
animais em abrigos e os programas de doações são limitados frente à epidemia de
Leishmaniose Visceral. Esse problema extrapola a capacidade de resolução técnica
e deve ser resolvido com a participação da sociedade civil. Em 2002, o CCZ
capturou 6.375 cães errantes e somente 30% dos animais foram resgatados pelos
seu proprietários. É urgente a implantação de um programa de educação em saúde
para mudança de comportamento do cidadão em relação à guarda e aos cuidados
com seus animais.
4.6.9.

Considerações Finais

Um dos principais problemas enfrentados pelo controle de zoonoses no município
tem sido a falta de recursos específicos e suficientes para o desenvolvimento das
atividades. Em 1996, o Ministério da Saúde repassou recursos em forma de contrato
por meio do “Programa de controle de endemias”, o que propiciou a implantação das
atividades de controle de dengue e leishmaniose visceral, que eram de
responsabilidade, até 1990, da Fundação Nacional de Saúde. Em 1998 e 1999, o
município ampliou consideravelmente as atividades de controle da dengue através
de recursos do Programa de Erradicação da Dengue – PEA.
Para o ano de 2000, foi estabelecida nova forma de repasse, cujo recurso é
calculado a partir da população existente - Programação Pactuada Integrada para a
área de Epidemiologia e Controle de Doenças, regulamentada pela Portaria nº 1339
de 14 de dezembro de 1999.
O repasse é mensal, fundo a fundo, porém o valor final fixado é muito aquém do
necessário para o desenvolvimento das ações preconizadas para todos os
programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelas necessidades de
intervenções urbanas. Estas intervenções são urgentes, devido ao crescimento
desordenado das cidades, à crise social pela qual passamos, ao êxodo rural, aos
grandes desmatamentos e aos agravos ao meio ambiente, situações que propiciam
o aumento do risco de ocorrência e complicações das doenças infecciosas e
transmissíveis.
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Torna-se imprescindível a discussão e obtenção de novas estratégias para o
controle destas doenças, com envolvimento de setores operacionais da Secretaria
de Educação, Meio Ambiente, Serviços de Limpeza Urbana, Secretaria de Obras e
Controle Urbano. As discussões e propostas devem ser traçadas para a menor
unidade regional que apresente situações mais homogêneas com relação aos
problemas diagnosticados.

62

Quadro 4.16 - Produção das Atividades de Controle de Zoonoses
PROGRAMA / ATIVIDADES

Ano
2001

Programa de Controle de Leishmaniose Visceral
Número de visitas/ano
140.367
Inquérito sorológico (amostral e censitário)
84.846
Inquérito entomológico captura de flebotomíneo
Controle químico do vetor
53.336
Entrega de exames positivos
4.448
Orientação à população / Atendimento à demanda
Controle de Raiva
Número de animais vacinados/ano (Campanha de Vacinação)
259.093
Observação de cão suspeito de raiva
Programa de Controle de Dengue
Pesquisa PVE Centro Sul
Levantamento de índice predial
Tratamento focal
Tratamentos espaciais (pampulha, ovitrampa, PE e PVE)
Pesquisa em ovitrampas
Orientação à população
Número de visitas/ano
4.500.000
Programa de Controle de Roedores
Identificação de focos
Controle químico
Atendimento à demanda
Orientação à população
Número de visitas realizadas no ano
158.847
Controle de Animais Peçonhentos
Identificação de focos
Captura e identificação da espécie
Vigilância epidemiológica ao acidentado
Monitoramento em áreas tratadas
Atendimento às demandas
Orientação à população quanto às medidas preventivas
Orientação quanto ao tratamento do acidentado
Número de visitas realizadas no ano
6.500
Centro de Controle de Zoonoses – CCZ
Captura de cães errantes
6.854 cães
Sacrifício de cães com leishmaniose
4.665 cães
Observação ou busca de animal com leishmaniose
2.487
Orientação e/ou captura quanto ao aparecimento de quirópteros
Captura de bovinos, eqüinos e caprinos
532 animais
Orientação à população
Busca domiciliar comum
13.981

2002
296.681
161.918
3.240
122.428
9.095

250.218
152

36.722
173.829
3.663.029
156.027
40.000
4.069.607

61.870

3.323
6375
6.415
6.245
517
14.416

Fonte: COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES
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Quadro 4.17 - Distribuição dos Casos Confirmados de Dengue (Ano - Distrito sanitário)
DISTRITO

Ano
1999

2000

2001

2002

9.010
2.884
15.420
15.651
15.352
6.620
6.866
4.752
10.338

37
8
29
21
72
30
22
31
24

23
3
21
26
38
19
11
52
28

303
152
449
808
867
769
434
532
256

315
89
370
665
1.076
126
240
385
262

86.893

274

221

4.570

3.528

1996

1997

1998

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova

0
6
1
42
44
68
15
38
1.592

53
32
10
134
477
80
1.299
63
162

Total

1.806

2.310

Fonte: Sinan / MS Sisve / GEEPI – SMSA / BH.

Quadro 4.18 - Distribuição dos Casos Confirmados de Leishmaniose Visceral (Ano–Distrito)
DISTRITO
Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Ignorado
TOTAL

1996

1997

1998

Ano
1999

2000

2001

2002

1
4
18
12
5
3
1
1
2
1

1
1
17
11
6
7
1
1
Z
2

1
3
7
4
4
1
2
Z
3
Z

1
5
3
7
2
11
Z
Z
4
Z

3
3
1
16
4
9
4
3
1
Z

1
1
3
15
6
12
3
8
8
Z

2
2
8
17
9
13
3
4
16
4

48

47

25

33

44

57

78

3

4

4

3

8

9

9

Óbitos

Fonte: Sinan / MS Sisve / GEEPI – SMSA / BH.

Quadro 4.19 - Distribuição dos Casos Confirmados de Leptospirose (Ano-Distrito)
DISTRITO/ ANO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1
1
4
3
2
2
-

1
3
2
1
-

1
1
2
3
3
3
1
2
-

2
1
6
2
2
-

8
1
2
3
1
2
7

3
1
1
3
1
3
-

2
1
1
-

2
1
2
-

TOTAL

13

7

16

13

17

12

4

5

Óbitos

0

1

3

1

4

8

2

2

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Ignorado

Fonte: Sinan / MS Sisve / GEEPI – SMSA / BH.
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Quadro 4.20 - Distribuição dos Acidentes por Escorpião (Ano – Distrito Sanitário)
DISTRITO/ANO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Ignorado

17
38
68
102
123
41
55
33
29
-

21
29
67
64
127
35
52
23
31
-

19
29
55
61
94
41
46
34*
23
-

22
25
70
83
134
36
40
37
33
-

14
25
73
104**
132
36
45
47
23
-

16
25
64
113
123
43
45
32
27
-

10
25
54
78
118
28
32
22
20
58

8
32
38
96
112
37
46
32
20
83

TOTAL

506

449

402

480

499

488

445

504

-

-

1*

-

-

-

-

Óbitos

1**

Fonte: Sinan / MS Gecoz – SMSA / BH

Quadro 4.21 - Percentual de Focos Positivos de Aedes aegypti por Imóveis Pesquisados
Durante os Ciclos de Levantamento de Índice Vetorial (LI), 2001 e 2002
ANO E MÊS
2001 – janeiro
2001 – março
2001 – maio
2001 – dezembro
2002 – maio
2002 – novembro
2002 – dezembro

Nº de imóveis
pesquisados
56.262
57.139
58.347
56.884
59.367
57.677
59.036

Nº de imóveis
positivos

Percentual de
positividade

1.865
1.727
606
1.328
387
291
1.701

3,30
3,02
1,04
2,34
0,60
0,49
2,90

Fonte: Gecoz / SMSA
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5.

INDICADORES SETORIAIS / ISA

Conforme descrito no Capítulo 3, foram formulados, para o Município, para cada
Área de Planejamento e para cada bacia elementar, indicadores e índices setoriais
que viessem a compor o Índice de Salubridade Ambiental de Belo Horizonte – ISA.
Esses índices foram definidos para cada tipo de serviço, sendo referentes aos cinco
aspectos do saneamento ambiental: abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem urbana, resíduos sólidos e controle de vetores.
O ISA, nesta primeira versão do PMS, assumiu a seguinte formulação:

ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,45 + [Irs] x 0,35 + [Idr] x 0,05 + [Icv] x 0,10
Tem-se que:

Iab: Índice de Abastecimento de Água
Ies: Índice de Esgotamento Sanitário
Irs: Índice de Resíduos Sólidos
Idr: Índice de Drenagem Urbana
Icv: Índice de Controle de Vetores
Sendo:
a)

Índice de Abastecimento de Água (Iab) – (Dados de 2003)

Iab = 1
b)

Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) – (Dados de 2003)

Ies = 0,65 x Ice + 0,35 x Iie
Onde:

Ice = indicador de atendimento por coleta de esgoto = Pa
Pt
Iie = indicador de atendimento por interceptação de esgoto = Lie
Lti
Sendo:

Pa:
Pt:
Lie:
Lti:

População, da área considerada, atendida com coleta de esgotos
População total da área considerada
Extensão dos interceptores existentes na área considerada
Extensão total de interceptores necessários (existentes + projetados) na área
considerada
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c)

Índice Resíduos Sólidos (Irs) – (Dados de 2003)

Icl = indicador de cobertura por coleta de lixo domiciliar = Pcl
Pt
Sendo:

Pcl: população atendida, na área considerada, com coleta de lixo porta a porta
Pt: população total da área considerada
d)

Índice de Drenagem (Idr) – (Dados de 1999)

Iev = indicador de eventos de inundação = 1 - ev
Ev
Sendo:

ev: número de eventos de inundação na bacia
Ev: número total de eventos de inundação na cidade
e)

Índice de Controle de Vetores (Icv) – (Dados de 2003)
e.1) Indicador de dengue (Idg) – (dados de 2002)
Nº Casos por Mil Hab. = Nº Casos na Área Considerada x 1000
População Total da Área Considerada
Efetuou-se o cálculo percentual do afastamento do número de casos de cada Área e
Bacia em relação à média do município:
Afast.(%) = ((NºCasosp/MilHab.ÁreaConsid. - NºCasosp/MilHab.Mun.) – 1) x 100
Para a Área/Bacia com o maior afastamento foi atribuída nota 0 (zero) para o Idg.
Para o menor afastamento foi atribuída nota 1 (um), sendo as demais notas (entre 0
e 1) atribuídas proporcionalmente aos afastamentos calculados.

A seguir são apresentadas as planilhas referentes aos indicadores das bacias
elementares e das áreas de planejamento.
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ÍNDICES E INDICADORES DO PMS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELO HORIZONTE - MG
LEGENDAS

LEGENDAS

LEGENDAS

CODIGO - CÓDIGO DA BACIA ELEMENTAR
CORREGO - NOME DO CÓRREGO
POPULACAO - POPULAÇÃO TOTAL DA BACIA ELEMENTAR
DENSIDADE - DENSIDADE DEMOGRÁFICA DA BACIA ELEMENTAR

IAB - ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IES - ÍNDICE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ICE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR COLETA DE ESGOTO
IIE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTOS
ICL - INDICADOR DE COBERTURA POR COLETA DE LIXO DOMICILIAR
IDR - ÍNDICE DE DRENAGEM (INDICADOR DE EVENTOS DE INUNDAÇÃO)
IDG - ÍNDICE DE CONTROLE DE VETORES (INDICADOR DE DENGUE)
ISA - ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL
PRIORISA - ORDEM DE PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES EM FUNÇÃO DO ISA

NOTPGE - EXISTÊNCIA DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS
NOTDREPAM - INTERVENÇÕES PELO PROGRAMA OU PROPAM
NOTOP - INTERVENÇÕES POR OBRAS DO O. P.
NOTDENS - DENSIDADE DEMOGRÁFICA NORMALIZADA
NOTPRIOR - SOMATÓRIO DOS PONTOS
PRIORPMS - ORDEM DE PRIORIDADE SEGUNDO O PMS

OBS: DADOS DO CENSO IBGE-2000
PROGRAMA DRENURBS

DADOS DA BACIA
CODIGO
4112200
4112900
4110018
4113100
4111400
4111800
4131000
4130800
4110400
4140700
4112800
4112000
4140200
4112500
4131200
4110900
4140005
4110013
4131600
4120300
4113000
4110100
4131300
4112600
4111600
4110014
4111900
4110008
4110200
4111700
4110017
4140006
4112700
4110006
4130001
4140100
4130200

CORREGO
Córrego Av.MenSá(Cardoso)
Córrego Freitas(Av.StaTereza)
Av.Andradas (Vera Cruz)
Córrego Olaria (Taquaril)
Piteiras
Lagoinha(Av.A.Carlos)
Engenho Nogueira
Ressaca
Bonsucesso
Córrego Fazenda Velha
São Geraldo
Córrego da Serra
Córrego do Nado
Itaituba
Pampulha
Embaúbas
Córrego Estrada da Pedreira
Av.Andradas (Sta. Tereza)
Gorduras (Av. Belmonte)
São José
Córrego Cachorro Magro
Jatobá
Cachoeirinha
Córrego do Navio (Av.Belém)
Leitão
Av.Andradas (V.São Rafael)
Acaba Mundo
Av.Tereza Cristina (C.Prates)
Barreiro
Pastinho (Av.Pedro II)
Av.Andradas (São Geraldo)
Córrego Estrada do Sanatório
Taquaril (Av.Jequitinhonha)
Vila Guaratã
Av.Nossa Sra. da Piedade
Vilarinho
Córrego Bom Jesus (Contagem)

POPULACAO DENSIDADE
43585
145,10
7080
125,90
7456
176,41
17583
74,14
76779
123,32
19994
138,50
39811
39,65
155841
76,44
42212
35,87
26882
142,23
7732
146,93
53495
69,81
102237
82,99
29247
137,28
39876
64,66
22971
192,45
1260
11,29
7886
100,71
65216
87,31
11746
29,46
5699
135,58
145565
70,05
169834
107,77
21621
44,51
103870
97,94
9070
94,56
69492
92,54
18991
91,68
70543
33,43
47318
87,30
2165
127,46
1295
8,51
17037
42,10
11287
60,21
24300
98,16
146943
92,51
3164
22,88

ÍNDICES E INDICADORES DO ISA
IAB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IES
0,50
0,15
0,56
0,08
0,87
0,82
0,60
0,83
0,57
0,54
0,91
0,64
0,62
0,90
0,89
0,33
0,29
0,85
0,79
0,56
0,60
0,74
0,93
0,75
0,93
0,95
0,93
0,98
0,82
0,98
0,91
0,61
0,70
0,95
0,78
0,67
0,62

ICE
0,58
0,24
0,48
0,13
0,81
0,72
0,78
0,87
0,79
0,77
0,85
0,74
0,78
0,85
0,85
0,50
0,44
0,78
0,86
0,86
0,92
0,90
0,94
0,93
0,90
0,92
0,92
0,97
0,96
0,97
0,85
0,93
0,61
0,93
0,95
0,89
0,96

IIE
0,34
0,00
0,70
0,00
1,00
1,00
0,26
0,74
0,15
0,11
1,00
0,44
0,32
1,00
0,97
0,00
0,00
1,00
0,65
0,00
0,00
0,44
0,91
0,42
0,98
1,00
0,96
1,00
0,58
1,00
1,00
0,00
0,86
1,00
0,47
0,25
0,00

ICL
0,74
0,71
0,67
0,62
0,88
0,81
0,97
0,95
0,96
0,83
0,93
0,86
0,97
0,98
0,96
0,75
0,99
0,97
0,92
0,93
0,92
0,98
0,99
0,98
0,95
0,98
0,96
0,99
1,00
0,99
0,85
0,98
0,75
0,98
0,99
0,99
1,00

IDR
0,97
0,99
0,99
0,99
0,97
0,97
0,98
0,97
1,00
1,00
1,00
0,97
0,97
1,00
0,97
0,98
1,00
0,97
0,98
1,00
0,99
0,97
0,97
0,98
0,97
0,99
0,97
0,99
1,00
0,97
0,98
1,00
0,97
0,97
0,97
0,97
1,00

IDG
0,85
0,41
0,50
0,74
0,78
0,44
0,33
0,36
0,46
0,92
0,47
0,91
0,50
0,43
0,68
0,64
0,99
0,55
0,50
0,53
0,46
0,76
0,37
0,60
0,87
0,66
0,90
0,46
0,57
0,46
0,92
0,91
0,43
0,57
0,80
0,76
0,00

FORMADORES DA PRIORIZAÇÃO DO PMS
ISA
PRIORISA NOTPGE NOTDREPAM NOTOP NOTDENS NOTPRIOR PRIORPMS
0,67
9
24
12
12
15,08
95,08
1
0,46
2
22
0
12
13,08
87,08
2
0,64
6
22
0
12
18,33
84,33
3
0,43
1
22
0
12
7,70
81,70
4
0,88
49
22
12
12
12,82
80,82
5
0,79
32
24
0
12
14,39
78,39
6
0,74
21
22
12
12
4,12
78,12
7
0,84
42
24
12
12
7,94
77,94
8
0,74
19
22
12
12
3,73
77,73
9
0,72
14
22
0
12
14,78
76,78
10
0,88
52
22
0
12
15,27
71,27
11
0,78
30
24
0
12
7,25
71,25
12
0,77
28
22
0
12
8,62
70,62
13
0,89
55
22
0
12
14,27
70,27
14
0,90
59
22
12
12
6,72
68,72
15
0,57
4
0
0
12
20,00
68,00
16
0,67
11
22
0
12
1,17
67,17
17
0,88
48
22
0
12
10,47
66,47
18
0,83
39
22
0
12
9,07
65,07
19
0,73
15
22
0
12
3,06
65,06
20
0,74
18
22
0
0
14,09
64,09
21
0,85
45
22
0
12
7,28
63,28
22
0,90
58
22
0
12
11,20
61,20
23
0,84
43
22
0
12
4,63
60,63
24
0,93
73
22
0
12
10,18
60,18
25
0,94
76
22
0
12
9,83
59,83
26
0,94
84
22
0
12
9,62
59,62
27
0,93
72
22
0
12
9,53
59,53
28
0,88
50
22
0
12
3,47
59,47
29
0,93
74
22
0
12
9,07
59,07
30
0,90
57
22
0
0
13,25
57,25
31
0,81
33
22
0
12
0,88
56,88
32
0,72
12
24
0
0
4,37
56,37
33
0,93
68
22
0
12
6,26
56,26
34
0,88
51
0
12
12
10,20
56,20
35
0,82
37
0
12
12
9,61
55,61
36
0,73
16
0
12
12
2,38
54,38
37
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ÍNDICES E INDICADORES DO PMS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELO HORIZONTE - MG
LEGENDAS

LEGENDAS

LEGENDAS

CODIGO - CÓDIGO DA BACIA ELEMENTAR
CORREGO - NOME DO CÓRREGO
POPULACAO - POPULAÇÃO TOTAL DA BACIA ELEMENTAR
DENSIDADE - DENSIDADE DEMOGRÁFICA DA BACIA ELEMENTAR

IAB - ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IES - ÍNDICE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ICE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR COLETA DE ESGOTO
IIE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTOS
ICL - INDICADOR DE COBERTURA POR COLETA DE LIXO DOMICILIAR
IDR - ÍNDICE DE DRENAGEM (INDICADOR DE EVENTOS DE INUNDAÇÃO)
IDG - ÍNDICE DE CONTROLE DE VETORES (INDICADOR DE DENGUE)
ISA - ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL
PRIORISA - ORDEM DE PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES EM FUNÇÃO DO ISA

NOTPGE - EXISTÊNCIA DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS
NOTDREPAM - INTERVENÇÕES PELO PROGRAMA OU PROPAM
NOTOP - INTERVENÇÕES POR OBRAS DO O. P.
NOTDENS - DENSIDADE DEMOGRÁFICA NORMALIZADA
NOTPRIOR - SOMATÓRIO DOS PONTOS
PRIORPMS - ORDEM DE PRIORIDADE SEGUNDO O PMS

OBS: DADOS DO CENSO IBGE-2000
PROGRAMA DRENURBS

DADOS DA BACIA
CODIGO
4130500
4140004
4131900
4111500
4112100
4130100
4130400
4110015
4140800
4140400
4130600
4140002
4140300
4110700
4130002
4140500
4111100
4130003
4110800
4110300
4110007
4110019
4110002
4120400
4131100
4130300
4130900
4140003
4110012
4110500
4110003
4130700
4140600
4110004
4113400
4131800
4131400

CORREGO
Olhos d'água (Av.F;N. de Lima)
Rua 52 (Bairro Granja Werneck)
Aglomerado Beira Linha
Córrego Pintos (Av.Fr.Sá)
Santa Efigênia
Córrego Sarandi (Contagem)
Córrego da AABB
Av.Andradas (Conj.Esplanada)
Córrego da Terra Vermelha
Embira
Mergulhão
Rua Cascalheiro (Bairro Marize)
Floresta
Cercadinho
Av. Estrela de Belém
Rua Luiz C. Alves
Tejuco
Av. Cândido M.A. de Oliveira
Córrego Av.Frei Andreoni
Ferrugem/Riacho (Contagem)
Av.Tereza Cristina (P.Eustáquio)
Av.Andradas (Caetano Furquim)
Rua Martins Soares (V.Alegre)
Conjunto Capitão Eduardo
Suzana (Av.Sebastião Brito)
Baraúna
Lagoa da Pampulha
Av. Hum (Bairro Marize)
Av.Andradas (Pq. Municipal)
Córrego Betânia
Vila Vista Alegre
Tijuco
Córrego do Caixeta
Nova Cintra
Av. Marzagânia (Sabará)
Córrego do Monjolo
Rua Democrata (Vila São Paulo)

POPULACAO DENSIDADE
6266
22,51
1273
29,12
13411
69,22
26113
120,39
4591
115,95
23120
90,94
1034
8,67
8416
95,99
11827
34,42
30071
72,09
3794
11,25
974
28,77
37137
47,68
43353
35,78
20574
86,86
685
22,43
49232
75,63
15394
63,06
5867
119,16
14136
47,88
9959
104,73
1296
47,65
12058
84,40
3634
21,54
12138
68,35
1305
7,28
5583
6,96
1619
54,51
3900
49,93
7558
104,08
13019
158,08
7744
41,43
8213
95,80
5831
150,92
70
147,88
1491
29,73
13883
84,75

ÍNDICES E INDICADORES DO ISA
IAB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IES
0,51
0,55
0,51
0,99
0,89
0,94
0,00
1,00
0,28
0,56
0,86
0,58
0,53
0,56
0,87
0,37
0,87
0,88
0,94
0,76
1,00
0,43
0,93
0,71
0,98
0,63
0,74
0,52
0,92
0,59
0,97
1,00
0,62
0,87
1,00
0,94
0,72

ICE
0,79
0,85
0,78
0,99
0,83
0,90
0,00
1,00
0,44
0,87
0,90
0,90
0,81
0,86
0,79
0,57
0,90
0,90
0,91
0,86
0,99
0,66
0,89
0,56
0,97
0,97
0,83
0,81
0,88
0,90
0,95
0,99
0,42
0,80
1,00
0,91
0,97

IIE
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,82
0,83
1,00
0,57
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,56
0,00
1,00
0,00
0,99
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
0,26

ICL
0,94
0,93
0,75
1,00
0,98
1,00
0,93
1,00
0,97
1,00
0,95
0,72
0,94
0,98
0,98
1,00
0,94
0,92
0,91
0,98
1,00
0,95
0,97
0,93
0,99
0,97
1,00
0,94
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

IDR
1,00
1,00
1,00
0,97
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
0,97
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
0,97
1,00
0,97
1,00
0,99
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
0,99

IDG
0,72
0,82
0,23
0,78
0,60
0,34
1,00
0,79
0,90
0,63
0,48
0,43
0,74
0,67
0,63
1,00
0,42
0,71
0,71
0,61
0,43
0,46
0,51
0,88
0,41
1,00
0,44
0,79
0,64
0,92
0,72
0,44
0,79
0,87
0,81
0,70
0,63

FORMADORES DA PRIORIZAÇÃO DO PMS
ISA
PRIORISA NOTPGE NOTDREPAM NOTOP NOTDENS NOTPRIOR PRIORPMS
0,73
17
0
12
12
2,34
54,34
38
0,76
23
22
0
0
3,03
53,03
39
0,61
5
0
0
12
7,19
51,19
40
0,97
92
22
0
0
12,51
50,51
41
0,90
60
22
0
0
12,05
50,05
42
0,91
61
0
12
12
9,45
49,45
43
0,53
3
0
12
0
0,90
48,90
44
0,98
97
22
0
0
9,98
47,98
45
0,66
8
0
12
0
3,58
47,58
46
0,77
25
0
0
12
7,49
47,49
47
0,87
47
0
12
12
1,17
47,17
48
0,66
7
0
0
12
2,99
46,99
49
0,74
20
0
0
12
4,96
44,96
50
0,76
24
0
0
12
3,72
43,72
51
0,89
56
0
0
12
9,03
43,03
52
0,72
13
0
0
12
2,33
42,33
53
0,86
46
0
0
12
7,86
41,86
54
0,89
54
0
0
12
6,55
40,55
55
0,91
63
0
0
12
12,38
40,38
56
0,85
44
0
0
12
4,98
38,98
57
0,94
80
0
0
12
10,88
38,88
58
0,67
10
0
0
0
4,95
36,95
59
0,91
62
0
0
12
8,77
36,77
60
0,83
40
0
0
12
2,24
36,24
61
0,93
70
0
0
12
7,10
35,10
62
0,83
38
0
12
0
0,76
34,76
63
0,82
36
0
12
0
0,72
34,72
64
0,74
22
0
0
0
5,66
33,66
65
0,92
66
0
0
12
5,19
33,19
66
0,81
35
0
0
0
10,82
32,82
67
0,96
90
0
0
0
16,43
32,43
68
0,94
82
0
12
0
4,31
32,31
69
0,81
34
0
0
0
9,96
31,96
70
0,93
71
0
0
0
15,68
31,68
71
0,98
99
0
0
0
15,37
31,37
72
0,94
83
0
0
12
3,09
31,09
73
0,84
41
0
0
0
8,81
30,81
74
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ÍNDICES E INDICADORES DO PMS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELO HORIZONTE - MG
LEGENDAS

LEGENDAS

LEGENDAS

CODIGO - CÓDIGO DA BACIA ELEMENTAR
CORREGO - NOME DO CÓRREGO
POPULACAO - POPULAÇÃO TOTAL DA BACIA ELEMENTAR
DENSIDADE - DENSIDADE DEMOGRÁFICA DA BACIA ELEMENTAR

IAB - ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IES - ÍNDICE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ICE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR COLETA DE ESGOTO
IIE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTOS
ICL - INDICADOR DE COBERTURA POR COLETA DE LIXO DOMICILIAR
IDR - ÍNDICE DE DRENAGEM (INDICADOR DE EVENTOS DE INUNDAÇÃO)
IDG - ÍNDICE DE CONTROLE DE VETORES (INDICADOR DE DENGUE)
ISA - ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL
PRIORISA - ORDEM DE PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES EM FUNÇÃO DO ISA

NOTPGE - EXISTÊNCIA DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS
NOTDREPAM - INTERVENÇÕES PELO PROGRAMA OU PROPAM
NOTOP - INTERVENÇÕES POR OBRAS DO O. P.
NOTDENS - DENSIDADE DEMOGRÁFICA NORMALIZADA
NOTPRIOR - SOMATÓRIO DOS PONTOS
PRIORPMS - ORDEM DE PRIORIDADE SEGUNDO O PMS

OBS: DADOS DO CENSO IBGE-2000
PROGRAMA DRENURBS

DADOS DA BACIA
CODIGO
4110020
4112300
4111000
4140007
4120100
4132000
4131700
4131500
4110016
4111300
4140001
4110005
4110011
4110600
4110010
4112400
4111200
4130004
4110001
4110009
4130005
4120500
4130006
4140900
4120200

CORREGO
Arrudas - Sabará
Córrego da Mata(Av.S.Brandão)
Córrego Av. Magi Salomon
Córrego do Sumidouro
Córrego do Espia
Cebola
Córrego do Angu
Açudinho (Av. Saramenha)
Av.Andradas (Esplanada)
Córrego Av. dos Esportes
Av. Vilarinho c/ Crist.Machado
Salgado Filho
Rua Guaicurus (Pça Estação)
D.João VI
Av.Tereza Cristina (Centro)
Santa Inês (R.Concei.Pará)
Córrego Av. Ressaca
Rua Areia Branca (Sta.Luzia)
Av. Luzitânia (Mannesmann)
Av.Tereza Cristina (B.Preto)
Cór. J.Correia c/ Tamanduá
Fazenda Capitão Eduardo
Cór. J.Correia (Faz.C.Eduardo)
Córrego dos Macacos
Rio das Velhas (Sabará)
Belo Horizonte

ÍNDICES E INDICADORES DO ISA

POPULACAO DENSIDADE
42
25,91
49518
128,61
7752
126,97
1440
8,25
1690
6,54
402
6,27
423
5,45
21271
116,95
5778
107,02
7689
104,06
2742
44,09
5456
99,67
12735
79,46
4318
63,72
3102
59,86
17519
58,23
2800
54,08
2325
40,68
4672
30,70
2403
27,42
1883
9,93
356
4,43
237
4,13
314
1,21
16
0,25
2.230.535

IAB

FORMADORES DA PRIORIZAÇÃO DO PMS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IES
0,65
0,99
0,97
0,56
0,65
0,90
0,88
0,95
0,96
0,95
0,79
0,93
1,00
0,99
1,00
0,97
0,98
0,93
1,00
1,00
0,97
1,00
1,00
0,99
1,00

ICE
1,00
0,98
0,95
0,82
1,00
0,85
0,82
0,92
0,94
0,92
0,94
0,89
1,00
0,99
1,00
0,99
0,96
0,89
1,00
0,99
0,96
1,00
1,00
0,99
1,00

IIE
0,00
1,00
1,00
0,07
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,52
1,00
1,00
1,00
1,00
0,93
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ICL
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
0,59
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

IDR
1,00
0,97
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
0,99
1,00
0,99
0,97
0,99
0,98
0,99
0,99
1,00
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

IDG
0,24
0,64
0,73
0,86
0,67
0,53
0,77
0,79
0,60
0,44
0,79
0,60
0,82
0,45
0,77
0,49
0,66
0,49
0,38
0,80
0,54
0,51
0,78
0,48
0,73

1

0,77

0,86

0,59

0,95

0,99

0,61

ISA
PRIORISA NOTPGE NOTDREPAM NOTOP NOTDENS NOTPRIOR PRIORPMS
0,77
27
0
0
0
2,69
30,69
75
0,96
89
0
0
0
13,37
29,37
76
0,96
91
0
0
0
13,20
29,20
77
0,79
31
0
0
0
0,86
28,86
78
0,77
29
0
0
0
0,68
28,68
79
0,77
26
0
0
0
0,65
28,65
80
0,93
67
0
0
12
0,57
28,57
81
0,96
88
0
0
0
12,15
28,15
82
0,94
78
0
0
0
11,12
27,12
83
0,92
65
0
0
0
10,81
26,81
84
0,89
53
0
0
0
4,58
26,58
85
0,93
69
0
0
0
10,36
26,36
86
0,98
98
0
0
0
8,26
24,26
87
0,94
81
0
0
0
6,62
22,62
88
0,98
94
0
0
0
6,22
22,22
89
0,93
75
0
0
0
6,05
22,05
90
0,95
87
0
0
0
5,62
21,62
91
0,92
64
0
0
0
4,23
20,23
92
0,94
77
0
0
0
3,19
19,19
93
0,98
95
0
0
0
2,85
18,85
94
0,94
79
0
0
0
1,03
17,03
95
0,95
86
0
0
0
0,46
16,46
96
0,98
96
0
0
0
0,43
16,43
97
0,94
85
0
0
0
0,13
16,13
98
0,97
93
0
0
0
0,03
16,03
99
0,84
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ÍNDICES E INDICADORES DO PMS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELO HORIZONTE - MG
ÁREAS DE PLANEJAMENTO
LEGENDAS

LEGENDAS

CODIGO - NUMERAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO
ÁREA DE PLANEJAMENTO - NOME DA ÁREA DE PLANEJAMENTO

IAB - ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IES - ÍNDICE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ICE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR COLETA DE ESGOTO
IIE - INDICADOR DE ATENDIMENTO POR INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTOS
ICL - INDICADOR DE COBERTURA POR COLETA DE LIXO DOMICILIAR
IDR - ÍNDICE DE DRENAGEM (INDICADOR DE EVENTOS DE INUNDAÇÃO)
IDG - ÍNDICE DE CONTROLE DE VETORES (INDICADOR DE DENGUE)
ISA - ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

DADOS DA ÁREA DE PLANEJAMENTO
CODIGO

ÁREA DE PLANEJAMENTO

ÍNDICES E INDICADORES DO ISA
IAB

IES
0,66

ICE
0,86
0,82

IIE
0,27

ICL
0,98

IDR
0,97

IDG
0,69

ISA
0,81

0,42

0,97

0,99

0,74

0,82

1

VENDANOVA

1

2

NORTE

1

0,68

3

NORDESTE

1

0,82

0,90

0,67

0,95

0,99

0,51

0,85

4

PAMPULHA

1

0,74

0,84

0,54

0,97

0,98

0,46

0,82

5

NOROESTE

1

0,88

0,90

0,84

0,96

0,97

0,42

0,87

6

LESTE

1

0,79

0,81

0,74

0,91

0,98

0,59

0,83

CENTROSUL

1

0,84

0,84

0,83

0,91

0,97

0,86

0,88

OESTE

1

0,77

0,87

0,58

0,95

0,98

0,68

0,85

BARREIRO

1

0,75

0,90

0,47

0,98

0,99

0,61

0,84

BELO HORIZONTE

1

0,77

0,86

0,59

0,95

0,99

0,61

0,84

7
8
9
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6.

PROPOSTAS

6.1.

Empreendimentos, Ações ou Áreas de Intervenção (em ordem de
priorização)

São apresentados a seguir os dados referentes às dez bacias prioritárias definidas
conforme o Plano.
As demandas de ampliação da coleta domiciliar regular de resíduos nas bacias
priorizadas no Plano Municipal de Saneamento serão equacionadas com os
recursos e estrutura já disponíveis para tais serviços. Além do custeio, é necessário
um investimento da ordem de R$ 500.000,00 para a implantação da Estação de
Reciclagem de Entulho na área do Aterro Sanitário na BR-040.
6.2.

Bacias Elementares Priorizadas – Diagnóstico e Propostas

6.2.1.

Bacia do Córrego Cardoso - 4112200

6.2.1.1 Considerações Iniciais
O Córrego Cardoso é um afluente da margem direita do Ribeirão Arrudas e está
localizado na região leste do município de Belo Horizonte. Nasce nas encostas da
Serra do Curral em ravinas do Parque das Mangabeiras, correndo em três águas
nas vilas do Aglomerado da Serra. Em sua parte mais plana foi canalizado, com
implantação de avenida sanitária denominada Av. Mem de Sá, que possui como
principal acesso a Avenida dos Andradas.
A bacia do Córrego Cardoso está localizada, na sua maior parte (70%) na Regional
Leste e o restante na Regional Centro-Sul. Abrange os bairros Santa Efigênia, Novo
São Lucas, Paraíso e as vilas do Aglomerado da Serra (Cafezal, N. Sra. Aparecida,
N. Sra. Conceição, N. Sra. Fátima) e ainda a Vila Cônego Pinheiro e o Conjunto
João Pio de Souza (Fazendinha).
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total .......................................................................................................... 300 ha
População Total ......................................................................................... 43.585 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos..................................................... 21.359 hab.
6.2.1.2 Estudos e Projetos Existentes
·

Urbel

A Urbel juntamente com a SMEU contratou em 2003 o Projeto Básico de acordo com
o Plano Global Específico (PGE-2002) para a região do Aglomerado da Serra,
incluindo as seguintes vilas:
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-

Nossa Senhora de Fátima
Cafezal
Marçola
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora Aparecida

O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, o custo das intervenções previstas no
PGE para a porcentagem do Aglomerado da Serra inserida na bacia em questão:
Quadro 6.1 - Custos Previstos - PGE Aglomerado da Serra
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

37.278.010,36

33.587.382,46

39.159.156,10

110.024.548,92

2

5.122.064,91

1.772.873,49

5.380.537,67

12.275.476,07

TOTAL

42.400.075,26

35.360.255,95

44.539.693,77

122.300.025,00

Para as vilas que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para intervenções
tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e favelas e o
conhecimento das necessidades específicas da vila (ver planilha da Urbel).
Esses custos são apresentados na tabela abaixo:
Quadro 6.2 - Custos das Vilas sem PGE – Bacia do Córrego Cardoso
Nome da Vila

População Inserida
na Bacia
(hab)

Custo de Intervenção
Estimado (R$)

Cônego Pinheiro A

116

495.000,00

Cônego Pinheiro C

236

1.080.000,00

Conjunto João Pio de Souza

869

3.510.000,00

1.221

5.085.000,00

TOTAL

·

Drenurbs

Área de Atuação................................................................................................... 37 ha
População Total ............................................................................................ 3.133 hab
Empreendimentos:
Drenagem:
Extensão .......................................................................................................... 1,26 km
Custo..................................................................................................... R$ 123.644,73
Rede de Esgotamento Sanitário:
Extensão ........................................................................................................ 13.526 m
Custo..................................................................................................... R$ 453.582,07
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Sistema Viário e Pavimentação:
Extensão ............................................................................................................. 970 m
Custo..................................................................................................... R$ 797.586,28
Remoção de famílias (Proas):
Número de famílias .................................................................................................111
Custo.................................................................................................. R$ 1.387.500,00
Reassentamento
Número de famílias ...................................................................................................48
Custo..................................................................................................... R1.248.000,00
Desapropriação:
Número de lotes e benfeitorias .................................................................................12
Custo.................................................................................................. R$ 2.400.000,00
Serviços Preliminares e outros necessários:
Custo.................. .................................................................................R$ 1.116.028,32
Total da intervenção:
Custo Total........................................................................................ R$ 7.526.341,39
· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
-

OP 1999/2000 – Empreendimentos n.º 21 e 23;
OP 2001/2002 – Empreendimentos n.º 25, 29 e 39;
OP 2003/2004 – Empreendimentos n.º 27 e 34.

Estes empreendimentos referem-se a obras no Aglomerado da Serra, estando seus
custos incluídos em seu respectivo PGE.
· Sanear BH
O grupo gerencial de saneamento – GGSAN da Sudecap elaborou em 2001 um
estudo completo do sistema de esgotamento sanitário da bacia do Córrego do
Cardoso no âmbito do Projeto Sanear BH.
Tendo em vista os projetos citados acima e seus respectivos custos, listamos abaixo
apenas os quantitativos e custos ainda necessários para a solução dos problemas
de esgotamento sanitário da bacia do córrego do Cardoso, segundo os estudos do
Sanear BH.
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Custo previsto:
Quadro 6.3 - Custos do Sanear BH – Bacia do Córrego Cardoso
Discriminação
Rede Coletora

Quantidade

Custo Unitário (R$)

Custo Total (R$)

25.364

60,00

1.521.840,00

4.708

180,00

847.440,00

Interceptor
Total

2.369.280,00

Obs.: Os custos unitários adotados foram fornecidos pela Copasa MG.

6.2.1.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Cardoso – 4122000 é o seguinte:
Quadro 6.4 – Custo Total da Bacia do Córrego Cardoso
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

122.300.000,00

Vilas sem PGE

5.100.000,00

Drenurbs

7.530.000,00

Sanear BH

2.400.000,00

Total

137.330.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.2.

Bacia do Córrego Freitas (Santa Terezinha) - 4112900

6.2.2.1 Considerações Iniciais
O Córrego Freitas é um afluente da margem direita do Ribeirão Arrudas e está
localizado na Regional Leste do Município de Belo Horizonte. A Bacia de drenagem
abrange parte dos bairros Caetano Furquim, Saudade e Vera Cruz, parte dos
conjuntos Granja de Freitas e Flamengo/Taquaril e parte da Vila Alto Vera Cruz.
Desde sua nascente até o lançamento na Av. dos Andradas, o córrego encontra-se
em leito natural, percorrendo área bastante ocupada. Em sua margem esquerda,
recebe a contribuição de parte do Conjunto Flamengo/Taquaril (11,6%) e de parte da
Vila Alto Vera Cruz (20,6%). Na margem direita encontra-se o Conjunto Granja de
Freitas, que possui 25% de sua área contribuindo para o referido córrego.
Nas porções dos conjuntos Flamengo/Taquaril e Granja de Freitas inseridas na
bacia do Córrego Freitas não há intervenções a serem feitas, estando todas as ruas
atendidas por redes coletoras de esgoto.
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Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................ 56,23 ha
População Total ........................................................................................... 7.080 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos....................................................... 5.088 hab.
6.2.2.2 Estudos e Projetos Existentes
· Sudecap
A Sudecap elaborou um projeto para toda a bacia, denominado “Recuperação
Ambiental da Bacia do Córrego Santa Terezinha”, que contempla as seguintes
intervenções:
·

Implantação de via de tráfego local, entre a Vila Alto Vera Cruz e o córrego, de
1.200 m de extensão;

·

Implantação de parque linear ao longo da margem direita do córrego Freitas e
recuperação da nascente;

·

Implantação de redes coletoras e interceptores de esgotos interligados à ETE
Arrudas, totalizando cerca de 7.000 m de extensão;

·

Adequação / complementação do sistema viário local com três travessias de
tráfego.

Custo previsto para implantação do projeto (Fonte: Sudecap):
Obras de infra-estrutura urbana:
Instalação da Obra ............................................................................ R$

159.030,01

Trabalhos em Terra........................................................................... R$ 3.094.111,12
Fundações ........................................................................................ R$

48.929,40

Galeria Celular e/ou Contenções ...................................................... R$

570.675,92

Estruturas de Concreto e Metálica .................................................... R$

503.332,34

Instalação Hidro-sanitária, Incêndio e Gás........................................ R$

342.852,94

Serralheria......................................................................................... R$

51.852,00

Drenagem ......................................................................................... R$

480.417,20

Pavimentação.................................................................................... R$

480.417,20

Urbanização e Obras Complementares ............................................ R$

283.174,00

Projetos ............................................................................................. R$

416.923,80

Subtotal ............................................................................................ R$ 6.831.488,85
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Remoção e reassentamento:
Demolições e Remoções .................................................................. R$

406.861,82

Reassentamento de 250 famílias pelo PROAS................................ R$ 3.125.000,00
Subtotal ............................................................................................ R$ 3.531.861,82
Total.................................................................................................. R$10.363.350,67
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para a Vila Alto Vera Cruz. Este
Plano não considera os custos com a implantação do tratamento do Córrego Freitas
e de seu interceptor, pois os mesmos já estão contemplados no projeto citado acima.
O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, o custo das intervenções previstas no
PGE para a porcentagem da área da Vila Alto Vera Cruz (20,6%) inserida na bacia
em questão:
Quadro 6.5 - Custos Previstos – PGE Vila Alto Vera Cruz
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

1

1.139.458,50

2

Projetos

Total na Bacia

566.877,95

29.218,09

1.735.554,54

1.046.268,55

171.846,49

30.283,37

1.248.398,40

3

62.988,58

100.701,05

17.487,95

181.177,58

4

0,00

3.353.597,10

0,00

3.353.597,10

2.248.715,63

4.193.022,59

76.989,42

6.518.727,63

TOTAL

Habitação

6.2.2.3 Custo Total
Tendo em vista que o projeto da Sudecap contempla toda a bacia do Córrego
Freitas, propõe-se que os custos do mesmo sejam utilizados para a estimativa de
custo das prioridades do PMS.
Ressalta-se que o projeto da Sudecap não prevê intervenções para alguns becos da
Vila Alto Vera Cruz, que foram contemplados com redes condominiais pelo PGE.
Porém, no montante da obra, este custo não é significativo.
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Freitas (Santa Terezinha) – 4112900 é o
seguinte:
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Quadro 6.6 - Custo Total da Bacia do Córrego Freitas
Intervenções

Custo Total (R$)

Obras de infra-estrutura urbana

6.900.000,00

Remoção e reassentamento

3.600.000,00

Total

10.500.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.3.

Bacia do Ribeirão Arrudas (Av. Andradas – Vera Cruz) - 4110018

6.2.3.1 Considerações Iniciais
A bacia 4110018 é uma bacia de contribuição direta ao Ribeirão Arrudas, tanto em
sua margem direita quanto em sua margem esquerda. Está localizada na Regional
Leste do Município de Belo Horizonte e abrange parte dos bairros Caetano Furquim,
São Geraldo e Vera Cruz e parte das vilas Caetano Furquim e Alto Vera Cruz.
Esta bacia foi denominada pelos estudos do PMS como Av. Andradas (Vera Cruz).
O Ribeirão Arrudas, ao longo desta bacia, constitui-se no último trecho canalizado
em seção aberta deste curso d’água. A partir daí, já fora da bacia em questão,
segue em leito natural até seu lançamento final no Rio das Velhas. Em sua margem
direita, recebe a contribuição de parte da Vila Alto Vera Cruz (23,7%) e na margem
esquerda, de parte da Vila Caetano Furquim (23,6%).
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................ 42,26 ha
População Total ........................................................................................... 7.456 hab.
População vilas, favelas e conjuntos............................................................ 6.190 hab.
6.2.3.2 Estudos e Projetos Existentes
·

Urbel

A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para a Vila Alto Vera Cruz.
O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, o custo das intervenções previstas no
PGE para a porcentagem da área da Vila Alto Vera Cruz (23,7%) inserida na bacia
em questão:
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Quadro 6.7 - Custos Previstos – PGE Vila Alto Vera Cruz
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

1

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1.310.930,41

652.184,82

33.614,99

1.996.730,23

2

1.203.716,72

197.706,88

34.840,58

1.436.264,18

3

72.467,44

115.855,09

20.119,63

208.442,17

4

0,00

3.858.264,63

0,00

3.858.264,63

2.587.114,58

4.824.011,42

88.575,20

7.499.701,20

TOTAL

A Vila Caetano Furquim possui 23,6% de sua área também inserida na bacia do
Córrego Freitas, porém não possui ainda o seu PGE elaborado.
Neste caso, a Urbel estimou o custo total para urbanização da vila, tomando como
referência os PGE’s já existentes e o conhecimento das necessidades da área. O
custo de intervenção estimado pela Urbel para a Vila Caetano Furquim é de
R$ 800.000,00.
· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
-

OP 2001/2002 – Empreendimentos n.º 41;
OP 2003/2004 – Empreendimentos n.º 38.

Estes empreendimentos referem-se a obras na Vila Alto Vera Cruz, estando seus
custos incluídos em seu respectivo PGE.
6.2.3.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Ribeirão Arrudas (Av. Andradas – Vera Cruz) –
4110018 é o seguinte:
Quadro 6.8 - Custo Total da Bacia do Ribeirão Arrudas
Intervenções
PGE da Vila Alto Vera Cruz (23,7%)
Intervenção na Vila Caetano Furquim
Total

Custo Total (R$)
7.500.000,00
800.000,00
8.300.000,00

Obs.: Custos totais arredondados
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6.2.4.

Bacia do Córrego Olaria (Taquaril) - 4113100

6.2.4.1 Considerações Iniciais
O Córrego Olaria é um afluente da margem direita do Ribeirão Arrudas e está
localizado na Regional Leste do Município de Belo Horizonte, constituindo-se no
limite entre os municípios de Belo Horizonte e Sabará.
Na porção localizada em Belo Horizonte (margem esquerda), encontram-se a
totalidade do Conjunto Taquaril e do Conjunto Habitacional Granja de Freitas I e
parte da Vila Flamengo (88,4%) e dos Conjuntos Habitacionais Granja de Freitas II
(49,6%) e Granja de Freitas III (57,1%), assim como parte dos bairros Caetano
Furquim, Saudade e Taquaril.
O córrego encontra-se em leito natural, percorrendo área bastante ocupada. Recebe
a contribuição dos esgotos sanitários oriundos dos locais citados anteriormente.
Nas porções da Vila Flamengo e do Conjunto Granja de Freitas, as ruas estão
atendidas por redes coletoras de esgoto, mas não existem interceptores.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................ 299,5 ha
População Total ........................................................................................ 17.583 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos..................................................... 13.496 hab.
6.2.4.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Diretor do Conjunto Taquaril, que conforme já descrito,
apresenta 100% de sua área inserida na bacia em questão.
O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, o custo das intervenções previstas no
Plano Diretor para o Conjunto Taquaril:
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Quadro 6.9 - Custo previsto no Plano Diretor do Conjunto Taquaril
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

685.780,24

7.190.115,22

303.773,72

8.179.669,18

2

6.171.454,95

11.824.684,26

907.126,38

18.903.265,59

3

3.588.019,53

10.301.192,00

765.140,12

14.654.351,65

4

8.748.168,38

7.650.967,10

748.727,05

17.147.862,53

5

3.093.367,36

124.790,78

135.247,26

3.353.405,41

TOTAL

22.286.790,45

37.091.749,37

2.860.014,54

62.238.554,36

Para complementar os sistemas de esgotamento sanitário da Vila Flamengo e do
Conjunto Granja de Freitas são necessárias as seguintes intervenções:
Interceptores (5.330m) .........................................................................R$ 426.400,00
Estação Elevatória de Esgoto (60 l/s) ..................................................R$ 500.000,00
Tubulação de recalque (1.300m)..........................................................R$ 117.000,00
Total.....................................................................................................R$1.043.400,00

· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
-

OP 1999/2000 – Empreendimentos n.º 40;
OP 2001/2002 – Empreendimentos n.º 40;
OP 2003/2004 – Empreendimentos n.º 40.

Estes empreendimentos referem-se a obras no Conjunto Taquaril, estando seus
custos incluídos em seu respectivo Plano Diretor.
6.2.4.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Olaria – 4113100 é o seguinte:
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Quadro 6.10 - Custo Total da Bacia do Córrego Olaria
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

62.240.000,00

Vilas sem PGE

1.050.000,00

OP

1.330.000,00

Total

64.620.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.5.

Bacia do Córrego Piteiras – 4111400

6.2.5.1 Considerações Iniciais
O Córrego Piteiras, assim denominado pelos estudos do Plano Diretor de Drenagem,
é um afluente da margem direita do Ribeirão Arrudas e está localizado na região
Oeste do Município de Belo Horizonte.
Em sua bacia está inserida a área ocupada pelo Aglomerado Morro das Pedras,
onde se situam as Vilas Leonina e Pantanal. Nessa área, ainda podem ser
identificadas algumas nascentes, talvegues secos e talvegues ocupados pelo
escoamento de esgotos sanitários não captados.
O Aglomerado Morro das Pedras constitui-se das seguintes Vilas, consideradas as
percentagens inclusas na bacia: Antena (99,6%); Chácara Leonina (100%);
Leonina (98,8); Pantanal (100%); São Jorge I (100%), II (91%) e III (100%); Sta.
Sofia (100%). Além destas, situam-se ainda as vilas Ventosa (67,8%), Barão Homem
de Melo A, B e C (correspondendo a I, II, III, IV, V e VI) (100%) e o conjunto Santa
Maria (23,5%).
Os bairros situados total ou parcialmente na bacia são: Barroca, Calafate, Nova
Suissa, Alto Barroca, Grajaú, Nova Granada, Jardim América, Havaí e Estoril.
O córrego principal, já canalizado em todo o seu percurso, totaliza 4.157 m e
percorre a Av. Barão Homem de Melo (Bairro Estoril) e a Av. Silva Lobo (Bairro
Grajaú), até encontrar o Ribeirão Arrudas, na Av. Teresa Cristina, Bairro Calafate.
A Bacia do Córrego Piteiras está localizada, na sua maior parte (99%) na regional
Oeste e o restante na regional Centro-Sul.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................... 596 ha
População Total ......................................................................... ................76.779 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos ..... .............................................. 23.364 hab.
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6.2.5.2 Estudos e Projetos Existentes
· Drenurbs
A área de atuação do Drenurbs na bacia refere-se à Vila Pantanal, onde um dos
talvegues formadores do Córrego Piteiras segue poluído pelos lançamentos de
esgoto e lixo, correndo a céu aberto e sendo encaminhado para a micro drenagem
existente a partir da Rua 9 de dezembro.
Área de Atuação.............................................................................................. 14,22 ha
População Total ........................................................................................... 1.203 hab.
Empreendimentos:
Drenagem:
Extensão .............................................................................................................. 650m
Custo....................................................................................................R$ 195.053,04
Rede de Esgotamento Sanitário:
Extensão ........................................................................................................... 2.457m
Custo....................................................................................................R$ 231.541,76
Sistema Viário e Pavimentação:
Extensão .............................................................................................................. 810m
Custo................................................................................................. R$
480.644,38
Remoção de famílias (Proas):
Número de famílias ...................................................................................................37
Custo....................................................................................................R$ 462.500,00
Desapropriação:
Número de lotes e benfeitorias..................................................................................11
Custo....................................................................................................R$ 315.000,00
Reassentamento:
Unidades Habitacionais ............................................................................................80
Custo....................................................................................................R$2.080.000,00
Serviços Preliminares e outros necessários:
Custo ...................................................................................................R$1.181.289,97
Total da intervenção:
Custo Total....................................................................................... R$ 4.946.029,15
· Urbel
O PGE do Aglomerado Morro das Pedras encontra-se em fase final de elaboração e
abrange as seguintes vilas, consideradas as percentagens inclusas na bacia:
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Antena (99,6%); Chácara Leonina (100%); Leonina (98,8%); Pantanal (100%); São
Jorge I (100%), II (91%) e III (100%); Sta. Sofia (100%):
Área de Atuação.............................................................................................. 46,39 ha
População Total ......................................................................................... 16.655 hab.
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário ................. 8.718 hab.
O quadro a seguir resume as intervenções previstas no PGE:
Quadro 6.11 - Custos Previstos – PGE Aglomerado Morro das Pedras
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

25.064.438,43

45.674.519,95

3.992.413,00

74.734.371,38

TOTAL

25.064.438,43

45.674.519,95

3.992.413,00

74.734.371,38

Nos valores do PGE do Aglomerado Morro das Pedras descritos acima, foram
descontados os empreendimentos inclusos no Drenurbs com interferência na vila,
que totalizavam R$ 9.765.628,62.
Para as vilas que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para intervenções
tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e favelas e o
conhecimento das necessidades específicas da vila.
Esses custos são apresentados na tabela abaixo:
Quadro 6.12 - Custos das Vilas sem PGE – Aglomerado Morro das Pedras
População Inserida na bacia
(hab)

Custo de Intervenção
Estimado (R$)

BH de Melo

2.162

3.000.000,00

Ventosa

4.829

18.865.350,00

523

852.000,00

5.427

22.717.350,00

Nome da Vila

Conj. Sta. Maria
Total

· Orçamento Participativo
Quanto ao aspecto infra-estrutura / saneamento em obras do Orçamento
Participativo – OP, cujos empreendimentos ainda não foram iniciados, tem-se para a
bacia:
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 80 - Bairro Estoril – Urbanização da rua
Professor Alvino de Paula
Projeto...............................................................................................R$
5.821,00
Infra-estrutura/Drenagem .................................................................R$ 146.541,00
Total .................................................................................................R$ 152.362,00
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- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 81 - Bairro Nova Suissa - Tratamento de
fundo de vale da R. Araraquara
Projeto...............................................................................................R$
Infra-estrutura/Drenagem .................................................................R$
Desapropriação/Reassentamento.....................................................R$
Rede de Esgoto/Copasa ...................................................................R$
Total .................................................................................................R$

42.405,00
684.150,00
111.050,00
23.520,00
861.125,00

Obs.: Os empreendimentos nº 50 e 51 (OP 1998); nº 94A (OP 1999/2000); nº 97,
98, 100 e 101 (OP 2001/2002); nº 82, 83 e 85 (OP 2003/2004) referem-se a obras
em vilas, estando seus custos incluídos em seus respectivos PGE’s.
Custo Total do OP.........................................................................R$ 1.013.487,00
· Áreas sem Atendimento por Rede Coletora de Esgotos Sanitários
Buscando a universalização do atendimento e a melhoria contínua dos serviços de
esgotamento sanitário, define-se para a bacia, visando a complementação destes
serviços:
- Rede de Esgotamento Sanitário:
Área de Atuação ........................................................................................... 4,03 ha
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário............. 1.651 hab.
Empreendimentos:
Rede de Esgoto (Ø 150mm) ......................................................................... 5.463m
Custo..................................................................................................R$ 327.780,00
Interceptores Ø 150mm) .................................................................................. 150m
Custo..................................................................................................R$ 12.000,00
Custo Total .......................................................................................R$ 339.780,00
6.2.5.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Piteiras – 4111400 é o seguinte:
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Quadro 6.13 - Custo Total da Bacia do Córrego Piteiras
Intervenções
Drenurbs

Custo Total (R$)
4.950.000,00

Vilas com PGE

74.800.000,00

Vilas sem PGE

22.800.000,00

OP

1.050.000,00

Carência de Esgotamento Sanitário
Total

350.000,00
103.950.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.6.

Bacia do Córrego Lagoinha – 4111800

6.2.6.1 Considerações Iniciais
O Córrego Lagoinha, assim denominado pelos estudos do Plano Diretor de
Drenagem, é um afluente da margem esquerda do Ribeirão Arrudas, e está
localizado na região centro-norte do Município de Belo Horizonte.
Abrange a área ocupada próxima à Estação Rodoviária e onde se situam as vilas
Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos. Além destas vilas, estão situados, total
ou parcialmente, os bairros Lagoinha, Colégio Batista e São Cristóvão.
O córrego principal já canalizado em todo o seu percurso, totaliza 588 m e percorre a
Av. Antônio Carlos, da praça São Cristóvão (Bairro São Cristóvão), até encontrar-se
com o Ribeirão Arrudas na Av. do Contorno, Bairro Lagoinha.
A bacia do Córrego Lagoinha está localizada, parte na Regional Noroeste (56%),
parte na Regional Nordeste (40%) e o restante na Regional Leste(4%).
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................... 123 ha
População Total ........................................................................................ .19.994 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos....................................................... 4.419 hab.
6.2.6.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para a Pedreira Prado Lopes, que
apresenta 86,2% de sua área inserida na bacia e para a Vila Senhor dos Passos que
tem 99,4% de sua área inserida na bacia em questão.
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O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, as intervenções previstas nos PGE’s:
Quadro 6.14 - Custos Previstos - PGE Vila Pedreira Prado Lopes
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

1

356.401,88

1.769.175,64

132.224,61

2.257.802,13

2

160.122,44

720.305,12

131.653,70

1.012.081,26

3

0,00

1.260.773,19

34.255,08

1.295.028,27

4

262.718,99

877.886,27

0,00

1.140.605,26

5

151.384,90

1.030.218,76

22.836,72

1.204.440,38

6

143.412,02

869.175,91

17.127,54

1.029.715,47

7

448.066,27

900.958,54

14.843,87

1.363.868,67

8

431.800,78

866.580,46

25.691,31

1.324.072,55

9

373.031,16

672.784,70

97.056,06

1.142.871,92

10

5.149,41

1.127.072,96

0,00

1.132.222,38

11

5.149,41

959.678,60

0,00

964.828,01

2.337.237,25

11.054.610,14

475.688,90

13.867.536,29

TOTAL

Habitação

Projetos

Total na Bacia

Quadro 6.15 - Custos Previstos - PGE Vila Senhor dos Passos
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

3.116.629,09

2.080.714,76

0,00

5.197.343,85

TOTAL

3.116.629,09

2.080.714,76

0,00

5.197.343,85

· Orçamento Participativo – OP
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
-

OP 1999/2000 – Empreendimentos n.º 56;
OP 2001/2002 – Empreendimentos n.º 59;
OP 2003/2004 – Empreendimentos n.º 52.

Estes empreendimentos referem-se a obras na Vila Pedreira Prado Lopes, estando
seus custos incluídos em seu respectivo PGE.
· Viurbs
As vias contempladas pelo Viurbs, ou seja, a Av. Antônio Carlos (Via 810) e suas
interseções, bem como a Complementação do Complexo Viário da Lagoinha, são
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obras estruturantes que irão apenas modificar e remanejar as redes já existentes de
drenagem e esgotamento sanitário. Assim, não serão computadas nas estimativas
do PMS.
· Áreas Não Atendidas por Esgotamento Sanitário
Buscando a universalização do atendimento e a melhoria contínua dos serviços de
Esgotamento Sanitário, define-se para a bacia, visando a complementação destes
serviços:
- Rede de Esgotamento Sanitário:
Área de Atuação ........................................................................................... 6,43 ha
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário............. 4.446 hab.
Empreendimentos:
Rede de Esgoto (Ø 150mm) ........................................................................ 1.393 m
Custo..................................................................................................R$ 83.580,00
Interceptor R. Nossa Sra. de Fátima (Ø 300mm)............................................ 175 m
Custo..................................................................................................R$ 42.000,00
Custo Total .......................................................................................R$ 125.580,00
6.2.6.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Lagoinha – 4111800 é o seguinte:
Quadro 6.16 - Custo Total da Bacia do Córrego Lagoinha
Intervenções
Vilas com PGE
Carência de Esgotamento Sanitário
Total

Custo Total (R$)
19.100.000,00
130.000,00
19.230.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.7.

Bacia do Córrego Engenho Nogueira - 4131000

6.2.7.1 Considerações Iniciais
O Córrego Engenho Nogueira, assim denominado pelos estudos do Plano Diretor de
Drenagem, é um afluente da margem direita do Ribeirão Pampulha e está localizado
na porção centro-norte do município de Belo Horizonte, na bacia do Ribeirão da
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Onça. Nasce no divisor de águas das Bacias dos Ribeirões da Onça e Arrudas,
próximo à interseção da Avenida Dom Pedro II com o Anel Rodoviário.
O Córrego Engenho Nogueira tem uma extensão de 9.545 metros e percorre a
marginal do Anel Rodoviário com poucos trechos canalizados, seguindo no terreno
da UFMG e pela R. Professor Magalhães Penido (trecho canalizado), indo encontrar
o Ribeirão Pampulha (leito natural) na Av. Eng. Antônio Cabral.
A bacia do Córrego Engenho Nogueira está localizada predominantemente nas
regionais Pampulha e Noroeste, com pequenas franjas na Regional Nordeste.
Nela estão situados, total ou parcialmente, os bairros Jardim Montanhês, Caiçara,
Engenho Nogueira, Sumaré, São Francisco, Nova Cachoeirinha, Liberdade,
Jaraguá, Aeroporto, São José e o Campus da UFMG. Ainda nesta Bacia estão
localizadas as Vilas Sumaré, Jardim Montanhês, Inestan, Santa Rosa, Santo Antônio
Indaiá e Aeroporto.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................ 1.130 ha
População Total ......................................................................................... 39.811 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos....................................................... 2.376 hab.
6.2.7.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para o Aglomerado Jardim
Montanhês que possui 11,5% de sua área inserida na bacia em questão.
O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, as intervenções previstas no PGE:
Quadro 6.17 – Custos Previstos - PGE Aglomerado Jardim Montanhês
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

370.821,42

1.396.459,43

56.668,69

1.823.949,54

2

177.488,07

156.688,78

34.738,64

368.915,48

3

217.991,96

25.361,97

17.958,79

261.312,73

TOTAL

766.301,44

1.578.510,18

109.366,12

2.454.177,75

Para as vilas que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para intervenções
tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e favelas e o
conhecimento das necessidades específicas da vila.
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Esses custos são apresentados na tabela abaixo:
Quadro 6.18 – Custos das Vilas sem PGE – Bacia do Córrego Engenho Nogueira
Nome da Vila

População Inserida na bacia
(hab)

Custo de Intervenção
Estimado (R$)

São Francisco

42

5.625,00

Inestan Humaitá

72

1.194.858,00

Santa Rosa

493

3.930.000,00

Vila Real

158

900.000,00

Sumaré

1.592

9.463.125,00

Total

2.357

15.493.608,00

· Drenurbs
A área de atuação do Drenurbs na Bacia abrange 5 das 7 sub-bacias formadoras da
Bacia Elementar do Córrego Engenho Nogueira, correspondendo às de nº: 4131001,
4131002, 4131003, 4131004 e 4131005 de montante para jusante.
Área de Atuação................................................................................................. 600 ha
População Total ......................................................................................... 19.428 hab.
Empreendimentos:
Drenagem:
Extensão .......................................................................................................... 2.810 m
Custo................................................................................................. R$19.092.137,24
Rede de Esgotamento Sanitário:
Extensão .......................................................................................................... 3.427 m
Custo....................................................................................................R$1.811.207,31
Sistema Viário e Pavimentação:
Extensão .......................................................................................................... 3.336 m
Custo....................................................................................................R$8.061.636,14
Remoção de famílias (Proas):
Custo........................................................................................................R$ 75.000,00
Desapropriação:
Número de lotes e benfeitorias..................................................................................40
Custo....................................................................................................R$2.000.000,00
Serviços Preliminares e outros necessários:
Custo ...................................................................................................R$1.494.345,77
Total da intervenção:
Custo Total ...................................................................................... R$ 32.534.326,46
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· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
- OP ano 2001/2002 – Empreendimento nº 63 - Projeto executivo da R. Prentice
Coelho, recomposição e drenagem da R. Antônio de Carvalho/ Av. Pandiá
Calógeras - B. Caiçara. Devido às interferências de obras do Drenurbs, este
empreendimento teve seu escopo modificado para implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário da R. Prentice Coelho e da R. Antônio de Carvalho / Av.
Pandiá Calógeras, sendo posteriormente, adequado ao Drenurbs.
Ø

Av. Prentice Coelho:

Área de Atuação .......................................................................................... 61,65ha
População Total ........................................................................................ 5.124hab.
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário................. 259hab.
Empreendimentos:
Interceptores e Interligações c/ rede existente................................................. 698m
Custo....................................................................................................R$ 51.526,31
Obs.: Os materiais necessários para implantação dos interceptores serão fornecidos pela
Copasa MG.
Ø

Av. Pandiá Calógeras.

Área de Atuação ........................................................................................ 140,25ha
População Total ........................................................................................ 7.539hab.
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário................. 579hab.
Empreendimentos:
Interceptores e Interligações c/ rede existente.............................................. 1.949m
Custo..................................................................................................R$ 296.594,46
Obs.: Os materiais necessários para implantação dos interceptores serão fornecidos pela
Copasa MG.

Objetivando a despoluição do córrego que atravessa o Parque Ecológico do
Caiçara, a Sudecap, por solicitação da Regional Noroeste, inseriu no Programa
Aberto – PA (VR-09) a execução das obras de drenagem pluvial e da rede
condominial de esgotos sanitários do complexo da Rua Passa Quatro (bairro
Caiçara – Bacia a montante do Parque Caiçara).
As obras para implantação do sistema condominial destes esgotos nas quadras
12, 37, X e Y do bairro Caiçara, por parte da Copasa MG conforme seu programa
de Crescimento Vegetativo, depende, para sua viabilização, de ações da
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Sudecap, tanto no sentido de promover as desapropriações necessárias, quanto
no que se refere à execução da galeria de águas pluviais.
O custo de desapropriação do lote 9 da quadra 37, objeto indispensável à
implantação do sistema condominial das quadras 12 e 37, bem como a
implantação de parte da galeria da quadra 37, estão incorporados ao orçamento
do OP supra citado (ano 2001/2002 – Empreendimento nº 63).
Custo Total (empreendimento nº 63)..............................................R$ 420.653,98
Para a implantação de esgotamento sanitário nas quadras X e Y, será necessário
a implantação da galeria de águas pluviais, conforme projeto da Sudecap,
elaborado pela Empresa Helmar Engenharia – Ruas Passa Quatro / Praia
Formosa, cujos recursos ainda não estão equacionados, podendo ser
incorporados ao Drenurbs da bacia.
Custo estimado ................................................................................R$ 800.000,00
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 57 - Urbanização, drenagem,
contenção, rede de esgotamento sanitário, faixa de servidão, pavimentação e
desapropriação. - Av. Apolo, entre as R. Aspásia e Costa Sena; R. Olau Ferreira,
entre as ruas Itaguá e Ortose; R. Vicente Longo e Flor da verdade (até a
rotatória).
Projeto...............................................................................................R$
Obra ..................................................................................................R$
Desapropriação.................................................................................R$
Serviços Complementares (BH-Trans) .............................................R$
Rede coletora de esgotos sanitários .................................................R$
Total .................................................................................................R$

11.230,00
192.498,00
103.360,00
1.600,00
14.840,00
323.528,00

- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 60 - Implantação de acordo com o PGE
da vila Agl. Jardim Montanhês – Urbanização de via, tratamento de fundo de vale,
drenagem, esgotamento sanitário, remanejamento de rede de água, tratamento
de encostas, escada em concreto, escadaria em acesso - R. Antônio Fernandes
de Melo, R. Vicente Longo e R. Flor da Verdade. Seu custo está incorporado ao
PGE.
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 91 - Urbanização de via – Rua Viana do
Castelo (em torno do salão comunitário)
Projeto...............................................................................................R$
2.158,00
Obra ..................................................................................................R$ 71.999,00
Remoção/Reassentamento...............................................................R$ 36.000,00
Total .................................................................................................R$ 110.157,00

92

- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 92 - Urbanização de via - abertura,
remoção e pavimentação, R. Caldas da Rainha entre as R. S. dos Passos e Beira
Alta.
Projeto...............................................................................................R$
4.325,00
Obra ..................................................................................................R$ 74.150,00
Remoção/Reassentamento...............................................................R$ 140.000,00
Rede coletora de esgotos sanitários .................................................R$
8.175,00
Total .................................................................................................R$ 226.650,00
Custo Total do OP...........................................................................R$1.080.988,98
· Áreas sem Atendimento por Rede Coletora de Esgotos Sanitários
Buscando a universalização do atendimento e a melhoria contínua dos serviços de
Esgotamento Sanitário, define-se para a bacia, visando a complementação destes
serviços:
- Rede de Esgotamento Sanitário:
Área de Atuação ......................................................................................... 11,53 ha
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário............. 1.474 hab.
Empreendimentos:
Rede de Esgoto (Ø 150mm) ........................................................................ 5.672 m
Custo..................................................................................................R$ 340.320,00
Interceptor R. Assis da Chagas, ME (Ø 200mm) ............................................ 774 m
Custo..................................................................................................R$ 85.140,00
Interceptor R. Assis da Chagas, MD (Ø 350mm) ......................................... 1.352 m
Custo..................................................................................................R$ 365.040,00
Custo Total .......................................................................................R$ 790.500,00
6.2.7.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Engenho Nogueira – 4131000 é o
seguinte:
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Quadro 6.19 - Custo Total da Bacia do Córrego Engenho Nogueira
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

2.500.000,00

Vilas sem PGE

15.500.000,00

Drenurbs

32.600.000,00

OP

1.100.000,00

Galeria R. Passa Quatro

800.000,00

Carência de Esgotamento Sanitário

800.000,00

Total (R$)

53.300.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.8

Bacia do Córrego da Ressaca – 4130800

6.2.8.1 Considerações Iniciais
O Córrego da Ressaca, pertencente à Bacia do Ribeirão Pampulha / Onça,
encontra-se canalizado em seção aberta e seus principais formadores são os
córregos dos Coqueiros, das Taiobas, da Glória e Flor d’Água.
Sua bacia encontra-se totalmente inserida nos limites de Belo Horizonte, junto ao
limite com o Município de Contagem, estando localizada em sua maior parte na
Regional Noroeste e o restante na Regional Pampulha.
Abrange os bairros Pindorama, Dom Bosco, Álvaro Camargos, Glória, Frei
Eustáquio, Ipanema, Inconfidência, Coqueiros, São José, São Salvador, Primavera,
Alípio de Melo, Castelo e Paquetá e parte dos bairros Califórnia, Filadélfia, Jardim
Alvorada, Serrano, Ouro Preto, Santa Terezinha, Bandeirantes e Padre Eustáquio.
Nesta bacia estão também inseridas as vilas Novo Ouro Preto, Paquetá, Santo
Antônio, Califórnia, Coqueiral e São José, parte das vilas 31 de março e Aglomerado
Jardim Montanhês, além dos conjuntos habitacionais Califórnia, Itacolomi, Celso
Machado, Jardim Filadélfia e Novo Dom Bosco.
Na porção de montante da bacia está localizado o Aterro Sanitário da BR-040,
operado pela SLU/SMLU.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total................................................................................................... 2.038,68 ha
População Total ....................................................................................... 155.841 hab.
População de vilas, favelas e conjuntos..................................................... 16.736 hab.

94

6.2.8.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou Plano Global Específico (PGE) para as seguintes vilas, parcial ou
totalmente inseridas na Bacia do Córrego da Ressaca:
Quadro 6.20 – Percentual das Vilas inseridas na Bacia do Córrego da Ressaca
Nome

Percentual da área inserida na Bacia

Aglomerado Jardim Montanhês

88,5%

Vila Califórnia

100%

Vila Coqueiral

100%

Vila Novo Ouro Preto

100%

Os quadros apresentados a seguir resumem, por tipo e etapa, os custos das
intervenções previstas nos PGE’s para a porcentagem das áreas das vilas inseridas
na bacia em questão:
Quadro 6.21 – Custos Previstos - PGE Aglomerado Jardim Montanhês
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

2.853.712,63

10.746.666,08

436.102,54

14.036.481,25

2

1.365.886,41

1.205.822,32

267.336,51

2.839.045,24

3

1.677.590,33

195.176,92

138.204,60

2.010.971,85

TOTAL

5.897.189,37

12.147.665,32

841.643,65

18.886.498,35

Quadro 6.22 – Custos Previstos - PGE Vila Califórnia
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

7.621.952,27

7.411.348,29

218.793,92

15.252.094,48

TOTAL

7.621.952,27

7.411.348,29

218.793,92

15.252.094,48

Obs.: O custo adotado foi o do Programa Habitar Brasil – BID.
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Quadro 6.23 – Custos Previstos - PGE Vila Coqueiral
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

1

182.068,74

0,00

0,00

182.068,74

2

378.705,86

782.803,58

0,00

1.161.509,44

3

195.251,45

770.948,80

0,00

966.200,24

4

483.640,20

218.424,91

0,00

702.065,11

5

223.599,58

872.383,93

0,00

1.095.983,51

6

279.878,93

883.037,71

0,00

1.162.916,65

7

0,00

923.191,32

0,00

923.191,32

8

0,00

220.702,19

0,00

220.702,19

1.743.144,75

4.671.492,43

0,00

6.414.637,18

Total na Bacia

TOTAL

Habitação

Projetos

Total na Bacia

Quadro 6.24 – Custos Previstos - PGE Vila Novo Ouro Preto
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

1

452.253,42

1.690.007,50

52.347,93

2.194.608,85

2

1.365.354,97

879.889,47

0,00

2.245.244,44

3

165.773,75

672.281,55

0,00

838.055,30

1.983.382,14

3.242.178,52

52.347,93

5.277.908,59

TOTAL

Para as vilas que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para
urbanização, tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e
favelas e o conhecimento das necessidades específicas da vila.
Esses custos são apresentados na tabela seguinte:
Quadro 6.25 – Custos das Vilas sem PGE – Bacia do Córrego da Ressaca
Nome da Vila
Conj. Jardim Filadélfia

População inserida na bacia
(hab)

Custo de Intervenção
Estimado (R$)

1.757

1.345.535,52

Vila 31 de Março

290

3.048.000,00

Vila Paquetá

496

744.549,95

Vila Santo Antônio

552

1.568.399,00

3.095

6.706.484,47

Total

O Conjunto Novo Dom Bosco, segundo informou a Urbel, já está com sua área toda
urbanizada. Portanto, não há intervenções a serem feitas.
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· Viurbs
Outro projeto de relevância na Bacia do Córrego da Ressaca é o da Via 210,
importante eixo viário para a região Noroeste e Pampulha. Este projeto prevê a
remoção e reassentamento de toda a Vila São José, em área contígua no Bairro
Jardim Manacás.
A primeira etapa da obra já está em execução e foi contratada pelo valor de
R$ 12.999.058,32.
O custo previsto para implantação da 2ª etapa da Via 210 é de:
Obras de infra-estrutura urbana ........................................................ R$ 90.000.000,00
Proas................................................................................................. R$ 7.400.000,00
Total.................................................................................................. R$ 97.400.000,00
(Fonte: SMEU-Sudecap)
· Propam
Existem alguns empreendimentos previstos para a Bacia do Córrego da Ressaca,
inseridos no programa Propam - SMMAS (Programa de Recuperação e
Desenvolvimento da Bacia da Pampulha – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento), em conjunto com o Programa Caça-Esgotos da Copasa MG.
Apresentamos a seguir os custos estimados pelo Propam para as intervenções em
infra-estrutura de saneamento.
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Quadro 6.26 – Custos Previstos pelo PROPAM – Bacia do Córrego da Ressaca
Local

Redes
Coletoras (Km)

Vila Santo Antônio

0,6

Bairro Bandeirantes

3,6

Vila Paquetá

0,4

Av. Um – Ouro Preto

Interceptores
(Km)

Ligações
Prediais
(un)

-

0,6

Custo Total
(R$)

67

53.075,00

132

321.570,00

206

138.500,00

0,6

54.736,00

Vila Novo Ouro Preto

1,9

360

166.538,00

Vila Antena

1,1

146

96.515,00

Vila Alvorada

3,2

503

285.265,00

Jardim Alvorada

0,9

90

48.470,00

Via 210 (Vila São José)
Vila Califórnia

7,0
7,3

Av. Avaí
Vila Coqueiral

888
5,1

3,8

Av. Jacareí
TOTAL

529.523,00

749.000,00
556

2,3
22,8

15,6

651.346,00

346.600,00
195.000,00

2.948

3.636.138,00

Ressalta-se, porém, que os custos destes empreendimentos já estão contemplados
nos custos levantados pela Urbel, no caso das vilas, e pelo Sanear BH, no caso da
cidade formal.
· Drenurbs
A Bacia Elementar do Córrego da Ressaca não faz parte das 8 bacias prioritárias
selecionadas na 1a. fase do Drenurbs, mas já foi feito um estudo na bacia.
A área de atuação do Drenurbs nesta Bacia compreende as nascentes dos córregos
da Rua Jacareí (sub-bacia 4130802), Taiobas (sub-bacias 4130804, 4130805 e
4130806) e da Av. Hum (sub-bacia 4130819), com as seguintes características:
Área de Atuação................................................................................................. 454 ha
População Total .......................................................................................... 40.138 hab
População Diretamente Beneficiada por Esgotamento Sanitário .................. 5.827 hab
Apresentamos a seguir os custos estimados pelo Drenurbs
(Fonte: SMEU-Sudecap).
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•

Córrego da Rua Jacareí - Mês Ref.: Outubro/02:

Obras de infra-estrutura urbana ............................................................ R$ 369.015,55
Remoção e reassentamento ................................................................. R$ 169.066,56
Total...................................................................................................... R$ 538.082,11
•

Córrego das Taiobas - Mês Ref.: Janeiro/03:

Obras de infra-estrutura urbana ......................................................... R$ 2.234.198,76
Remoção e reassentamento .............................................................. R$ 1.558.484,07
Total................................................................................................... R$ 3.792.682,83
•

Córrego da Av. Hum - Mês Ref.: Julho/02:

Obras de infra-estrutura urbana ......................................................... R$ 3.371.887,30
Remoção e reassentamento .............................................................. R$ 1.996.637,76
Total................................................................................................... R$ 5.368.525,06
Da mesma forma que para os empreendimentos do Propam, estes projetos já estão
contemplados nos custos levantados pela Urbel, no caso das vilas, e pelo Sanear
BH, no caso da cidade formal.
· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia do Córrego da Ressaca, cujas obras
ainda não foram iniciadas, tem-se:
- OP ano 2001/2002 – Empreendimento nº 117– Tratamento de fundo de vale,
drenagem e pavimentação da Rua Andorra, Conjunto Lagoa
Projeto..............................................................................................R$ 31.000,00
Desapropriação................................................................................R$ 290.000,00
Obras ...............................................................................................R$1.600.000,00
Total ................................................................................................R$1.921.000,00
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento nº 93 – Urbanização da Rua Sérgio
Miranda Moreira – Bairro Ouro Preto
Projeto/PGE .....................................................................................R$
6.000,00
Obras ...............................................................................................R$ 132.000,00
Total ................................................................................................R$ 138.000,00
Custo Total do OP..........................................................................R$2.059.000,00
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Existem outros empreendimentos do Orçamento Participativo, inseridos na bacia do
Córrego da Ressaca (conforme mostrado no Desenho n.º PMS - 28/32), que
também não foram iniciados, mas que referem-se a intervenções em vilas, cujos
custos estão incluídos em seus respectivos PGE’s:
-

OP 1999/2000 – Empreendimento n.º 105;
OP 2001/2002 – Empreendimento n.º 115;
OP 2003/2004 – Empreendimentos n.º 62,63, 96 e 99.

· Sanear BH
O Grupo Gerencial de Saneamento – GGSAN da Sudecap elaborou em julho de
2001 um estudo completo do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do
Córrego da Ressaca no âmbito do Projeto Sanear BH.
Tendo em vista os projetos citados acima e seus respectivos custos, listamos abaixo
apenas os quantitativos e custos ainda necessários para a solução dos problemas
de esgotamento sanitário da Bacia do Córrego da Ressaca, segundo os estudos do
Sanear BH.
Custo previsto:
Quadro 6.27 - Custos do Sanear BH – Bacia do Córrego da Ressaca
Discriminação

Quantidade

Custo Unitário (R$)

Custo Total (R$)

Rede Coletora

23.266

60,00

1.395.960,00

Interceptor

10.020

180,00

1.803.600,00

Elevatória de Esgotos (Q = 2 l/s)
Total

73.000,00
3.272.560,00

Obs.: Os custos unitários adotados foram fornecidos pela Copasa MG.

6.2.8.3 Custo Total
Conforme já citado, existem alguns projetos urbanísticos elaborados pelo Propam e
pelo Drenurbs para a área da Bacia do Córrego da Ressaca. Porém, estes projetos
já estão contemplados nos custos levantados pela Urbel (PGE’s e estimativa de
custo para vilas sem PGE), no caso das vilas, e pelo Sanear BH, no caso da cidade
formal.
Assim, propõe-se que, para a estimativa de custo das prioridades do PMS, sejam
considerados os seguintes custos:
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Quadro 6.28 - Custo Total da Bacia do Córrego da Ressaca
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

45.900.000,00

Vilas sem PGE

6.700.000,00

OP

2.100.000,00

Via 210

97.400.000,00

Sanear BH

3.300.000,00

Total (R$)

155.400.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.9

Bacia do Córrego Bonsucesso - 4110400

6.2.9.1 Considerações Iniciais
O Córrego Bonsucesso é um afluente da margem direita do Ribeirão Arrudas, e está
localizado na porção Sul do município de Belo Horizonte. A bacia do Córrego
Bonsucesso está localizada, na sua quase totalidade na Regional Barreiro com
pequenas franjas das regionais Centro Sul e Oeste.
Nela estão situados os bairros Barreiro de Baixo, Bonsucesso, Bairro Novo das
Indústrias, Jardim Felicidade, Olhos d’Água e Pilar, Conjuntos Bonsucesso e
Esperança, e as Vilas Cemig, Alta Tensão, Alta Tensão 1, Bernadete, São João,
Olhos d’Água/Buracão e Nova Paraíso. Situam-se ainda, parcialmente na bacia, os
bairros: Milionários, Araguaia, Flávio Marques Lisboa, Betânia e Palmeiras.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total........................................................................................................ 1.171 ha
População Total ......................................................................................... 42.212 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos ...................................... ............... 6.773 hab.
6.2.9.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para a Vila Cemig que apresenta
92,1% de sua área inserida na bacia em questão e para a Vila Bernadete, que está
100% inserida na bacia, sendo que não existe PGE para as Vilas Betânia, Alta
Tensão e Nova Paraíso.
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O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, as intervenções previstas no PGE da
Vila Cemig.
Quadro 6.29 - Custos Previstos - PGE Vila Cemig
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

2.848.884,69

18.013.296,61

817.555,26

21.679.736,57

TOTAL

2.848.88,69

18.013.296,61

817.555,26

21.679.736,57

O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, as intervenções previstas no PGE da
Vila Bernadete.
Quadro 6.30 - Custos Previstos - PGE Vila Bernadete
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

1

987.533,44

2

Projetos

Total na Bacia

6.661.465,91

203.743,06

7.852.742,41

379.743,84

3.956.585,20

193.204,62

4.529.533,66

3

116.431,08

736.507,20

31.615,30

884.553,59

4

36.172,76

104.671,57

1.519.881,13

11.459.229,87

TOTAL

Habitação

140.844,33
428.562,98

13.407.673,98

Para as vilas que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para
intervenções, tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e
favelas e o conhecimento das necessidades específicas da vila.
Esses custos são apresentados na tabela abaixo.
Quadro 6.31 - Custos das Vilas sem PGE – Bacia do Córrego Bonsucesso
População inserida na bacia
(hab)

Custo de Intervenção
Estimado (R$)

207

5.525.000,00

24

3.000.000,00

Vila São João

1.125

6.250.000,00

Vila Olhos d’Água/ Buracão

2.223

8.892.000,00

TOTAL

3.579

23.667.000,00

Nome da Vila
Vila Alta Tensão
Vila Nova Paraíso
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· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
- OP ano 2001/2002 – Empreendimento no 2, Bairro Hosana - Tratamento de fundo
de vale, drenagem, pavimentação de trechos das ruas Gilberto Freire, Isaias,
Jeremias, Amós.
Projeto..............................................................................................R$ 44.494,38
Desapropriação................................................................................R$
4.832,74
Obras ...............................................................................................R$1.662.126,33
Total ................................................................................................R$1.711.453,45
- OP ano 2001/2002 – Empreendimento no 104, Vila Nova Paraíso - Elaboração do
Plano Global e intervenções de acordo com o Plano.
PGE .................................................................................................R$
Projeto..............................................................................................R$
Obras ...............................................................................................R$
Total ................................................................................................R$

7.100,00
1.884,00
30.000,00
38.984,00

- OP ano 2003/2004 – Empreendimento no 3, ruas do bairro Olhos d’Água –
Urbanização de vias - drenagem, contenção, pavimentação, escadaria e
recomposição asfáltica.
Projeto/PGE .....................................................................................R$ 52.812,00
Desapropriação/Indenização/Reassentamento ...............................R$ 12.000,00
Copasa/Cemig/BHTrans ..................................................................R$
3.711,00
Obras ...............................................................................................R$ 905.343,00
Total ................................................................................................R$ 973.866,00
Existe ainda o empreendimento nº 01 (OP 2003/2004) do Orçamento Participativo,
inseridos na bacia, porém o custo incluído em seu respectivo PGE.
Custo Total do OP..........................................................................R$2.724.403,45
· Drenurbs
A área de atuação do Drenurbs abrange totalmente duas das quatro sub-bacias
formadoras da Bacia Elementar do Córrego Bonsucesso, correspondendo às de nº:
4110402 e 4110403, e parte das sub-bacias de nº 4110401 e 4110404 de montante
para jusante.
Área de Atuação................................................................................................. 593 ha
População Total ......................................................................................... 37.472 hab.
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Empreendimentos:
Drenagem:
Extensão ........................................................................................................ 22.600 m
Custo................................................................................................. R$ 9.502.298,05
Sistema de Esgotamento Sanitário:
Extensão de rede coletora ............................................................................. 13.841 m
Extensão de interceptor ................................................................................. 10.726 m
Custo....................................................................................................R$3.414.531,06
Sistema Viário e Pavimentação:
Extensão ........................................................................................................ 12.691 m
Custo................................................................................................. R$14.572.573,30
Remoção de famílias (Proas):
Custo................................................................................................. R$ 1.137.500,00
Reassentamento (regularização e urbanização):
Custo................................................................................................. R$15.842.985,00
Desapropriação:
Número de lotes e benfeitorias................................................................................180
Custo................................................................................................. R$19.500.000,00
Total da intervenção:
Custo Total ...................................................................................... R$ 63.969.887,41
· Sanear BH
O Grupo Gerencial de Saneamento – GGSAN da Sudecap elaborou em 2001 um
estudo completo do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Córrego
Bonsucesso no âmbito do Projeto Sanear BH.
Tendo em vista os projetos citados acima e seus respectivos custos, listamos abaixo
apenas os quantitativos e custos ainda necessários para a solução dos problemas
de esgotamento sanitário da Bacia do Córrego Bonsucesso, segundo os estudos do
Sanear BH.
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Custo previsto:
Quadro 6.32 - Custos do Sanear BH – Bacia do Córrego Bonsucesso
Discriminação

Quantidade

Rede Coletora DN 150 mm

Custo Total (R$)

18.426

60,00

1.105.560,00

1

73.000,00

73.000,00

1.300

180,00

234.000,00

Elevatória de Esgotos Q=2 l/s
Interceptores de Esgotos

Custo Unitário (R$)

Total

1.412.560,00

Obs.: Os custos unitários adotados foram fornecidos pela Copasa MG.

6.2.9.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Bonsucesso – 4110400, é o seguinte:
Quadro 6.33 - Custo Total da Bacia do Córrego Bonsucesso
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

35.100.000,00

Vilas sem PGE

23.700.000,00

OP
Drenurbs

2.750.000,00
64.000.000,00

Sanear BH

1.450.000,00

Total (R$)

127.000.000,00

Obs.: Custos totais arredondados

6.2.10. Bacia do Córrego Fazenda Velha –4140700
6.2.10.1 Considerações Iniciais
O Córrego Fazenda Velha é um afluente da margem direita do Ribeirão Isidoro, e
está localizado na Regional Norte do município de Belo Horizonte. Nela estão
situados os bairros Floramar, Jardim Guanabara, Granja Werneck, Tupy e os
Conjuntos Floramar e Jardim Felicidade.
Dados da Bacia Elementar de Drenagem:
Área Total.........................................................................................................189 ha
População Total .......................................................................................20.034 hab.
População de vilas / favelas / conjuntos.................................... ...............14.862 hab.
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6.2.10.2 Estudos e Projetos Existentes
· Urbel
A Urbel elaborou o Plano Global Específico (PGE) para o Conjunto Jardim Felicidade
que apresenta 96% de sua área inserida na bacia em questão.
O quadro a seguir resume, por tipo e etapa, as intervenções previstas no PGE da
Vila Conjunto Jardim Felicidade.
Quadro 6.34 - Custos Previstos - PGE Conjunto Jardim Felicidade
Custos (R$)
Etapa

Saneamento / Infra
Estrutura

Habitação

Projetos

Total na Bacia

1

721.085,07

371.608,48

2.947.789,57

4.040.483,12

2

9.687.913,21

179.880,45

0,00

9.867.793,66

3

0,00

3.133.018,26

0,00

3.133.018,26

4

729.117,95

0,00

0,00

729.117,95

5

2.205.411,92

48.539,17

0,00

2.253.951,09

6

115.740,65

0,00

0,00

115.740,65

7

103.364,29

19.986,72

0,00

123.351,01

8

85.259,42

0,00

0,00

85.259,42

9

4.710.096,92

5.173,18

0,00

4.715.270,10

TOTAL

18.357.989,42

3.758.206,25

2.947.789,57

25.063.985,24

Para as vilas e conjuntos que não possuem PGE, a Urbel estimou o custo total para
intervenções, tomando como referência os PGE’s já elaborados para outras vilas e
favelas e o conhecimento das necessidades específicas da vila.
Para o Conjunto Floramar, que está 92,4% inserida na bacia, esses custos são
apresentados na tabela abaixo.
Quadro 6.35 - Custos Previstos - PGE Conjunto Floramar
Nome da Vila

População inserida na bacia (hab)

Custo de Intervenção Estimado (R$)

Conjunto Floramar

515

1.024.000,00

TOTAL

515

1.024.000,00

· Orçamento Participativo
Quanto aos empreendimentos de infra-estrutura e saneamento aprovados no
Orçamento Participativo, situados na bacia, cujas obras ainda não foram iniciadas,
tem-se:
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- OP ano 2001/2002 – Empreendimento no 87, Bairro Tupi “A” – Pavimentação,
drenagem, dreno profundo, contenção e tratamento de fundo de vale – Rua
Hermenegildo Chaves entre Rua José Drumond e Rua Alfredo S. Baracho; Rua
José de Paula Cota entre Rua Carmem Miranda e Rua Nelson Hungria.
Obras ...............................................................................................R$1.017.508,92
Total ................................................................................................R$1.017.508,92
- OP ano 2001/2002 – Empreendimento no 90, Bairro Novo Aarão Reis –
Canalização do Córrego, Abertura e Urbanização da rua 51-B
Projeto..............................................................................................R$ 28.930,60
Remoção..........................................................................................R$ 105.000,00
Obras ...............................................................................................R$ 903.896,29
Total ................................................................................................R$1.037.826,89
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento no 72, ruas do Bairro Tupi “B” Urbanização de vias – desapropriação, drenagem, pavimentação e muro de
arrimo.
Projeto/PGE .....................................................................................R$ 64.504,00
Desapropriação/Indenização/Reassentamento ...............................R$ 112.000,00
Copasa/Cemig/BHTrans ..................................................................R$
730,00
Obras ...............................................................................................R$1.105.784,00
Total ................................................................................................R$1.283.018,00
- OP ano 2003/2004 – Empreendimento no 73, ruas e becos do Conjunto Floramar
– Urbanização de vias e becos – pavimentação e remoção de pavimento.
Projeto/PGE .....................................................................................R$ 12.147,00
Obras ...............................................................................................R$ 208.231,00
Total ................................................................................................R$ 220.378,00
Custo Total do OP..........................................................................R$3.558.731,81
§

Drenurbs

A Bacia Elementar do Córrego Fazenda Velha não faz parte das 8 bacias prioritárias
selecionadas na 1a. fase do Drenurbs, mas já foi feito um estudo completo que
abrange toda a bacia.
Área de Atuação................................................................................................. 183 ha
População Total ......................................................................................... 20.034 hab.
Empreendimentos:
Drenagem, recuperação de taludes e pavimentação:
Custo................................................................................................. R$ 6.399.606,75
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Sistema de Esgotamento Sanitário:
Custo....................................................................................................R$ 788.310,89
Desapropriação:
Custo................................................................................................. R$ 1.868.389,50
Total da intervenção:
Custo Total....................................................................................... R$ 9.056.307,14
6.2.10.3 Custo Total
De acordo com as informações anteriores, o custo previsto das intervenções para a
Bacia Elementar de Drenagem do Córrego Fazenda Velha - 4140700, é o seguinte:
Quadro 6.36 - Custo Total da Bacia do Córrego Fazenda Velha
Intervenções

Custo Total (R$)

Vilas com PGE

25.100.000,00

Vilas sem PGE

1.030.000,00

OP

3.600.000,00

Drenurbs

9.100.000,00

Total (R$)

38.830.000,00

Obs.: Custos totais arredondados
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7.

FONTES DE RECURSOS

Aproximadamente 60 milhões de brasileiros - 9,6 milhões de domicílios urbanos não dispõem de coleta de esgoto. Essa deficiência está localizada especialmente
nos bolsões de pobreza das grandes cidades, assim como nas cidades de até
20.000 habitantes e nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.
É acentuada também a deficiência de tratamento ao esgoto coletado. Quase 75% de
todo o esgoto sanitário coletado nas cidades é despejado "in natura", o que contribui
decisivamente para a poluição dos cursos d'água urbanos e das praias.
Há mais carências importantes em matéria de saneamento ambiental: dos 60
milhões de brasileiros que não contam com coleta de esgoto, cerca de 15 milhões
(3,4 milhões de domicílios) não têm acesso à água encanada. E uma parcela da
população que tem ligação domiciliar não conta com abastecimento diário e nem de
água potável com qualidade.
Além disso, 16 milhões de brasileiros não são atendidos pelo serviço de coleta de
lixo, e, nos municípios de grande e médio portes, onde o sistema convencional de
coleta poderia atingir toda a produção diária de resíduos sólidos, esse serviço não
atende adequadamente os moradores das favelas, das ocupações e dos bairros
populares, por conta da precariedade da infra-estrutura viária naquelas localidades.
Outros dramas: em 64% dos municípios o lixo coletado é depositado em lixões "a
céu aberto". E em muitos municípios pequenos sequer há serviço de limpeza pública
minimamente organizado.
A tudo isso soma-se a carência na implementação de soluções de drenagem
urbana, percebida especialmente a cada chuva mais intensa, quando ocorrem
alagamentos e enchentes nas áreas de estrangulamento dos cursos d'água.
Para reverter esse quadro e universalizar o acesso aos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário no país, a Secretaria Nacional de Saneamento do
Ministério das Cidades calcula que seja necessário investir cerca de 178 bilhões de
reais até o ano 2020 – o que equivale a 0,45% do PIB, com um crescimento anual
médio do PIB de 4%. Desse montante, 180 bilhões seriam investidos nos serviços
de água e esgoto – cerca de 115 bilhões em expansão e 65 em reposição. Além
disto, cerca de 6 bilhões de reais seriam necessários para a universalização da
coleta de resíduos sólidos. Nos valores dos investimentos não estão considerados
os custos referentes à elaboração de projetos nem à fiscalização e
acompanhamento de obras. Estes custos adicionais são da ordem de 3% a 5% do
valor do investimento, chegando a atingir 10%, quando se considera a elaboração
do projeto executivo. Os dados do Ministério não incluem o cálculo dos recursos
necessários para destinação final de resíduos sólidos, drenagem e controle de
vetores.
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Em Belo Horizonte, pelo levantamento realizado para a elaboração do PMS, são
necessários 730 milhões de reais para universalizar os serviços de saneamento
ambiental nas dez bacias elementares priorizadas – aí sim incluídas ações de
drenagem e de controle de vetores –, conforme mostrado no Quadro 7.1.
Estão apresentados no Quadro 7.1, para cada uma das dez bacias elementares
priorizadas e discriminados para cada um dos programas em andamento na PBH, os
custos estimados para a universalização do saneamento ambiental nestas bacias.
É fácil perceber que a maior parte dos custos estimados (cerca de 65%) se referem
específica e explicitamente a uma demanda por investimentos em áreas de vilas e
favelas. Além disto, em quase todos os demais programas listados, há uma parcela
significativa dos custos que se refere a investimentos também nessas áreas. No
caso do Viurbs, os custos identificados correspondem à implantação da continuidade
da Avenida Pedro II – em andamento –, com o integral e adequado reassentamento
das famílias moradoras da Vila São José. No Programa Drenurbs, que em sua
primeira fase, tem intervenções propostas para metade das bacias priorizadas,
também estão previstas ações de saneamento em vilas. Vários dos
empreendimentos eleitos no Orçamento Participativo estão localizados em áreas de
vilas e favelas de sete dessas bacias. Reforçando essa leitura, existem projetos
elaborados e outras demandas importantes identificadas e incorporadas, merecendo
destaque o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Santa
Terezinha.
Esta análise nos leva a concluir pela absoluta correção da proposta contida no PMS,
que aponta na direção da racionalidade e da coerência na aplicação de recursos em
saneamento ambiental, priorizando a atuação naquelas áreas onde será possível
equacionar demandas históricas e graves, maximizando-se os benefícios, que
atingirão parcela muito significativa da população moradora de vilas e favelas em
nosso Município. Estão inseridas nas bacias priorizadas no PMS, áreas do
Aglomerado da Serra, do Alto Vera Cruz, do Taquaril, do Morro das Pedras. Intervir
nesses grandes aglomerados, tal como aqui proposto, significa dotar essas áreas de
infra-estrutura e urbanização adequadas, resgatando a qualidade de vida e a
cidadania de seus moradores.
Outra observação importante é a de que existem estudos e, em muitos casos até
projetos elaborados para o equacionamento das demandas aqui identificadas.
O Quadro 7.2 apresenta as Fontes de Recurso prováveis e, em algumas situações já
definidas, para o equacionamento das demandas cujos custos estimados estão
apresentados no Quadro 7.1.
A partir da análise de ambos, pode-se concluir que já há um bom caminho trilhado
no sentido de se fazer investimentos importantes em saneamento ambiental em Belo
Horizonte. Além disso, é possível observar que parcela significativa dos recursos já
assegurados para ou pelo Município (70%) e também daqueles em negociação
(75%), se referem a investimentos previstos para as dez bacias priorizadas no PMS.
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Fica assim evidenciada a real possibilidade de viabilizar-se a proposta apresentada
pelo PMS, que recomenda, para os próximos quatro anos, a priorização de
investimentos em saneamento ambiental para as dez bacias listadas. Comparandose os números apresentados pelos Quadros 7.1 e 7.2, vemos que, para uma
estimativa de custos da ordem de 720 milhões de reais para o atendimento da
demanda por universalização de ações e serviços de saneamento ambiental,
existem recursos assegurados da ordem de 223 milhões de reais, além de outros
555 milhões em processo de negociação, o que totaliza uma expectativa de se
viabilizar investimentos, nessas dez bacias, de cerca de 778 milhões de reais.
Evidentemente que há a necessidade, por parte da Administração Municipal, de se
equacionar uma capacidade operacional compatível com a proposta de se fazer
esses investimentos com agilidade e competência satisfatórias.
Uma parcela de 5% do montante dos recursos efetivamente creditados na conta do
FMS deverá ser reservada para fazer frente a eventuais ações emergenciais. Por
ações emergenciais entende-se aquelas que venham a solucionar demandas
correspondentes a risco eminente à vida ou ao patrimônio, sendo a liberação destes
recursos condicionada, necessariamente, a um parecer favorável do COMUSA.
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Quadro 7.1 - Resumo dos Custos das Bacias Elementares Priorizadas
Custo Por Programa de Investimento(R$)
Bacias Elementares
Córrego Cardoso
Córrego Freitas (Sta Terezinha)
Rib. Arrudas (Vera Cruz)

SMHAB/Urbel
Vilas c/ PGE
Vilas s/ PGE
122.300.000,00
-

Viurbs

5.100.000,00
-

Drenurbs
7.530.000,00

(2)

137.330.000,00

(3)

10.500.000,00

-

-

8.300.000,00

-

64.620.000,00

Córrego Olaria

62.240.000,00

1.050.000,00

-

-

Córrego Piteiras

74.800.000,00 22.800.000,00

-

Córrego Lagoinha

19.100.000,00

-

Córrego da Ressaca

45.900.000,00

Córrego Bonsucesso

35.100.000,00 23.700.000,00

-

Cór. Fazenda Velha

25.100.000,00

-

TOTAL

2.400.000,00

10.500.000,00

-

6.700.000,00 97.400.000,00

1.030.000,00

-

TOTAL

-

-

2.500.000,00 15.500.000,00

Outros Projetos

-

800.000,00

Cór. Engenho Nogueira

OP

-

7.500.000,00

-

(1)

4.950.000,00
32.600.000,00
64.000.000,00
-

1.330.000,00

350.000,00

(4)

103.950.000,00

130.000,00

(4)

19.230.000,00

1.100.000,00

1.600.000,00

(5)

53.300.000,00

2.100.000,00

3.300.000,00

(2)

155.400.000,00

2.750.000,00

1.450.000,00

(2)

127.000.000,00

3.600.000,00

9.100.000,00

(6)

38.830.000,00

28.830.000,00

718.460.000,00

1.050.000,00
-

394.540.000,00 76.680.000,00 97.400.000,00 109.080.000,00 11.930.000,00

Observações:
1 - Custos Totais Arredondados
2 - Sanear BH
3 - Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Santa Terezinha – Sudecap
4 - Recurso Complementar para melhoria do esgotamento sanitário da bacia
5 - Recurso Complementar para melhoria do esgotamento sanitário da bacia (R$ 800.000,00) + Implantação da galeria pluvial da rua Passa Quatro (R$ 800.000,00)
6 - Drenurbs – 2ª Etapa
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Quadro 7.2 - Fontes de Recurso dos Empreendimentos
Valor dos Recursos (R$ milhões)
Programa

Fonte do Recurso

Para o Município
Assegurado

Para as 10 Bacias
Prioritárias

Em
Em
Assegurado
Negociação
Negociação

Orçamento Participativo

PBH/ BNDES

59

Propam

PBH/OGU

76

BH Vilas Urbanizadas

BIRD

Drenurbs

PBH/BID

Aglomerado da Serra

BNDES

Av. Pedro II

PBH/BNDES/BDMG

Convênio de Gestão
Compartilhada

PBH/Copasa

PAT Pró-Sanear**

BIRD

Habitar Brasil/BID**

BID/PBH

Habitar Brasil/BID*****

BID/PBH

6,5

6,5

PEHP****

CEF

7,4

3,4

SMSA

PBH

57

12

SLU/SMLU

PBH

9,4***

5***

Subtotal

159

20
76

160*

160*

232,5

118

143

143

98

98

100

100

0,5

0,5
12

315,8

Total

84

804,5
1.120,3

12

223,4

615,0
838,4

Observações:
*

R$ 77.000.000,00 para o Taquaril e R$ 73.000.000,00 para a Pedro II

**

Para a Vila Califórnia

*** Para Ampliação da coleta e Implantação de uma Estação de Reciclagem de Entulho.
**** Agl. Morro das Pedras, Vista do Sol, Vila Apolônia, Vila Mariano de Abreu/Vila Boa Vista, Vila Coqueiral, Vila Novo Ouro
Preto
***** Para Vila Senhor dos Passos
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8.

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento, consolidado nesse documento, constitui-se
numa proposta estratégica quadrienal (2004 – 2007) de investimentos em serviços e
ações de saneamento ambiental.
O PMS é muito mais do que uma simples listagem de empreendimentos. Desde a
sua formulação legal, passando pelas fases de concepção, elaboração,
implementação, acompanhamento e atualização, a proposta implica numa mudança
radical na forma de se intervir em saneamento em Belo Horizonte, em total
consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei 8.260/01.
Conforme já dito, o PMS é, na verdade, um processo, absolutamente dinâmico de
planejamento das ações e serviços de saneamento em Belo Horizonte. Para tanto, é
indispensável um monitoramento permanente dessas ações e serviços, de forma a
que seja possível aprimorar a sua gestão, através da produção e divulgação
sistemática de dados e de informações atuais e confiáveis, da conseqüente geração
de indicadores e de índices setoriais e do ISA – Índice de Salubridade Ambiental que
reflitam a realidade local, da valorização e garantia do controle e da participação
popular.
Esse processo vai assegurar a permanente atualidade do PMS, que deverá estar
sofrendo ajustes em função de eventuais mudanças de conjuntura.
Desta forma, a viabilidade de implementação do disposto no PMS passa pela
necessidade de plena operacionalização da Política Municipal de Saneamento, o
que inclui:
-

-

-

instalação e atuação plena do Conselho Municipal de Saneamento – Comusa,
conforme o disposto nos Decretos 11.289/03 e 11.358/03;
operação do Fundo Municipal de Saneamento – FMS, conforme o disposto no
Decreto 11.289/03;
equacionamento das pendências relativas à operacionalização do Convênio de
Cooperação firmado, em 13 de novembro de 2002, entre o Município, o Governo
do Estado de MG, a Sudecap e a Copasa MG;
atuação efetiva do Grupo Gerencial de Saneamento – GGSAN/Sudecap, dando
suporte e assessoramento ao Comusa, “com infra-estrutura operacional e
funcional, técnica e administrativa adequadas para atuar como Secretaria
Executiva deste Conselho”, segundo o disposto no Decreto 11.289/03;
encaminhamento, pelo Executivo, do PMS à Câmara Municipal, na forma de
Projeto de Lei, após a sua aprovação por parte do Comusa;
compromisso político do Executivo com as diretrizes da Política Municipal de
Saneamento e com o PMS;
mobilização da sociedade no sentido da sua participação e efetivo envolvimento
no processo de consolidação e acompanhamento da execução do PMS.

114

A Lei 8.260/01 estabelece que o Plano Municipal de Saneamento será atualizado a
cada dois anos, durante o período de sua vigência, baseando-se em relatórios da
situação de salubridade ambiental. Esses relatórios serão publicados até 30 de
março de cada ano pelo Comusa, em documento intitulado "Situação de Salubridade
Ambiental do Município". Nesse documento será apresentado um diagnóstico
atualizado da salubridade ambiental em cada Administração Regional, uma
avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de
Saneamento, a proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas de
obras e serviços e das necessidades financeiras previstas, além das decisões
tomadas pelo Comusa.
Do ponto de vista de sua operacionalização, o PMS não vem subverter a ordem
estabelecida na dinâmica de atuação da Administração Municipal. Ao contrário, o
que está aqui proposto é a total viabilização no disposto na Lei 8.260/01, com a
efetiva operacionalização da Política Municipal de Saneamento de Belo Horizonte.
Assim, o que se espera é uma atuação absolutamente integrada e articulada dos
órgãos da PBH, com mais eficiência e eficácia nas ações, menos desperdício de
energia e de recursos, com a maximização de resultados e benefícios para a
máquina pública e, fundamentalmente, para os moradores de nossa cidade.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AHMG
AMECIH
AMMG
Asmare

Associação de Hospitais de Minas Gerais
Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares
Associação Médica de Minas Gerais
Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável
Asvog
Associação dos voluntários do Bairro Guarani
BHTrans
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A.
BID
Banco Interamericano de Desenvolvimento
CANLN
Canais naturais, abertos, constituídos pelos talvegues
CANRA
Cursos d’água simplesmente revestidos
CANRF
Cursos d’água confinados em canais fechados
CCIH
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CCZ
Centro de Controle de Zoonoses
CECIH
Comissão Estadual de Controle de Infecções Hospitalares
CEF
Caixa Econômica Federal
Cemig
Companhia Energética de Minas Gerais S.A
Cesap
Centro Cultural e Social Arte Popular
CMH
Conselho Municipal de Habitação;
CNEN
Comissão Nacional de Energia Nuclear
CDTN
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
Cohabita
Cooperativa Habitacional da grande BH
Comdec
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Comforça
Comissão de Fiscalização do Orçamento Participativo
Comus
Conselho Municipal de Saneamento.
Conama
Conselho Nacional de Meio Ambiente
Coocapel
Cooperativa de Catadores de Papel de Belo Horizonte
Copagress Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento dos Resíduos dos
Serviços de Saúde
Copasa-MG Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais
CRMV-MG Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais
CT
Câmara de Transição para água tratada
CTRS
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos
DBO
Demanda Bioquímica de Oxigênio
DQO
Demanda Química de Oxigênio
Drenurbs
Programa de Recuperação Ambiental dos Fundos de Vales e Córregos
do Município de Belo Horizonte
EAB
Estação Elevatória de Água Bruta
EAT
Estação Elevatória de Água Tratada
ETA
Estação de Tratamento de Água
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ETE
ev
Ev
FEAM
FGTS
FHEMIG
FMHP
FMS
Gecoz
Geepi
GEIT
GEOP
Gerlu
GGOP
GGSAN
GR
Habiter
Hanov
HC
Iab
IBGE
Ice
Icl
Icv
Idg
Idr
ie
Ies
Iev
Iie
IPTU
IQVU
IRS
ISA
LEV
LI
Li
Lti
LV
Lzon
MPO
MS

Estação de Tratamento de Esgotos
Número de eventos de inundação
Número total de eventos de inundação
Fundação Estadual de Meio Ambiente
Fundo de Garantia por tempo de Serviços
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Fundo Municipal de Habitação Popular
Fundo Municipal de Saneamento
Gerência de Controle de Zoonoses
Gerência de Epidemiologia e Informação
Gerência de Informações Técnicas
Gerência do Orçamento Participativo
Gerências Regionais de Limpeza Urbana
Grupo Gerencial do Orçamento Participativo
Grupo Gerencial de Saneamento
Grupos de Referência
Associação Habitacional da Grande BH
Associação Habitacional da Grande BH
Hospital das Clínicas
Índice de Abastecimento de Água
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Indicador de atendimento por coleta de esgoto
Índice de Coleta de Lixo
Índice de Controle de Vetores
Índice de Controle de Vetores
Índice de Drenagem Urbana
Interceptor de esgoto
Índice de Esgotamento Sanitário
Indicador de eventos de inundação
Indicador de atendimento por interceptação de esgotos
Imposto Predial e Territorial Urbano
Índice de Qualidade de Vida Urbana
Índice Resíduos Sólidos
Índice de Salubridade Ambiental
Locais de Entrega Voluntária
Indice Predial para pesquisa larvária do vetor Aedes aegypti,
Extensão dos interceptores existentes
Extensão total de interceptores
Leishmaniose Visceral
Laboratório de Zoonoses
Ministério do Planejamento e Orçamento
Ministério da Saúde
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NR-18
OGU
OP
OPH
Pa
PAR
PASS
Pcl
PDDU
Pdr
Pea
PEAR
PGE
PMS
Proas
Propam
Pt
Qualihab
RLU
RSU
Sanear BH
Scomger
Scomurbe
Scoplan
Sehab
SIG
Sinan
Sisve
SMEU
Smhab
SMLU
SMMAS
Smpl
SMRU
Smsa
SNIS
Sudecap
UFMG

Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção
Orçamento Geral da União
Orçamento Participativo
Orçamento Participativo da Habitação
População, da área considerada, atendida com coleta de esgotos
Programa de Arrendamento Familiar
Programa de Ação Social em Saneamento
População atendida com coleta de lixo porta a porta
Plano Diretor de Drenagem Urbana
Plano de Desapropriação, Indenização de Imóveis e Relocação de
População e Negócios
Programa de Erradicação do controle de dengue
Programa Estrutural em Áreas de Risco
Planos Globais Específicos
Plano Municipal de Saneamento
Programa de Reassentamento de famílias removidas por Obras
Públicas ou vitimadas por calamidade
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da
Pampulha
População total da área considerada
Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São
Paulo
Regulamento de Limpeza Urbana
Resíduos Sólidos Urbanos
Projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que relata o Diagnóstico e
Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município
Secretaria de Coordenação da Gestão Regional
Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Secretaria de Coordenação do Planejamento Orçamento e Informação
Secretaria Estadual de Habitação
Sistema de Informações Georeferenciadas
Sistema Nacional de Agravos Notificado
Sistema de Vigilância Epidemiológica
Secretaria Municipal de Estrutura Urbana
Secretaria Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Regulação Urbana
Secretaria Municipal de Saúde
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
Superintendência de Desenvolvimento da Capital
Universidade Federal de Minas Gerais
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Viurbs
UH
UP
Urbel
Urpv
UTR
ZA
ZEIS
ZEIS-1

ZEIS-2

ZEIS-3

Programa de Reestruturação e Integração do Sistema Viário de Belo
Horizonte
Unidade Habitacional
Unidades de Planejamento
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte
Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes
Unidade de Tratamento e Recuperação para água tratada
Zona de Abastecimento de água
Zona de Especial Interesse Social
Regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa renda,
nas quais existe interesse público em promover programas
habitacionais de urbanização e regularização fundiária, urbanística e
jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus
habitantes e a sua integração à malha urbana
Regiões não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, nas quais há
interesse público em promover programas habitacionais de produção
de moradias, ou terrenos urbanizados de interesse social
Regiões edificadas em que o Executivo tenha implantado conjuntos
habitacionais de interesse social
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PROGRAMAS ESPECIAIS
1.

INTRODUÇÃO

São aqui apresentados os principais programas de investimentos no Município que
tenham componentes do saneamento ambiental ou interface significativa com a
proposta do PMS.
2.

POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO: AVANÇOS, DIFICULDADES E
PROPOSTAS

2.1.

Habitação e a Questão Metropolitana

Belo Horizonte é uma cidade com 335 Km² e uma população de 2.232.747
habitantes (IBGE – Sinopse Censo 2.000), sendo que aproximadamente 22% desta
população (372.526 pessoas) encontra-se em 174 vilas, favelas e 27 conjuntos
habitacionais de interesse social, ocupando cerca de 5% do território (SMHAB,
2001), fato este que aponta para uma disparidade no processo de ocupação.
Considerando-se as taxas de crescimento populacional, tem-se que a população
destas áreas de interesse social cresce em média 5 vezes mais que a da cidade
formal (3,5% e 0,7% ao ano, respectivamente). Esse fator, aliado dentre outros à
especulação imobiliária, à inexistência de um banco de terras para atendimento a
este propósito e à ausência de uma política habitacional consistente que abranja as
esferas de governo federal, estadual e metropolitana, acirra o processo de exclusão
da população na ocupação da cidade, aumentando significativamente a população
sem acesso a condições mínimas de habitabilidade.
Dados da Fundação João Pinheiro - FJP/95 apontam um déficit habitacional para a
RMBH de aproximadamente 99.111 unidades, das quais 52% concentra-se em Belo
Horizonte, perfazendo 50.000 unidades habitacionais, enquanto que dados da
SMHAB até 2000 apontam uma demanda caracterizada de 30.000 unidades, através
do cadastramento das famílias integrantes do Núcleo dos Sem Casa. A produção de
moradia no período de 1997 a 2000 foi de 3.000 unidades, o que implicaria que,
mantida a atual demanda sem quaisquer alterações, o município necessitaria de 40
anos para atendê-la integralmente.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 1992 abriu as suas portas para a
participação política efetiva da população de Vilas e Favelas, rompendo com as
tradições e relações antigas de poder que prevaleciam até aquele ano.
E, no sentido de institucionalizar o poder da participação popular, reconhecendo-o
como ponto de partida e de chegada do caminho para a construção de uma
democracia política ativa na cidade, seguiu-se a criação da Política Municipal de
Habitação.
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Formulada em 1993, com ampla participação da representação do movimento
popular, a Política foi alicerçada sob três pilares básicos: íntima vinculação com a
política urbana, forte tendência de privilegiar os processos democráticos de gestão
urbana, e visava garantir o acesso à terra e à moradia digna para os habitantes da
cidade.
Para executá-la, a PBH estruturou um Sistema Municipal de Habitação, cujos órgãos
hoje integrantes são URBEL- Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a
Secretaria Municipal de Habitação – SMHAB, o Conselho Municipal de Habitação
Popular e o Fundo Municipal e Habitação Popular.
A URBEL e SMHAB cabe a gestão do FMHP- Fundo Municipal de Habitação e a
execução da Política, segundo as diretrizes dos programas estabelecidas através de
resoluções do Conselho Municipal de Habitação.
Os objetivos da Política resultaram no seu desdobramento em duas linhas de
atuação:
·

·

Intervenção em Vilas e Favelas, prevendo ações múltiplas e simultâneas,
envolvendo os aspectos urbanísticos e ambiental, a regularização fundiária e a
inserção sócio-econômica da população, visando o atendimento à demanda
habitacional em termos de deficit qualitativo.
Produção de Novas Moradias, visando dar atendimento à demanda habitacional
do Município, em termos do déficit quantitativo.

É importante afirmar que, a despeito de todos os esforços que o município tem feito
visando equacionar o déficit qualitativo e quantitativo, fica claro que a questão
habitacional não pode ser tratada tão somente na instância municipal, devendo
envolver também as esferas de governo federal, estadual e metropolitana,
resguardando a transparência e os princípios democráticos na sua formulação,
planejamento e execução, assim como na gestão dos recursos a elas destinados.
Neste contexto, a instância metropolitana destaca-se como espaço privilegiado para
estabelecimento de parcerias, que podem consubstanciar-se na forma de consórcios
envolvendo os municípios interessados, podendo estender-se aos demais
municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.
Visando a consolidação de uma política metropolitana deve-se considerar, dentre
outros, a criação de um Sistema Metropolitano de Políticas Urbanas e de Habitação.
Ressalta-se que o conceito de habitação abrange um contexto político e sócioeconômico, levando em conta a acessibilidade às atividades de sustentação das
famílias, articulada à rede de relações sociais, de vizinhança e de trabalho. A
moradia deve necessariamente estar ligada às redes de infra-estrutura (transporte
coletivo, água, esgoto, luz, coleta de lixo, telefone e pavimentação), localizar-se em
áreas servidas, ou acessíveis por meio de transporte público, por equipamentos
sociais básicos de educação, saúde, segurança, cultura e lazer. Deve também
dispor de instalações sanitárias adequadas e ter garantidas as condições mínimas
de segurança, conforto ambiental e habitabilidade, de acordo com padrões técnicos.
No que tange a esfera municipal, deve-se criar os respectivos Conselhos Municipais
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de Habitação, cuja composição deve pautar-se por uma ampla participação
democrática e paritária da sociedade civil, com ênfase para os movimentos
populares pela moradia.
Ressalta-se que as resoluções da Iª Conferência Municipal de Habitação em grande
escala não foram implementadas, devendo ser reavaliadas visando as adequações
necessárias à sua efetivação.
2.2.

Fundo Municipal de Habitação – Revisão da Política de Financiamento
e Subsídio

Uma das diretrizes da Política Municipal de Habitação, aprovada em 1994 através
das resoluções II e III do CMH – Conselho Municipal de Habitação, é a criação de
linhas de financiamento e subsídio regidas por critérios sociais, objetivando o acesso
das famílias à moradia digna e o retorno de recursos ao Fundo Municipal de
Habitação Popular para reinvestimento em programas habitacionais.
A implantação da política de financiamento e subsídio é um avanço conquistado pela
Secretaria Municipal de Habitação, pois é também uma fonte de autofinanciamento
para os programas habitacionais.
A Secretaria Municipal de Habitação implantou, a partir de janeiro de 2000, o
financiamento habitacional em 7 conjuntos residenciais (648 UH), construídos com
recursos do FMHP, e planejou o financiamento de mais 4004 UH até o final de 2004,
podendo ser contabilizados atualmente os resultados apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 - Financiamentos Existentes
N.º
Conj.
Habit.
07

N.º de
UH

Retorno de
Recursos
previsto sem a
política de
subsídio

648

R$ 1.056.231,19

%

Retorno de Recursos
efetivo com a política
de subsídio
(prestações pagas
pelas famílias)

100

R$ 356.964,19

%

Total de
subsídio da
PBH/FMHP nas
prestações das
famílias

%

34

R$ 699.267,00

66

Após a experiência de implantação, foi criado pelo CMH o grupo temático de
financiamento que tem avaliado e elaborado propostas de ajustes e adequações
necessárias para o aprimoramento da política de financiamento e subsídio.
2.3.

Captação de Recursos e Financiamento da Política Municipal de
Habitação

O Fundo Municipal de Habitação tem como principal fonte de recursos a parcela do
orçamento municipal que é destinada para investimento em habitação (produção de
novas moradias e urbanização), que não é suficiente para conter o déficit
habitacional crescente no município de Belo Horizonte.
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Dentro deste contexto, a Urbel/Secretaria Municipal de Habitação, num esforço
contínuo, procurou ampliar os recursos do Fundo e sua capacidade de atendimento
na execução da política de habitação, a partir de um conjunto de ações na busca de
parcerias com outras instâncias do poder público e fontes de financiamento
internacionais.
No período de 1995/2001 foram registrados os seguintes resultados no quadro a
seguir.
Quadro 2 - Captação de Recursos/Parcerias
Programa
Pró-Moradia

UH
Prod.

Vilas
Urb. FGTS/MPO/OGU/BID/
Estado de MG

Valores (R$)
PBH

Total

768

02

6.712.189,21

8.078.516.60

14.790.705,81

PASS

0

01

81.641,25

57.353,11

138.994,36

Pró-Infra

0

02

120.876.20

36.503,69

157.379,89

227

01

1.499.585,11

963.895,64

2.463.480,75

88

01

4.055.559,49

1.599.591,14

5.655.150,63

1.762

34.733.486,65

-

34.733.486,65

Crédito
Associativo

96

1.690.000,32

Sehab/MG

166

450.000,00

-

450.000,00

-

356.964,19

356.964,19

49.343.338,23

11.092.824,37

60.436.162,60

Habitar-Brasil
Habitar Brasil/BID
PAR

Financiam.
PBH/FMHP
Total

3.107

07

1.690.000,32

No sentido de ampliar a captação de recursos, é importante ressaltar a necessidade
de viabilizar e capacitar uma equipe técnica com o objetivo específico de buscar
outras fontes de recursos para a política de habitação.
2.4.

Programas Habitacionais

São três as formas de gestão da PMH: gestão pública – poder público gerencia
todo o empreendimento, com o acompanhamento dos beneficiários; autogestão –
poder público repassa o recurso financeiro e os beneficiários gerenciam todo o
empreendimento; co-gestão – divisão de atribuições de gerenciamento do processo
de produção do programa habitacional, entre o poder público e o movimento popular
organizado.
Todos os Programas da Política Municipal de Habitação atendem sempre demandas
coletivas e organizadas, exceto nos casos de famílias desabrigadas, removidas para
execução de obras públicas e aquelas encaminhadas pelos órgãos da Prefeitura
responsáveis por programas de Reintegração Social.
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A Prefeitura de Belo Horizonte, nas suas últimas três administrações, tem governado
com o objetivo de democratizar o acesso à informação e incentivar a participação na
gestão da cidade, através de programas como os Orçamentos Participativos – OP
Cidade, OP Regional e OP Habitação.
A SMHAB vem desenvolvendo linhas de ação que contemplam simultaneamente a
produção de novas moradias, buscando incentivar ao máximo as diversas formas de
parceria para a produção de unidades habitacionais, de lotes urbanizados, de outras
obras e equipamentos necessários à comunidade. No caso de intervenção em áreas
já existentes, sob a coordenação e responsabilidade da Urbel, trabalha-se no
sentido da progressiva incorporação de tais assentamentos à cidade formal, tendo
em vista a melhoria da qualidade de vida da população.
As linhas de ação atendem às diretrizes gerais da Política Municipal de Habitação e
são aprovadas pelo Conselho Municipal de Habitação e estão apresentadas no
Quadro 3.
Quadro 3 - Intervenção em vilas, favelas e conjuntos habitacionais de interesse social
Intervenção em Assentamentos Existentes
Tipo

Definição

Estrutural

consiste no planejamento integrado da implantação dos sistemas viários,
das redes de água, esgoto, drenagem, eletrificação, melhorias habitacionais,
reparcelamento do solo, consolidação geotécnica, regularização fundiária e
programas de desenvolvimento comunitário

Parcial

consiste na implantação do sistema viário para garantir no mínimo a rede de
água, esgoto, drenagem, eletrificação e limpeza urbana

Pontual

consiste na solução de problemas críticos pontuais, através de pequenas
obras e serviços

Tratamento de áreas
remanescentes

consiste no tratamento das áreas das quais foram removidas famílias

Melhorias
habitacionais

consiste em melhorias, reformas e/ou ampliações das moradias existentes

Manutenção

consiste em serviços de manutenção de infra-estrutura e consolidação
geotécnica nos assentamentos existentes
Produção de Novas Moradias

Tipo

Definição

Conjunto habitacional

consiste no parcelamento e urbanização de gleba e construção de unidades
habitacionais

Lotes urbanizados

consiste no parcelamento e urbanização de gleba

Construção de
moradias

Consiste na produção de unidades habitacionais

Parcerias

Encaminhamento de famílias para outros programas habitacionais

As intervenções são viabilizadas através do desenvolvimento dos programas
indicados no Quadro 4.
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Quadro 4 - Programas Habitacionais
Recursos

Programas
- PEAR – Programa Estrutural em Áreas de Risco / Manutenção
- Orçamento Participativo
- Orçamento Participativo da Habitação
- PROAS – Programa de Reassentamento de famílias removidas
por Obras Públicas ou vitimadas por calamidade

Municipais

- PGE – Plano Global Específico
- Autogestão
- Regularização Fundiária
- Crédito Associativo – CEF
- Melhorias Habitacionais – CEF
- Habitar-Brasil – BID

Parcerias

- Pró-moradia – CEF
- Pró-infra – CEF
- PAR – CEF

Os Quadros 5 a 11 apresentam os quantitativos da produção nas três últimas
administrações municipais, por programa.
Quadro 5 - PEAR / Manutenção
Programas

Nº de Intervenções

PEAR

183

MANUTENÇÃO

131

Total

314

Quadro 6 - Orçamento Participativo
Fase

Nº de Empreendimentos

Concluídos

154

Em Andamento

81

Não iniciados

2

Total

237

Quadro 7 – Orçamento Participativo Habitação - OPH / Outros Programas
Programas

Número de Empreendimentos
Concluídos Andamento

Projetos

Unidades Habitacionais
Concluídas Andamento

Projetos

OPH

18

5

4

2.118

1.270

711

Outros Programas

12

0

0

1.116

0

0

Sub – Total

30

5

4

3.234

1.270

711

Total

39

5.215
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Quadro 8 – Proas - Atendimentos Realizados 1995/2002
Período

Reassentamentos

1995 a 1996
1997 a 2.000
2.001 a 2.002
Total

Indenizações

Auxílio Financeiro(*)

147
550
272
969

Totais
18
60
167
245

56
52
48
156

Parciais
3
83
11
97

Fonte: URBEL/SMHAB/GEPROAS, julho 2.003
Obs.: (*) Indenizações pagas pela URBEL (valores inferiores ao teto do PROAS) para proprietários de mais de
um imóvel.

Quadro 9 – PGE – 1995/2003
Situação

Nº Vilas

Área (ha)

População

Elaborados

38

718,16

209.460

Em Elaboração

13

153,81

41.365

Previstos

36

222,97

72.138

Total

87

1.094,94

322.963

Fonte: Urbel / SMHAB / Gerência de Planos Globais, julho de 2003.
Urbel / SMHAB / Centro de Documentação e Informação, “Síntese de Áreas de Atuação da SMHAB por
Regional”, Julho/2002.

Quadro 10 – Regularização Fundiária de Vilas e Conjuntos pela Urbel – 1986/2002
Lotes
Levantados

Lotes
aprovados

Escrituras
emitidas

1.986/1.992

6.918

6.120

4.929

4.929

1.993/1.996

502

499

50

50

1.997/2.002

12.141

6.407

4.549

8.896

Total

19.561

13.026

9.528

13.875

Período

Famílias
beneficiadas

Dados atualizados em Julho/2003
Quadro 11 - PAR ( Programa de Arrendamento) até 2002
Fase

Nº Unidades

Concluídos
Em Andamento
Total

1.784
594
2.378

Fonte: SMHAB / PAR, Julho/2003.

2.4.1.

Acompanhamento Social nos diversos programas geridos pela
Urbel/SMHAB

O crescimento populacional e domiciliar da cidade contribuiu para o aumento da
demanda sobre as áreas de ZEIS, acirrando o déficit habitacional qualitativo e
quantitativo.
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É nesse cenário que a PBH, com intuito de elevar a qualidade de vida dessa
população, entregou à Urbel a responsabilidade de desenvolver programas voltados
para esse público.
Nas diversas linhas de atuação, o acompanhamento social se faz sempre presente,
resguardando as especificidades de cada programa e dando suporte sistemático às
comunidades. Articulam com os moradores, que contribuem como partícipes durante
todo o processo ali estabelecido, seja para melhorar suas condições de
habitabilidade , ampliando assim a relação cidadania/habitação, seja dando apoio na
priorização de obras estruturantes.
Nesse processo, o elo maior da Urbel com a comunidade se faz presente através de
grupos qualificados, tais como a Comforça (Comissão Regional de
Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo), GR (Grupos de
Referência) e lideranças formais e informais. Essa consolidação passa sempre pelo
caminho do atendimento social, que atua em todos os níveis dessa organização,
investindo na integração do homem ao seu meio.
2.5.

Regularização Fundiária / ZEIS-1, ZEIS-2 e ZEIS-3

No que se refere à regularização fundiária, tem-se que a criação das ZEIS-1, 2 e 3
na Lei 7166/96 e a regulamentação das ZEIS-1 e ZEIS-3 foram um grande avanço
após a Iª Conferência Municipal de Habitação, otimizando o processo de
regularização fundiária e gerando parâmetros urbanísticos para fiscalização e
planejamento destas áreas. A equipe técnica da Urbel/SMHAB desenvolveu uma
proposta de alteração da legislação das ZEIS-1 e ZEIS-3, visando adequá-la à
realidade atual e eventuais ajustes devido a experiência acumulada.
Foi desenvolvido, em conjunto SMHAB/SMRU, a regulamentação da ZEIS-2, que
passou a ser denominada de AEIS (Área de Especial Interesse Social), que deverá
ser enviada a Câmara Municipal de Belo Horizonte juntamente com as alterações da
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, já referendadas pelo COMPUR.
Para urbanizar e regularizar esta áreas, a Urbel/SMHAB. Tem seguido os
parâmetros do maior zoneamento do entorno.
Quanto ao processo de fiscalização, destaca-se a experiência da Urbel/SMHAB com
a Scomger - Venda Nova, onde a primeira mantém um representante dentro do
Conselho de Fiscalização da referida Scomger, criado pela Lei de Diretrizes e
Bases. Este conselho ainda não está regulamentado. Seria interessante que esta
experiência se estendesse para as demais Scomger’s.
Como contribuição na área de Regularização Fundiária, citamos ainda a recente
promulgação do Estatuto da Cidade, que abre a possibilidade de ação de usucapião
coletivo e outras providências. Contudo, a aplicabilidade deste Estatuto demanda um
maior esclarecimento dos aspectos jurídicos e práticos da Lei.
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2.6.

Ampliação do atendimento (Cooperativas)

Em função da crescente demanda de famílias de “sem casa” dentro do município de
Belo Horizonte (cerca de 30.000 famílias cadastradas) e considerando-se que o
recurso designado para a construção de unidades habitacionais é insuficiente para
suprir essa demanda, o movimento popular pela moradia propôs como alternativa a
criação do “Programa de Cooperativa Habitacional” através do Programa de
Produção de Conjuntos Habitacionais e Áreas Urbanizadas.
A implementação do “Programa de Cooperativa Habitacional” surge como um
avanço dentro da Política Municipal da Habitação, e propõe o apoio técnico para a
elaboração de estudos e projetos executivos, visando o planejamento adequado
nestes assentamentos, culminando com a regularização fundiária do terreno
adquirido pelas cooperativas habitacionais. Esse apoio técnico processa-se através
da autogestão ou gestão pública, e a fonte de recursos para esse benefício será
uma parcela destinada ao programa do OPH.
As cooperativas habitacionais são organizações voluntárias que possuem estatuto
social próprio que norteia sua função. Segue exemplo de algumas delas, com os
locais dos terrenos e número aproximado de cooperados.
Quadro 11 - Cooperativas Habitacionais
NOME

ÁREA

Nº DE COOPERADOS

COHABITA

Fazenda Souza Lima

CESAP

Ribeiro de Abreu

HANOVI

Capitão Eduardo/Souza Lima

1.030

HABITER

Capitão Eduardo/Souza Lima

822

ASVOG

Capitão Eduardo

600

Total aproximado

1.200
400

4.052

As normas para acessar as cooperativas encontram-se em fase de elaboração.
2.7.

Novas Tecnologias e Maximização dos Recursos – Experiências e
Possibilidades

2.7.1.

Qualidade

O “Sistema de Gestão pela Qualidade de Obras” implantado recentemente na
SMHAB, ainda em evolução, tem como objetivo melhorar as condições para a
execução dos seus empreendimentos, desde a concepção dos projetos até a
finalização e entrega das obras. Os principais aspectos que envolvem este Sistema
são:
-

implantação de Planejamento Gerencial das atividades da obra com a
participação da fiscalização e empreiteiras, utilizando o programa MS-PROJECT,
semanalmente;
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-

-

Termo de Referência que se baseia nas recomendações do Programa Qualihab
(Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo);
informatização e melhoria das instalações dos canteiros de obras observando as
exigências da NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção);
definição de calendário prévio para Reuniões Integradas no Canteiro de Obras;
investimento em cursos de aperfeiçoamento para a equipe técnica da SMHAB;
exigência de Planos de Controle Tecnológico das empresas contratadas para
ensaio de materiais e controle dos serviços da obra.

2.7.2.

Padrões e Processos Construtivos

A determinação do tipo de projeto leva em consideração o local e o tamanho do
terreno disponível para o empreendimento a ser desenvolvido. Como hoje em dia os
terrenos encontrados são cada vez menores, a SMHAB partiu para a verticalização
das edificações. A tipologia primeiramente adotada foi o tipo “embrião”, em sobrados
de um ou dois pavimentos, com a possibilidade de futuras ampliações na mesma
edificação. Esta tipologia possibilita a produção de mais moradias, com maior
rapidez, em áreas proporcionalmente menores, considerando-se o mesmo montante
de recurso. Entretanto, a ampliação permite mais facilmente a descaracterização do
empreendimento pelo uso de tipologias e materiais diferentes. Além disso, pela
demora no licenciamento, a ampliação é feita de maneira clandestina antes da
aprovação.
Os processos construtivos utilizados são:
- Estruturas Convencionais em Concreto Armado;
- Alvenarias autoportantes em Blocos tipo “Usimix“ e “Tijolito“;
- Alvenaria Estrutural em Blocos de Concreto.
Atualmente, a utilização dos processos construtivos em alvenaria estrutural tem
apresentado resultados bastante satisfatórios. Os projetos concebidos de maneira
mais racional possibilitam uma maior padronização por repetição sistemática das
atividades, garantindo maior velocidade de execução, redução das quantidades de
aço, concreto e madeira, menor desperdício de materiais, que contribuem para a
redução do custo final da obra.
2.7.3.

Materiais

Os materiais até hoje empregados nas obras sofreram mudanças, principalmente
agregadas à metodologia executiva adotada. Os principais materiais utilizados são:
- Tijolos cerâmicos furados / tijolos maciços em estruturas convencionais;
- Blocos tipo “Usimix” e “Tijolito” em alvenarias autoportantes;
- Blocos de concreto estruturais em alvenarias estruturais;
- Tubulação tipo Rib-loc, nas redes de drenagem em Vilas e/ou Favelas;
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-

Engradamento metálico em apoio de telhados.

2.7.4
-

Processo de Fiscalização

Aplicação do Sistema de Gestão pela Qualidade de Obras baseado no Programa
Qualihab;
Gerenciamento, planejamento e acompanhamento físico-financeiro do contrato
da obra;
Realização de Reuniões Integradas no Canteiro de Obras com técnicos da
SMHAB;
Acionamento de empresas prestadoras de serviços de controle tecnológico.

2.7.5

Tipos de Contratação

Gestão Pública:
- Os projetos são fornecidos pela contratante;
- As obras são contratadas a preços unitários e os serviços são pagos após
execução e medição.
Gestão Pública – Turn Key:
- Os projetos são fornecidos pela contratada;
- As obras podem ser contratadas a preços globais ou a preços unitários e os
serviços são pagos após execução e medição. Nas obras a preço global existe
um maior comprometimento da empresa contratada no que diz respeito à
aprovação de projetos junto aos órgãos competentes e concessionárias de
serviços públicos. A contratada obriga-se a realizar um estudo mais minucioso
das documentações exigidas na concorrência, além da elaboração de um
planejamento de obra e controle de qualidade mais eficazes.
Autogestão:
- Atualmente os projetos são fornecidos pela contratante;
- As obras são contratadas a preço global e trabalha-se com adiantamento de uma
parcela;
- As parcelas seguintes somente são liberadas após o cumprimento da etapa
anterior;
- O contrato é gerenciado pela Associação dos Moradores que contrata uma
Assessoria Técnica que fica responsável tecnicamente pela execução do
conjunto;
- A SMHAB fiscaliza e orienta quanto à qualidade dos serviços e o emprego da
verba;
- Existe a participação de “mutirantes”, onde parte do pagamento da dívida
contraída com o financiamento é saldada através da participação no trabalho de
construção do próprio conjunto;
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-

O processo propicia maior amplitude social pelo engajamento e pela participação
do consumidor final e ajuda a qualificar e formar mão-de-obra;
Permite a formação de verdadeiras parcerias entre o poder público e o público
alvo.

2.7.6

Orçamento/Custos

Na apresentação do projeto, são estudadas as interfaces entre os setores de
orçamento e obras procurando a compatibilização das diversas etapas, através da
realização de vistorias conjuntas. Caso haja alteração/adequação do projeto, os
quantitativos de planilha são apresentados e checados pelo setor de orçamento
antes da liberação da Ordem de Serviço da obra. Durante o andamento das obras,
as modificações de projeto e os novos serviços não previstos anteriormente são
avaliados pelo setor de orçamento visando a melhor relação custo/benefício.
No setor de orçamentos é feito o monitoramento da performance das empresas, na
condução das obras, através do acompanhamento físico-financeiro com a curva “S“,
em que o cronograma proposto apresentado pela empresa é comparado com o
realizado.
2.8.

Considerações Finais

Metas para otimização de custos e melhoria da qualidade e da agilidade das obras:
a)
b)
c)
d)

Estudo e desenvolvimento de novas tecnologias;
Projetos mais simples e padronizados visando produção seriada;
Busca de parcerias com a Iniciativa Privada;
Apropriação de Custos para obtenção de uma “fotografia instantânea“ das obras
no momento desejado.

3.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

3.1.

Modalidades

O Orçamento Participativo foi implantado, em Belo Horizonte, em 1993, buscando a
participação ativa da população na definição das prioridades de ação do governo
municipal. Nestes dez anos, todas as iniciativas empreendidas para fortalecer e
promover os avanços das práticas do Orçamento Participativo em Belo Horizonte
envolveram mudanças em regras anteriormente vigentes, passando por ajustes
metodológicos, reformulação e implementação de novos instrumentos de
planejamento, a busca da universalização e isonomia dos critérios e a clareza de
seus fundamentos.
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Através do OP, a Prefeitura realiza intervenções em toda cidade, prioritariamente em
regiões carentes e que demandam maior investimento, principalmente de infraestrutura e urbanização, anteriormente pouco atendidas. Hoje, a população de BH
participa do Orçamento Participativo em três modalidades, descritas a seguir.
3.1.1

OP Regional

Implantado em 1993, O OP Regional consiste, em linhas gerais, no levantamento de
demandas de empreendimentos pela população e na definição das obras que serão
executadas no município, no âmbito das nove regiões administrativas em que é
subdividido. Além dos investimentos, a população escolhe seus representantes para
compor a Comforça – Comissão Regional de Acompanhamento e Fiscalização do
Orçamento Participativo.
Durante o processo do OP Regional foram aprovados 969 empreendimentos até o
ano de 2004. Para exercer o monitoramento dos empreendimentos do OP Regional
foi instituído o GGOP - Grupo Gerencial do Orçamento Participativo que aprova
metas, prioridades técnicas e operacionais, além de definir responsabilidades dos
Órgãos e Secretarias durante o processo.
3.1.2

OP Habitação

Em função do grave problema habitacional em Belo Horizonte e do aumento das
demandas por habitação, criou-se em 1996 o Orçamento Participativo da Habitação,
definindo os investimentos a serem aplicados em moradia - as famílias de sem-casa,
organizadas em núcleos decidem as prioridades na construção de novas moradias.
As diretrizes do programa são definidas pela Prefeitura e pelo CMH – Conselho
Municipal de Habitação – e o acompanhamento e a fiscalização são feitos pela
Comforça Habitação. Desde 1996, quando foi implantado, a Prefeitura já construiu
2.183 moradias. Outras 1.228 estão sendo executadas e 923 em planejamento.
3.1.3

OP Cidade

Desde 1999, o Orçamento Participativo da Cidade discute e prioriza os programas
sociais e urbanos da Prefeitura nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento
social, esporte, cultura, turismo e eventos, assuntos da comunidade negra,
abastecimento, desenvolvimento econômico e ações de planejamento e
intervenções urbanas. No OP Cidade, governo e sociedade discutem os problemas e
as soluções para o município, buscando não só a melhoria das ações de cada setor,
mas também, uma maior integração entre eles.
3.2.

Participação Popular

A presença expressiva da comunidade nas assembléias, durante os últimos dez
anos, revela que, em Belo Horizonte, o Orçamento Participativo já está consolidado
e a comunidade o reconhece como uma conquista a ser preservada.
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A participação social cresce a cada ano. Assim, a escolha dos representantes
populares vem incorporando novos segmentos da cidade desde o início do processo
em 1993. Durante a realização do Fórum Regional é eleita a Comforça - Comissão
Regional de Acompanhamento e Fiscalização, com o objetivo de definir,
acompanhar e fiscalizar a execução dos empreendimentos aprovados nas regionais,
sendo formada por cerca de 20% do total de delegados dos fóruns regionais. Até o
OP 2003/04 já foram eleitos 3.452 membros titulares e suplentes para as Comforça.
O OP 2003/2004 contou com uma significativa participação da população, de 30.479
representantes de bairros e vilas das nove regionais. Nas rodadas regionais o
processo contou com a participação ativa de 2.018 delegados, cujo objetivo era
priorizar os empreendimentos num total de 114 e ainda escolher os delegados da
Comforça.
Quadro 12 - Participação Popular no Orçamento Participativo de 1994 à 2003/2004
OP
Total de participantes

94

95

96

97

98

1999/
2000

2001/
2002

2003/
2004

15.216

26.823

38.508

33.695

20.678

23.488

43.350

30.479

Total Geral

232.237

Fonte: GEOP – SMPL - 2003

3.3.

Distribuição de Recursos

Até o OP 99/2000, os recursos eram distribuídos regionalmente dividindo-se a
população regional pela respectiva renda média reajustada. Dessa maneira, quanto
mais populosa e com menor renda relativa, mais recursos recebia uma regional.
Essa era a única maneira disponível para a distribuição dos recursos. Para o OP
2001/02 foi adotado o Índice da Qualidade de Vida Urbana – IQVU, a fim de
expressar em números a complexidade de fatores que interferem na qualidade de
vida nos diversos espaços da cidade. Tal índice representa numericamente a
qualidade de vida que determinada região – bairro, conjunto de bairros ou vilas –
oferece aos seus moradores e aos de outras regiões, que ali buscam serviços.
Mostra-se em primeiro lugar, como um instrumento que permite a mensuração das
condições de vida nos locais intra-urbanos de BH em determinado momento. A
distribuição de recursos é diretamente proporcional à população e inversamente
proporcional ao IQVU, ou seja, quanto mais populosa e com menor IQVU, mais
recursos recebe uma regional.
Para o OP 2003/2004, o IQVU foi atualizado com dados do censo de 2000,
aproximando-o da realidade mais recente. Foram considerados, para os cálculos, 54
indicadores agregados em 10 aspectos relativos à oferta de bens e serviços
urbanos: abastecimento, cultura, educação, esportes, habitação, infra-estrutura
urbana, meio ambiente, saúde, serviços urbanos e segurança urbana.
Houve ainda a divisão das regionais em 81 áreas menores, denominadas Unidades
de Planejamento – UP’s, sendo que os grandes aglomerados de vilas constituem
UP’s independentes. As UP’s foram hierarquizadas por ordem decrescente do IQVU,
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sendo que as 26 UP’s de melhor índice, compõem as chamadas Sub-Regiões
Especiais, permitindo ao Planejamento Municipal o estabelecimento de prioridades
na gestão dos recursos públicos, possibilitando uma distribuição mais eficiente e
justa.
Além de mensurar para cada uma das UP’s os equipamentos e serviços existentes,
procurou-se incorporar aos cálculos o acesso social a estes bens e serviços, através
da renda. É importante observar que em decorrência da acessibilidade, nenhuma
região da cidade atingiu o maior nem o menor valor de IQVU (1,0 e 0,0
respectivamente), demonstrando, assim, que não existe região da cidade com
condições de vida que possam ser consideradas ideais e nem região inteiramente
desprovida de recursos e equipamentos.
Quadro 13 - Distribuição de Recursos Regionais e para Habitação nos Orçamentos
Participativos 94 –2003/2004
OP

Regional ( R$ )

Habitação ( R$ )

Total Geral ( R$ )

94

15.361.230,00

-

15.361.230,00

95

18.186.309,00

-

18.186.309,00

96

27.165.470,00

6.000.000,00

33.165.470,00

97

26.948.339,00

7.000.000,00

33.948.339,00

98

15.965.216,00

5.237.562,00

21.202.778,00

1999/2000

60.208.600,00

14.000.000,00

74.208.600,00

2001/2002

70.873.725,61

16.000.000,00

86.873.725,61

2003/2004

74.650.004,00

16.500.000,00

91.150.004,00

Total

309.358.893,61

64.737.562,00

374.096.455,61

Fonte: GEOP- SMPL- 2003
Obs.: Valores aprovados à época e que não incorporam aditivos.

3.4.

Empreendimentos Aprovados

O OP é realizado com recursos próprios, sendo que, em dez anos de Orçamento
Participativo (OP 94 a 2003/04), foram priorizados R$ 136.018.662,12 para infraestrutura e R$ 85.812.797,42 para urbanização de vilas. Somados todos os recursos
aprovados pela população atingiu-se um total de R$ 309.358.893,61 para o OP
Regional e R$ 64.737.562,00 para o OP Habitação (excluindo os valores de aditivos
de execução dos empreendimentos). Foram aprovados 969 empreendimentos dos
quais 692 se encontram concluídos e 277 em andamento.
As obras de infra-estrutura em bairros correspondem a 45,20% e as de urbanização
de vilas 26,32%, num total de 72% das demandas aprovadas. São obras de caráter
estruturante de alta relevância urbanística e social para as regiões, pois não só
ampliam a circulação e possibilitam o acesso entre os bairros, mas também
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abrangem obras de saneamento básico, equipamentos e a elaboração de PGE’s Planos Globais Específicos.
Várias obras estruturantes já foram aprovadas em todas as regionais, podendo-se
citar os seguintes exemplos:
· na Regional Pampulha, foi realizada a drenagem, canalização e pavimentação da
Rua Assis das Chagas, no Bairro Liberdade, com valor aprovado de
R$ 2.025.900,00, beneficiando diretamente mil e quinhentas famílias.
· na Regional Noroeste, foi concluída a abertura da Avenida Brigadeiro Eduardo
Gomes, que possibilitou o acesso do Bairro Dom Bosco ao Anel Rodoviário e
onde foram realizadas obras de contenção, drenagem, pavimentação,
urbanização, escadaria, calçamento e tratamento de fundo de vale;
· na Regional Barreiro, com o custo de R$ 1.929.207,34, foi feito o tratamento de
fundo de vale e pavimentação da Rua B, o que resolveu sérios problemas de
saneamento básico e de risco de inundação, além de melhorar a acessibilidade
da população local;
· na Regional Oeste, a canalização do córrego da Avenida Tupã beneficiou a
comunidade do Bairro Cabana.
A histórica ausência de saneamento básico, um sistema viário precário e as
dificuldades de articulação com outras regiões representam anos de descaso das
autoridades em relação às regiões mais pobres da cidade e explicam o grande
número de demandas nestas áreas visando minimizar estas carências.
Quadro 14 - Empreendimentos e Recursos Aprovados no OP para Infra-estrutura e
Urbanização
%

Urbanização de
Vilas

%

94

77

45,03

45

26,32

R$

9.838.878,00

171

95

83

50,00

39

23,49

R$ 14.688.235,00

166

96

45

50,00

23

25,56

R$ 19.664.150,00

90

97

52

52,00

27

27,00

R$ 22.636.830,00

100

98

27

39,71

18

26,47

R$ 10.925.211,00

68

1999/2000

61

48,41

35

27,78

R$ 47.774.000,00

126

2001/2002

55

41,04

34

25,37

R$ 50.735.453,54

134

2003/2004

38

33,33

34

29,82

R$ 45.568.702,00

114

438

45,20

255

26,32

Total
Valores

R$136.018.662,12

R$85.812.797,42

Valor
Aproximado

Total de
Empreendimentos
Aprovados no OP

Infraestrutura

OP

969
R$221.831.459,54

Fonte: GEOP- SMPL

A seguir apresenta-se o mapa temático dos empreendimentos aprovados nos OP’s
1994 a 2003/2004.
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MAPA TEMÁTICO DOS EMPREENDIMENTOS APROVADOS NOS OP’s 94 A 2003/04

NORTE
VENDA NOVA

PAMPULHA

NORDESTE

NOROESTE

LESTE

CENTRO-SUL

OESTE

BARREIRO
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As demandas apresentadas e aprovadas pelo Orçamento Participativo refletem as
necessidades de cada região. Observa-se que, com a conclusão das obras, está
ocorrendo uma inversão de prioridades, o que mostra um decréscimo nas obras de
infra estrutura e urbanização nos últimos anos e um aumento nos empreendimentos
referentes às áreas sociais, saúde e educação, mostrando uma requalificação do
espaço urbano durante esses dez anos.
Quadro 15 - Geral Temático- OP 94 a 2004 – Empreendimentos Aprovados e Concluídos
Nº de empreendimentos
Aprovados
Concluídos
OP
OP
OP
Nº
%
Nº
%
OP 94 OP 95 OP 96 OP 97 OP 98
99/00 01/02 03/04 Total Total Total Total

Tema
Cultura
Educação
Esporte
Habitação
InfraEstrutura
Meio
Ambiente
Saúde
Social
Urbanização de vila
Total

0
19
1
7

2
12
1
8

1
7
0
1

1
11
3
0

2
7
3
0

0
12
5
0

3
19
7
0

3
10
6
0

12
97

1,24
10,01

5
70
16
16

0,52
7,22
1,65
1,65

26
16

2,68
1,65

77

83

45

52

27

61

55

38

438

45,20 355

36,64

0

0

1

0

0

0

0

2

3

0,31

1

0,10

17
5

17
4

7
5

3
3

8
3

13
0

10
6

17
4

92
30

9,49
3,10

63
20

6,50
2,06

45

39

23

27

18

35

34

34

255

26,32 146

15,07

171

166

90

100

68

126

134

114

969 100,00 692

71,41

Fonte: GEOP / SMPL – Janeiro/ 2004
Obs.: A partir do OP 96 foi instituído o OP Habitação, sendo as demandas referentes ao setor de Habitação aprovadas no
OPH.

3.5.

Áreas Prioritárias Para a Inclusão Urbana e Social

No OP 2003/04, foi realizada a integração urbano-social através da definição das
áreas de maior vulnerabilidade.
Áreas Prioritárias para Inclusão Social são áreas onde as condições de pobreza
estão concentradas, hierarquizadas mediante um conceito operacional de pobreza
relativa combinado ao de pobreza absoluta, envolvendo as dimensões econômica,
social e ambiental-urbana, no universo dos 2.564 setores censitários definidos pelo
IBGE. O mapeamento destas áreas é utilizado no planejamento e definição de
prioridades das políticas públicas, sendo que, demandas apresentadas ao OP pelas
comunidades das Áreas Prioritárias recebem um peso baseado na proporção dessa
população em relação à população da região, que se traduz em fator multiplicador
dos votos na 2a rodada e no Fórum Regional.
Eleger uma obra em uma dessas áreas significou, também, indicar a rota de
expansão do programa BH Cidadania, que tem como objetivo principal integrar as
políticas sociais e urbanas nas regiões.
A seguir apresenta-se o mapa de áreas prioritárias para inclusão urbana e social.
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4.

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA - PDDU

O quadro atual aponta que o modelo de drenagem urbana, em Belo Horizonte,
apesar dos recursos investidos e do atendimento ao apelo das comunidades, não
trouxe benefícios palpáveis para a cidade como um todo. Os fatores que
contribuíram decisivamente para a deterioração da qualidade das águas e para a
ocorrência de enchentes foram (1) a ocupação irregular das áreas de várzeas, das
margens dos rios e córregos, com a conseqüente perda da vegetação ciliar, (2) a
ausência de saneamento básico, com a drenagem dos efluentes para os cursos
d’água, e (3) a impermeabilização não planejada de grandes áreas nas bacias
hidrográficas desses cursos d’água.
A percepção dos responsáveis pelo planejamento da infra-estrutura municipal, onde
foi instituído o princípio da participação popular no processo de aplicação dos
recursos públicos, indicou que um novo modelo de gestão da drenagem se fazia
necessário e propôs a instituição de um Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU.
A área de abrangência do PDDU foi composta pelos cursos d’água existentes no
município de Belo Horizonte, distribuídos nas bacias do Ribeirão Arrudas, Ribeirão
da Onça, Ribeirão do Isidoro e afluentes diretos do Rio das Velhas. O PDDU foi
concebido para ser implantado em 4 fases, onde a primeira consistia em (i)
diagnóstico do sistema existente, por bacia hidrográfica, (ii) cadastro de macro e
micro drenagem, (iii) implantação de Sistema de Informações Geográficas para a
drenagem urbana. Em linhas gerais, as fases subseqüentes conceberiam (i)
campanhas de qualidade das águas e medição pluviométrica, (ii) estudos para a
gestão do sistema de drenagem, com modelagem específica, (iii) campanhas de
controle de poluição dos corpos d’água, plano de execução de obras e (iv) estudos
para a operação otimizada do sistema, com programa de alerta contra inundações.
A primeira fase do PDDU já foi concluída e trouxe uma nova estratégia de
tratamento das questões de drenagem em Belo Horizonte. No PDDU, foram
cadastrados todos os córregos e estabeleceram-se princípios de planejamento
integrado da drenagem aos outros setores de infra-estrutura urbana, utilizando como
pressupostos (i) a apresentação de um diagnóstico permanente do sistema de
drenagem, a fim de mantê-lo atualizado, corrigindo possíveis ocorrências; (ii)
soluções para a priorização da preservação do patrimônio já instalado para a
drenagem; e (iii) intervenções visando a compensação dos efeitos da urbanização
que avançou sobre as áreas de preservação dos cursos d’água.
No PDDU, a macrodrenagem obedeceu a seguinte classificação de canais, quanto
ao seu tipo:
-

CANRF: são os canais revestidos fechados, que são subterrâneos (não
aparentes) e, na sua quase totalidade, construídos em concreto armado. Tais
canais são também chamados e conhecidos, por vezes, como “galerias pluviais”;
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-

CANRA: são os canais revestidos abertos, que são aparentes (não
subterrâneos) e que podem ter revestimentos tais como concreto (armado,
quase sempre), gabião, alvenaria de pedra argamassada, gramíneas, etc.;

-

CANLN: são os canais naturais, abertos, constituídos pelos talvegues (córregos,
riachos e ribeirões) que drenam superficialmente as áreas contribuintes.

Também como produto do Plano Diretor de Drenagem, novas premissas foram
estabelecidas para a gestão dos recursos hídricos na cidade de Belo Horizonte. São
elas:
- Aplicar postulados de gestão solidária, onde se leva em conta a interdependência
entre os diferentes territórios da cidade (centros urbanos, periferias urbanas e
áreas rurais) e bacias a montante e a jusante e entre as pessoas que as habitam
e as freqüentam;
- Interagir o sistema de drenagem com os demais sistemas urbanos. O serviço de
coleta de lixo, o esgotamento sanitário, o controle das erosões, o planejamento da
ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água no espaço e
no tempo; a drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto
parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, devendo ser planejada de
forma integrada aos demais sistemas e serviços urbanos;
- Estabelecer metodologia para a análise e o planejamento do desenvolvimento
urbano integrado através de pressupostos estratégicos que exigem um tratamento
multidisciplinar dos problemas e pressupõem soluções a longo prazo;
- Não ampliar a cheia natural;
- Não transferir impactos entre bacias. A adoção de estruturas de drenagem, em
uma parcela de montante da bacia não deverá implicar em transferencia de
prejuízos para trechos fluviais de jusante, como resultado da aceleração do
escoamento nos canais e da sincronização dos picos das cheias;
- Conhecer o funcionamento real do sistema. A elaboração do cadastro da macro e
da micro drenagens foi fundamental, assim como a obtenção de dados
hidrométricos para calibração de modelos hidrológicos e hidráulicos;
- Compatibilizar o planejamento das expansões e dos adensamentos urbanos com
as diretrizes de drenagem;
- Valorizar as águas. É necessário estabelecer regulação para as diretrizes dos
novos parcelamentos, priorizando-se a preservação das várzeas e a sinuosidade
dos cursos d’água;
- Instituir um sistema de gestão;
- Atribuir o ônus financeiro aos responsáveis pela ampliação dos escoamentos na
cidade. O custo da implantação das medidas estruturais e da operação e
manutenção da drenagem urbana deve ser transferido aos proprietários dos lotes,
proporcionalmente à sua área impermeável, que é a geradora do volume adicional
a ser escoado com relação às condições naturais;
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- Aplicar o princípio poluidor x pagador – os responsáveis por danos decorrentes do
mau uso das águas deverão ser penalizados por seus atos através de medidas
fiscalizadoras e punitivas com multa equivalente ao dano causado; e,
- Adotar o conceito de vazão de restrição. Os canais existentes devem ser
preservados de acordo com sua atual capacidade de vazão. Todo acréscimo no
volume das cheias deverá ser retido na bacia.

5.

PROGRAMA DRENURBS

Na seqüência do Plano Diretor de Drenagem, a Prefeitura tomou a decisão de
implementar ações de melhoramento ambiental, com ênfase na conservação de
cursos d’água que, embora degradados pela poluição e pela invasão de suas
margens, conservam-se em seus leitos originais. Assim, em 2001, lançou o
Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos
Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte - Drenurbs.
O objetivo desse Programa é o de promover a melhoria da qualidade de vida da
população do município de Belo Horizonte, através da valorização do meio ambiente
urbano e o foco principal das melhorias ambientais são os recursos hídricos naturais,
buscando a valorização das águas existentes no meio urbano. O processo não
planejado de expansão urbana vem se caracterizando, ao longo do tempo, pela
ocupação de áreas inadequadas e, com isso, criando situações de risco, com graves
conseqüências para a população diretamente afetada. O abandono do partido
urbanístico adotado quando do projeto da cidade de Belo Horizonte, com
preocupações nitidamente sanitaristas, agravado pelo processo de crescimento
acelerado, através do surgimento de núcleos subnormais em áreas periféricas,
comprometeu de forma irreversível os recursos naturais existentes na região,
sobretudo os recursos hídricos. A reversão desta tendência é um dos objetivos do
Programa Drenurbs.
Dentre os córregos e ribeirões existentes no Município, foram escolhidos para figurar
no Programa aqueles que reúnem as seguintes condições:
1. Encontrar-se em seus leitos naturais;
2. Percorrerem áreas de significativo adensamento habitacional.
Assim, foram selecionados mais de 100 km de cursos d’água, em 47 bacias
hidrográficas com um horizonte de implantação, incluindo todos os serviços e obras,
de 15 anos. Para tornar o Programa viável, foi feita uma subdivisão em etapas
sucessivas, sendo que a primeira reúne 10 bacias
Os objetivos gerais do programa, são:
A. despoluição dos cursos d’água;
B. redução dos riscos de inundação;
C. controle da produção de sedimentos;
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D. fortalecimento institucional da Prefeitura de BH;
E. integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano.
As ações a serem desenvolvidas, objeto de elaboração dos projetos básicos, são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ampliação da coleta de esgotos sanitários (redes coletoras e interceptores);
tratamento de esgotos sanitários, quando for o caso;
ampliação da cobertura da coleta de resíduos sólidos;
ampliação da rede de drenagem pluvial;
implantação de equipamentos de controle de inundações;
controle da produção de sedimentos (combate às erosões e ao assoreamento
de corpos d’água);
7. ampliação da mobilidade e da acessibilidade urbana;
8. ampliação dos espaços comunitários de lazer e culturais;
9. implantação de programas sociais através da mobilização comunitária;
10. implementação de ações educacionais conservacionistas do ambiente urbano;
11. implantação do monitoramento das condições hidrológicas, objetivando o
conhecimento real dos fenômenos meteorológicos relacionados com as cheias
urbanas.
Para uma definição das melhores alternativas, foi estabelecida a seguinte
metodologia de trabalho, para cada área selecionada:
1. Elaboração de diagnóstico sanitário e ambiental;
2. Elaboração dos projetos básicos conforme as ações a serem desenvolvidas;
3. Elaboração dos seguintes estudos de viabilidade :
Ø Técnica
Ø Ambiental
Ø Financeira
Ø Social
Ø Econômica
A orientação geral para elaboração dos projetos básicos estabeleceu que o controle
das inundações deve priorizar a reservação de água, evitando-se as soluções que
impliquem em revestimentos das calhas dos córregos e ribeirões para o incremento
das velocidades de escoamento.
A partir da necessidade de responder às questões anteriormente apontadas,
atuando a curto e médio prazo numa parcela do município, foram adotados 14
critérios de priorização de bacias, listados a seguir com os respectivos pesos:
densidade populacional (1), custo/habitante (6), taxa de impermeabilização (1),
cobertura de esgotamento sanitário (3), índice de coleta de lixo (4), incidência de
IPTU (2), ocorrência de enchentes (6), ocorrência de erosões (3), doenças de
veiculação hídrica (7), ocupação de talvegues (2), situação ambiental (7),
mobilização social (5), remoção e reassentamento (7), interferência com obras
viárias previstas (4). Os critérios receberam pesos diferenciados, em ordem
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decrescente, de acordo com sua importância no contexto das soluções a apresentar
e com sua relevância em termos do benefício que as obras a eles associadas
poderiam gerar.
A classificação resultante desses critérios apontou uma proposta de hierarquização
daquelas bacias a sofrerem intervenções nos 4 anos de execução previstos para o
Programa Drenurbs, a ser parcialmente financiado com recursos de cerca de
US$ 85 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A partir dessa
pontuação, foram escolhidas 10 sub-bacias elementares que compõem o universo
do Programa Drenurbs/BID, conforme Quadro 5.17. O Drenurbs atende aos critérios
e à política do banco, estando em processo de tramitação para formulação de
contrato.
O custo total do Programa é de cerca de US$ 230 milhões e prevê a despoluição de
140 km de cursos d'água, abrangendo 73 córregos, além do tratamento urbanístico
dos fundos de vales envolvidos e sua integração ao contexto da cidade. A área de
abrangência do Programa é de 177 km2 (51% da área total do município) e a
população beneficiada está em torno de um milhão de pessoas, ou 45% da
população total da cidade.
Conforme já citado, em Belo Horizonte existem cerca de 673 km de cursos d'água,
dos quais 26% encontram-se revestidos (6% abertos e 20% fechados),
correspondendo a 173 km de canais em concreto armado. Restam, portanto, 500 km
de córregos e ribeirões em leitos naturais.
A aferição dos resultados do Programa Drenurbs/BID orientará a implantação de
fases subseqüentes, através da correção derivada dos indicadores de desempenho
ambiental e social das intervenções previstas. Esses indicadores são parte dos
programas ambientais e sociais resultantes da avaliação de impacto ambiental que
embasou o licenciamento prévio das obras junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento. Dessa forma, serão utilizadas as lições aprendidas no
processo para a melhoria da qualidade do planejamento e execução das etapas
posteriores.
Tipologia e Incidência das Intervenções
Os componentes do Programa dividem-se em (1) obras de esgotamento sanitário,
drenagem e sistema viário, (2) remoção e reassentamento de população e (3)
implantação de áreas verdes e de uso público. Para tanto, também estão previstas
ações de desapropriação e compra de terrenos e benfeitorias.
A maior incidência de cada tipo de obra está destacada no Quadro 16, por bacia
contemplada no Programa Drenurbs/BID.
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Quadro 16 – Incidência do Tipo de Obra

Córrego

Drena
-gem
(km)

Esgotamento
Sanitário
(m)

Remoção Reassentan.º de
mento
famílias
n.º de
(*)
famílias(**)

Ribeirão
Pampulha /
1º de Maio

0,44

674

3

Engenho
Nogueira

2,81

12.488

6

Baleares

1,29

2.006

41

Terra Vermelha

4,97

6.786

3

14,84

29.200

90

1,26

6.160

n/c
0,65

Bonsucesso
Maria Carmem
Valadares
Ribeirão do
Onça / Nossa
Senhora da
Piedade
Piteiras

-

Desapropriação e
Aquisição de
Áreas
2
(m )

Sistema
Viário
(m)

Áreas de
Uso
Social
2
(m )

37.150

-

38.455

7.772

3.336

n/c

0

7.457

1.300

2.537

22

20.280

6.815

2.200

440

247.900

12.691

86.833

111

48

96.844

970

144.624

1.245

22

92

4.100

1.000

46.526

2.457

37

80

2.100

810

-

Fonte: Programa Drenurbs - Memória Técnica Básica, Belo Horizonte, Julho de 2003.
(*) atendimento previsto pelo Proas – Programa de Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas, Secretaria
Municipal de Habitação.
(**) atendimento através da construção de conjuntos habitacionais, Urbel.
Obs.: Os córregos em negrito constituem a amostra representativa do Programa Drenurbs/BID.

Em vista das características e semelhanças das obras e intervenções previstas no
Programa, este se classifica como um programa de obras múltiplas, com
intervenções de saneamento e coleta de resíduos, drenagem, obras viárias,
implantação de áreas de uso público e ações de mobilização e educação ambiental,
incidindo simultaneamente em praticamente todas as bacias escolhidas. A fim de
compor a amostra representativa desse universo de trabalho, foram escolhidas 3
bacias que representam cerca de 30% do conjunto de obras e investimentos totais –
Ribeirão Pampulha/1.º de Maio, Córrego da Av. Baleares e Córrego Bonsucesso.
Dentre as bacias da amostra representativa, o Córrego do Bonsucesso receberá boa
parte dos recursos dessa fase do Programa. As obras de drenagem de maior
extensão ocorrerão na bacia do Córrego Bonsucesso, muito embora a importância
de cada intervenção na drenagem não esteja associada, necessariamente, à sua
extensão, envolvendo obras de contenção de taludes, melhoria de calha, limpeza
das margens, etc. O incremento da rede de coleta e afastamento de esgotos
sanitários também será maior na bacia do Bonsucesso, além da bacia do Córrego
Maria Carmem Valadares e Terra Vermelha, onde também está prevista uma
Estação Elevatória.
A interferência com população é maior na bacia do Bonsucesso, conforme apontam
os dados de projeto hoje existentes. As propostas de reassentamento a serem
oferecidas às famílias estão sendo tratadas no Plano de Desapropriação,
Indenização de Imóveis e Relocalização de População e Negócios – PDR, cuja
versão preliminar já foi considerada de acordo com as diretrizes do BID. Espera-se
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com a desafetação dessas áreas, uma melhoria de qualidade na inserção dessa
população no espaço urbano, além do aumento das áreas de uso comum, que
constituirão os parques lineares às margens dos córregos. Parte da área de uso
público referida no Quadro 16 corresponde à implantação dessas áreas, que serão
de maior porte nas bacias do Bonsucesso e Maria Carmem Valadares. As obras de
melhoria do sistema viário, presentes nas bacias, serão de maior extensão nas
bacias do Bonsucesso e Baleares, que integram a amostra representativa do
Programa.
Apresenta-se a seguir a avaliação dos impactos identificados em razão da
implantação das obras do Programa Drenurbs.
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Quadro 17 – Avaliação dos Impactos
Impactos

Impactos

Impactos Pouco

Impactos

Significativos

Moderados

Significativos

Desprezíveis

Impactos Positivos
Entrosamento entre
Secretarias e Órgãos da
Administração Pública

Geração de empregos
diretos e indiretos

Fortalecimento da
mobilização comunitária

Consolidação de novos
valores culturais de enfoque
ambientalista
Controle de cheias e
minimização dos efeitos da
inundação
Redução de sedimentos nos
leitos dos córregos e
estabilização das calhas das
drenagens
Redução de áreas de risco
geológico
Melhoria das condições
sanitárias e de infraestrutura urbana
Saneamento dos cursos
d’água
Melhorias nas condições de
saúde da população
Melhoria do padrão
habitacional da população
removida do fundo de vale

Aumento de áreas verdes
e de lazer

-

-

Valorização dos imóveis
na Área de Entorno

-

-

Alterações no uso e
ocupação do solo na
Área de Entorno

-

-

Melhoria da
acessibilidade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impactos Negativos
-

Aumento das despesas
familiares com tarifas de
saneamento básico

-

Supressão de vegetação

-

-

-

-

-

-

-

-

Geração de expectativas
e insegurança da
população da área de
intervenção e entorno
Desestruturação de
comunidades e
transtornos provocados
pela remoção compulsória
de famílias
Alteração na qualidade de
vida da população
residente nas
proximidades das obras
Risco de acidentes
Comprometimento da
qualidade das águas
durante o período de
obras
Incômodos provocados
pelo transporte de botafora

Interferências das obras
nos sistemas de infraestrutura e equipamentos
urbanos
Deterioração das
condições urbanísticas e
paisagísticas

-

-

Impactos de Difícil Qualificação
-

-

-

-

Alterações no uso e
ocupação do solo na Área
de Entorno
Geração de Bota-fora

-

Os efeitos da implantação das intervenções deverão ser sentidos pela população
que será removida da sua região de moradia, desde o início da implantação do
27

Programa, na fase em que se iniciarem as desapropriações e remoções para
instalação das obras. A mudança do local de residência, que por si já constitui um
impacto, devido ao risco de rompimento dos laços de vizinhança, poderá vir
associada a outras dificuldades como, por exemplo, a necessidade de transferência
de estudantes para outras unidades de ensino, a mudança do local de atendimento
à saúde e do transporte utilizado pela família. Esse impacto deverá ser temporário,
embora alguns possam ter maior duração, ainda que também tendam a se extinguir
com a adaptação da família ao novo local de moradia.
Não se tem, até o presente momento, o número de famílias que deverão ser
removidas de seus domicílios pelas intervenções do Drenurbs, já que somente para
10, das 50 bacias/sub-bacias elementares, tem-se atualmente um nível de
detalhamento maior das ações a serem implementadas, visto que elas estão sendo
contempladas pelo processo de negociação de empréstimo junto ao BID. Para estas
bacias/sub-bacias, os números indicam que deverão ser removidas dos locais de
moradia em torno de 1.365 famílias. Este número de famílias equivale a 5,85% do
total de famílias estimadas para estas bacias/sub-bacias, conforme mostrado no
quadro a seguir. É importante esclarecer que os estudos de viabilidade econômica
sobre as bacias/sub-bacias pré-selecionadas estão em andamento e, em função dos
resultados alcançados a partir dos detalhamentos previstos, elas poderão ser
mantidas ou substituídas por outras nas etapas consecutivas.
Quadro 18 – Estimativa do Número de Famílias a serem removidas pelo Drenurbs
Número de Famílias
Bacias/Sub-bacias

Afetadas

Residentes no total
da bacia/sub-bacia

Absoluto

%

9.074

710

7,82

280

128

45,71

Córrego da Av. Maria Carmem Valadares

1.398

171

12,23

Ribeirão da Onça / Nossa Senhora da Piedade

1.815

169

9,31

Córrego Engenho Nogueira

5.659

46

0,81

Córrego Pampulha / 1º de Maio

798

16

2,00

Córrego da Avenida Baleares (bacia do Vilarinho)

990

76

7,68

3.308

49

1,48

23.322

1.365

5,85

Córrego Bonsucesso
Córrego Piteiras

Córrego da Terra Vermelha
Subtotal das bacias/sub-bacias BID

Com o objetivo de garantir que o processo de desapropriação, indenização,
relocação e transferência das famílias ocorra com tranqüilidade e de acordo com as
diretrizes da PBH e do BID, prevê-se o desenvolvimento do Plano de
Desapropriação, Indenização de Imóveis e Relocalização de População e Negócios
– PDR
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A implantação do programa Drenurbs deverá significar a recuperação de qualidade
ambiental em sua área de incidência. Pressupõe uma mudança substancial na forma
de abordar a questão da drenagem no município de Belo Horizonte. O pressuposto
adotado pelo Programa transforma o tratamento convencional utilizado (de
canalização e implantação das vias sanitárias) numa proposta de planejamento
urbano ambiental tendo como unidade de trabalho a bacia hidrográfica.
Buscou-se transformar o equacionamento da drenagem na bacia num elemento
urbano adicional, a ser combinado com outras redes de infra-estrutura – saneamento
e viária – na composição final do tecido urbano. Isso significa uma multiplicidade de
intervenções viárias, de saneamento, de melhoria de drenagem, de mobilização
social, de relocação populacional para habitações de melhor qualidade, em áreas
regularizadas.
Em cada bacia, procurou-se identificar os benefícios sociais que podem ser gerados,
tais como:
-

-

-

-

Reorganização do espaço social urbano, com a retirada de famílias de áreas de
risco;
Inserção da população reassentada no tecido urbano regular da cidade,
possibilitado uma identidade cidadã conferida pelo novo endereço, não mais
estigmatizado como favelada ou invasora, etc;
Criação de novas alternativas de lazer nos espaços desafetados pelas
relocações, que beneficiam diretamente a população da bacia;
A ampliação dos serviços de infra-estrutura a uma parcela significativa da
população das bacias do Programa - esgotamento sanitário, coleta de resíduos
sólidos e a ampliação de sistema viário em áreas hoje de difícil acesso;
Saneamento dos cursos d’água e conseqüente melhoria dos indicadores de
saúde pública, notadamente das doenças de veiculação hídrica, já que a
população não estará mais sujeita ao contato com o despejo de esgotos
domésticos nos córregos e a disposição inadequada de lixo;
Melhoria da capacidade de gestão ambiental e social das instâncias públicas
envolvidas no programa.

Os benefícios ambientais esperados são:
-

A recomposição de topografia através de contenções e reconfiguração de
taludes;
Melhoria da vazão dos cursos d’água, após a retirada de entulho e lixo e a
redefinição das calhas;
Desafetação das várzeas irregularmente ocupadas;
Diminuição da geração de sedimentos;
Criação de novas áreas verdes, nas áreas de preservação permanente dos
córregos;
Recomposição da mata ciliar;
Prevenção de cheias a jusante, através da implantação de reservatórios de
retenção.
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Espera-se que esses benefícios sejam visíveis em cada bacia elementar integrante
do Drenurbs, a ser parcialmente financiada pelo BID. Os resultados de implantação
das obras e serviços previstos em cada bacia, deverão ser medidos através de
indicadores já previstos no marco lógico desenvolvido pelo Programa, e pelo
desempenho de cada um dos Programas ambientais e sociais previstos no Plano de
Gestão Ambiental e Social.
A concepção aqui adotada prevê que o saneamento e a melhoria de qualidade das
bacias elementares ora propostas sejam modelos replicáveis para a atuação nas
demais bacias de abrangência do Programa. Essa premissa trabalha as diversas
intervenções de maneira integrada, sabendo-se que a diretriz agora adotada deverá
orientar a conexão das intervenções futuras àquelas ora propostas. Esse é o caso
das propostas viárias, que serão posteriormente conectadas, dos parques lineares,
passíveis de integração a áreas de preservação permanente de bacias vizinhas, e
das redes de esgotamento sanitário, necessariamente interdependentes.
A forma como serão trabalhadas as propostas de melhoria de circulação para
comportar a coleta de resíduos sólidos, que prevê vias de pedestres e, quando
necessário, o rearranjo interno de quadras ocupadas, deverá embasar as ações do
setor de saneamento na prestação desse serviço.
A integração dos cursos d’água à paisagem, preconizada no Programa, deverá
trazer uma alternativa diferenciada à conformação do tecido urbano, atuando como
elemento estruturador, e não o contrário. Mesmo que não seja possível
“renaturalizar” toda a rede de drenagem do município, tal como almejado nos
princípios do Programa, os cursos d’água serão mais uma referência de localização
de sua área de inserção, e, com a revitalização e recomposição de suas margens,
um componente adicional de lazer contemplativo.
6.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
DA BACIA DA PAMPULHA - PROPAM

6.1.

Apresentação

Este Programa propõe a recuperação e o desenvolvimento ambiental da Bacia da
Pampulha através da preservação das nascentes, da despoluição das águas, da
melhoria das condições sanitárias e do tratamento das áreas urbanas degradadas e
sob ameaça de erosão e de inundação. As ações propostas implicam em impactos
positivos diretos na Lagoa da Pampulha, na melhoria de qualidade das águas do
Ribeirão da Onça e, consequentemente, nas águas do Rio das Velhas e do Rio São
Francisco, dos quais estes são tributários. Por se tratar de uma bacia situada em
área urbana, as ações do Programa trarão também impactos positivos na qualidade
de vida da população, notadamente para as camadas de baixa renda, habitantes de
áreas carentes. Estas populações encontram-se, muitas vezes, ameaçadas por risco
geológico, enchentes e doenças originadas das condições insalubres às quais estão
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submetidas. Além disso, é importante ressaltar que a manutenção da lagoa da
Pampulha é condição fundamental para o amortecimento dos picos de cheias,
protegendo de inundação toda área a jusante da barragem.
Acrescente-se ainda que, apesar das condições atuais da Lagoa, a pesca é uma
prática freqüente da população de baixa renda para a complementação alimentar.
Com a recuperação da qualidade das águas, planeja-se o povoamento da lagoa com
espécies comestíveis para atendimento dessa atividade.
Pelo fato de a Bacia da Pampulha abranger os municípios de Belo Horizonte e
Contagem, as duas administrações firmaram um Termo de Cooperação, cujo
principal objetivo é a formação de um Consórcio Intermunicipal para o
gerenciamento ambiental da Bacia. O Conselho de Administração do Consórcio composto por representantes do poder público municipal, estadual e federal, por
entidades não governamentais como universidades e associações de moradores e
de defesa do meio ambiente, e por representantes do setor produtivo industrial e
comercial - terá como atribuições a formulação de políticas públicas, a captação de
recursos financeiros e o acompanhamento da implementação de ações conjuntas na
Bacia da Pampulha.
6.2.

Objetivos

6.2.1

Objetivos Gerais

O planejamento ambiental, considerando como unidade espacial a bacia hidrográfica
da Pampulha, tem por objetivos principais:
- o tratamento integrado das questões relativas à recuperação de sua qualidade
ambiental;
- o monitoramento do processo de urbanização e a mitigação de seus impactos e a
melhoria das condições habitacionais da população moradora na bacia.

6.2.2

Objetivos Específicos

Serão perseguidos os seguintes objetivos, a curto e médio prazos:
- implantar o Consórcio Intermunicipal para viabilizar o planejamento integrado e
promover sua implementação;
- recuperar áreas de nascentes e as áreas degradadas;
- melhorar as condições ambientais dos fundos de vales degradados e sujeitos a
inundações;
- eliminar a poluição dos recursos hídricos originada do lançamento de esgoto e
lixo;
- minimizar o carreamento de sólidos para o sistema de drenagem;
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- garantir a função da represa de amortecer os picos de cheia e potencializar os
atributos do lago e de sua orla, adequando-os às atividades de lazer, cultura,
pesquisa e turismo; e,
- garantir a eficácia do processo de recuperação da bacia, através da educação
ambiental.

6.3.

Plano de Intervenções

O Plano de Intervenções prevê um elenco de medidas das quais a maior parte,
tendo em vista o “passivo ambiental” ainda existente na bacia, é de natureza
corretiva e agirá no sentido de minimizar os impactos ambientais constatados na
região; propõem-se também medidas preventivas que se aplicam especialmente às
áreas de expansão urbana. Para efeito de estruturação do plano, as intervenções
encontram-se agrupadas em três subprogramas: Saneamento Ambiental,
Recuperação da Lagoa, Gestão e Planejamento Ambiental, este último apoiado pelo
Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha. Os subprogramas desdobram-se
em componentes que podem incluir projetos diversos, conforme apresentado no
diagrama a seguir.
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Quadro 19 – Diagrama do Plano de Intervenções

Subprograma
Saneamento Ambiental

PROPAM

CONSÓRCIO DE RECUPERAÇÃO DA
BACIA DA PAMPULHA

Subprograma
Recuperação da Lagoa

Subprograma
Planejamento e Gestão Ambiental

Nascentes e
áreas degradadas

Resíduos sólidos

Cursos
dágua

Desassoreamento da Lagoa

Recuperação das
ilhas, enseada e
orla

Tratamento da
poluição difusa

Educação para as
águas

Monitoramento
ambiental

Planejamento

Proteção das
nascentes

Ampliação da
coleta de lixo

Tratamento de
fundo de vales

Construção do
novo vertedouro

Ilha da
Ressaca

Córregos:
Mergulhão,
Ressaca, Sarandi
e Bom Jesus

Ciruito
Intermunicipal de
Percepção
Ambiental

Qualidade da
água

Estudos
Hidrológicos

Recuperação
de áreas
degradadas

Central de
tratamento de
resíduos

Interceptores de
esgoto

Dragagem de
sedimentos

Ilha dos amores

Projeto "Águas
da Pampulha"

Qualidade do
peixe

Uso e ocupação
do solo

Urbanização de
vilas e favelas

Estação de
reciclagem de
entulho

Rede coletora de
esgoto

Disposição final

Enseada do
zoológico

Intervenções
culturais e Centro
de
Documentação

Hidrológico

Conservação de
recursos hídricos

Usina de
compostagem

Recuperação e
pavimentação de
vias

Aproveita- mento
da areia

Revitalização da
orla

Formação de
multiplicadores
em Educação
Ambiental

Sedimentológico

Conservação de
recursos hídricos

Recuperação do
"lixão"

Projeto Coleta
Seletiva

Áreas Verdes
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6.4.

Descrição dos Subprogramas

6.4.1

Subprograma de Saneamento Ambiental

Recuperação de Nascentes
O Diagnóstico Ambiental da bacia, previsto no Monitoramento e Controle Ambiental,
prevê o mapeamento de todas nascentes, com identificação dos proprietários dos
terrenos, para posterior negociação das intervenções necessárias e transformação
destas áreas em Reservas Particulares de Proteção Natural. Em nascentes
localizadas em áreas públicas, o poder público deverá fazer investimentos
destinados à sua proteção.
Recuperação de Áreas degradadas e Controle de Erosão
As áreas degradadas consideradas neste subprograma abrangem aquelas
remanescentes de implantação de obras de infra-estrutura construídas sem adoção
de medidas de proteção de cortes e aterros, assim como aquelas que se
apresentam em processo erosivo, especialmente as ocupadas por vilas ou favelas.
Urbanização de Vilas e Favelas
As intervenções relacionadas à urbanização das vilas são de responsabilidade da
Urbel e estão contempladas nos Planos Globais Específicos.
Encontram-se na bacia da Pampulha dez vilas e dois conjuntos, conforme
apresentado no quadro a seguir, nos quais residem cerca de 20.000 habitantes.
À exceção da vila São José, que faz parte do Programa da Av. Pedro II, as demais
estão contempladas no Propam. Já as vilas São Bernardo e São Tomás, embora
não se encontrem na bacia, fazem parte do Propam por situarem-se junto da área de
“bota-fora” dos sedimentos dragados da Lagoa da Pampulha.
Quadro 20 - Vilas e Conjuntos Habitacionais
Sub-Bacia
Mergulhão

Vilas / Conjuntos
Alvorada
Antena
Novo Ouro Preto
Califórnia

Ressaca

Jardim Filadélfia
Coqueiral
Paquetá
Santo Antônio
São José

Olhos D’água

São Francisco de Assis

Ribeirão Pampulha

São Bernardo/São Tomás
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Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos
O destino final de todo o lixo urbano recolhido pelos sistemas municipais de coleta
em Belo Horizonte e Contagem, e, seguramente, de mais de 90% dos resíduos
industriais produzidos nos territórios desses municípios e dos municípios vizinhos é
o aterro sanitário, localizado às margens da Rodovia BR–040, na sub-bacia do
Córrego da Ressaca, que está sendo transformado em Central de Tratamento de
Resíduos Sólidos de Belo Horizonte.
Dando seqüência a um novo modelo de gestão dos resíduos sólidos, a PBH
pretende ampliar os programas e os equipamentos alternativos ao sistema
convencional e estendê-los a toda a Bacia da Pampulha, abrangendo, assim, o
território de Contagem. Isso implica, portanto, na adoção do modelo também por
esse município.
Dessa forma, as propostas são de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana e incluem ampliação da coleta, conclusão das obras de
reestruturação do aterro sanitário da BR–040, ampliação da reciclagem de entulhos
e da coleta seletiva.
Tratamento de Fundo de Vales e Proteção do Sistema Viário
¨ Fundo de Vales
Este componente consiste na melhoria das condições ambientais e sanitárias das
calhas dos cursos d’água degradados e cuja inundação põe em risco áreas
habitadas em suas margens. Estão previstos dois níveis diferenciados de
tratamento, conforme as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem:
- em áreas ainda não parceladas pretende-se manter o leito natural, com
recuperação de erosão e proteção de taludes marginais; poderão ser adotadas
outras medidas como a implantação de diques a montante que possam reduzir os
efeitos de picos de cheias;
- tratando-se, porém, de vales já comprometidos com o processo de urbanização,
serão construídas canalizações em concreto.
Em ambas as situações serão implantados interceptores de esgotos sanitários,
ampliadas as redes de coleta de esgoto e de água pluvial e pavimentadas as vias
das áreas de contribuição direta para esses córregos. Quando a utilização do vale
em área urbanizada for importante para a articulação viária da região, será
implantada a via segundo sua hierarquia no sistema. Nos vales onde for necessária
a remoção de famílias para execução de obras serão aplicados os procedimentos
para o reassentamento, utilizando-se, sempre que possível, área nas proximidades
das obras para ser urbanizada e receber edificações destinadas aos moradores a
serem reassentados. O Quadro 21 apresenta os córregos com intervenções em
fundo dos vales, incluídas no Propam.
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Quadro 21 - Tratamento de Fundo de Vales
Sub-Bacia

Ressaca

Bairro

Córrego

Via

Intervenção

Canal
(m)

Califórnia / Vila
Califórnia / D.Bosco

Ressaca

Av. Havaí

CF, IE, avenida

1.400

N. S. da Glória

Afluente do
Ressaca

Av. Álvaro
da Silveira

CF, IE, avenida

700

Ouro Preto

Afluente do Serra Av. Hum

Canal aberto, IE

1.000

Obs.: CF: canalização fechada; IE: interceptor de esgoto.

¨ Sistema Viário
Em áreas urbanizadas, os focos erosivos ocorrem com maior freqüência nas vias.
Nesses locais será realizada uma urbanização que garanta a estabilidade das vias e
possibilite a coleta e remoção de esgotos e de águas pluviais, bem como o tráfego
de veículos de coleta de lixo. A adequação dessa infra-estrutura possibilitará ainda o
acesso dos moradores a outros serviços públicos básicos, melhorando as condições
gerais de habitação e de saneamento.
Quadro 22 - Melhoria do Sistema Viário
Sub-Bacia

Bairros

Extensão de Vias
(m)

Mergulhão

Engenho Nogueira, Ouro Preto, São Luiz

3.070

Ressaca

Alípio de Melo, Ouro Preto

2.520

AABB

Braúnas, Trevo

4.120

Baraúna

Nova Pampulha

920

Olhos D’água

Garças

Total

5.620
16.250

¨ Esgotamento Sanitário
Com relação ao esgotamento sanitário, as intervenções consistem na implantação
de rede coletora nas áreas ainda não atendidas, incluindo-se as vilas e favelas, com
trechos diversos nas sub-bacias do Mergulhão, Ressaca, Sarandi e Bom Jesus, e de
interceptores de esgoto ao longo dos vales com tratamento previsto no Programa.
Com essas medidas, o atendimento do sistema de esgotamento sanitário na
Pampulha deverá aproximar-se de 100% da bacia.
6.4.2

Subprograma de Recuperação da Lagoa

A garantia da função da lagoa de controlar as cheias no curso d’água de jusante
depende fundamentalmente da manutenção da sua capacidade de reservação.
Estudos realizados em 1997 pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e
Recursos Hídricos da Escola de Engenharia da UFMG mostram que a capacidade
de amortecimento e retardamento de ondas de cheia pelo reservatório foi
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significativamente reduzida. Adotando-se a vazão de pico afluente de 308 m³/s,
conforme ilustrado na Figura abaixo, o amortecimento inicial (calculado em 1957)
proporcionava uma redução de 64%, resultando em uma vazão efluente de
112 m³/s. Considerando-se a mesma vazão afluente, em 1997 a capacidade de
amortecimento foi reduzida para 49% e, para um cenário futuro (2007), projeta-se
uma vazão efluente de 176 m³/s.
Gráfico 1. Amortecimento de Cheias no Reservatório
350
300
Q a f l u e n t e = 308
250

Vazões efluentes:

1957

3

Q (m /s)

200
150

Qp =

1997

Qp =

2007

Qp = 176

2007* Qp = 144
100
50
0

Tem po (m in)

* Estimativa do pico da vazão efluente, considerando-se a implantação das medidas propostas no Programa.

O Quadro 23 apresenta a evolução da acumulação de sedimentos que provocou
aquela perda de capacidade de amortecimento.
Quadro 23 - Assoreamento da Lagoa
Período

Volume de Sedimentos
acumulados
6
(10 m³)

Taxa Média de
Assoreamento
3
(10 m³/Ano)

1957-85

4,9

188

até 1989

6,8

219

até 1997

9,1

380

Fonte: Sudecap

O Programa prevê o desassoreamento e a redução do aporte de sedimentos à lagoa
e, paralelamente, a melhoria da qualidade da água do reservatório, além da
revitalização das áreas degradadas no complexo de lazer da Pampulha, de forma a
torná-la utilizável pela população.
Com esse objetivo foi formulado o subprograma Recuperação da Lagoa, cujos
componentes estão descritos a seguir.
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¨ Desassoreamento
Até o ano de 1997 foi feita a dragagem de grande quantidade de material
sedimentado na represa, optando-se pela utilização do material para conformar ilhas
no interior do reservatório, devido ao elevado custo de transporte por caminhões.
Quadro 24 - Volumes Dragados na Lagoa
Período

Volume Dragado
3
(10 m³)

1979-81

1.500

1989-91

2.000

1996-97

436

TOTAL

3.936

Fonte: SUDECAP

O Propam prevê um novo sistema para o desassoreamento que deverá ser realizado
procurando-se separar a areia, de forma a se utilizá-la em obras públicas, dos
demais sedimentos que deverão ser transportados para deposição fora do
reservatório. Como medida preventiva, pretende-se implantar um sistema de
dragagem nas embocaduras dos principais afluentes à lagoa, evitando-se que sejam
lançados no reservatório.
O desassoreamento da lagoa será parcial, implicando na remoção de 2,5 milhões de
m³ já depositados na área do delta do assoreamento, acrescidos de cerca de 1,9
milhões de m³ correspondentes ao aporte de sedimentos num período de cinco
anos, totalizando 4,2 milhões de m³ a serem removidos neste período.
Desse total, cerca de 400 mil m³ (constituídos basicamente de areia) serão
reaproveitados em obras públicas, e os 3,8 milhões de m³ restantes serão
destinados às áreas de “bota-fora”, junto ao aeroporto da Pampulha.
Após aquele período, a dragagem será mantida, dispondo-se os sedimentos em
locais definidos pelos órgãos municipais.
¨ Recuperação Ambiental das Ilhas, da Enseada e da Orla da Lagoa
-

Ilhas
O lago possui uma ilha natural e outra resultante do acúmulo do material
dragado. Propõe-se a integração da segunda mediante intervenções que
propiciem sua estabilidade física, seu desenvolvimento ambiental e lhe dê
condições de servir de local para pesquisas relacionadas à fauna e à flora.

-

Enseada do Zoológico
Não se pretende desassorear esta região, mas transformá-la em um parque
inundável, mantendo suas características pantanosas, implantando um projeto
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paisagístico que considere a flora existente e preserve á área também como
refugio da fauna.
-

Orla da Lagoa
Pretende-se implantar um projeto paisagístico em toda a orla da lagoa,
integrando elementos da paisagem e adequando espaços para usos múltiplos de
lazer abertos à população.

¨ Despoluição de Cursos D’água Afluentes à Lagoa
Para melhorar a qualidade das águas do reservatório, propõe-se a instalação de
unidades para tratamento das águas dos córregos Ressaca, Sarandi, Bom Jesus e
Mergulhão. Cada unidade seria constituída por um conjunto de equipamentos
capazes de operar sem interrupção do fluxo das águas: grades de retenção de lixo,
módulo de floculação e adição de coagulantes químicos, módulo de flotação e
injeção de ar comprimido, barreira de retenção de lodo flotado e sistema de remoção
de material flotado sobrenadante.
Isso será suficiente para reduzir significativamente a carga orgânica proveniente dos
esgotos e para eliminar em mais de 90% os teores de nutrientes, óleos e graxas,
sólidos em suspensão e a turbidez.
6.4.3

Subprograma de Planejamento e Gestão Ambiental

O subprograma de Gestão e Planejamento Ambiental contempla as ações de
educação ambiental, monitoramento, controle e planejamento urbano e é apoiado
pelo Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha.
6.5.

Investimentos

O total dos investimentos necessários à implantação do Propam em Belo Horizonte
está estimado em R$ 130.437.000,00, em valores referentes ao ano de 2000,
conforme discriminado no Quadro 25.
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Quadro 25 - Resumo dos Investimentos
Item

Descrição
TOTAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS

I
1
2

PLANO DE GESTÃO (TOTAL)
Monitoramento e Controle Ambiental
Fortalecimento Institucional

II
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

PLANO DE INTERVENÇÕES (TOTAL)
Saneamento Ambiental (total)
Recuperação de Nascentes (total)
Recuperação Áreas Degradadas e Controle de Erosão (total)
Revegetação de encostas
Contenção de encostas
Urbanização de Vilas e Favelas (total)
Pavimentação
Drenagem pluvial
Esgoto sanitário
Reassentamento de famílias
Serviços gerais
Regularização fundiária
Manejo e Tratamento de Resíduos sólidos (total)
Ampliação dos serviços de coleta de lixo
Complementação da Central de Tratamento da BR–040
Implantação de estações de reciclagem de entulhos
Ampliação da coleta seletiva
Implantação de usina de compostagem
Recuperação do "lixão"
Tratamento de Fundo de Vales, Esgotamento Sanitário e Proteção do
Sistema Viário (total)
Tratamento de afluentes da lagoa
Melhoria do sistema viário
Esgoto sanitário

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4

Recuperação da Lagoa (total)
Desassoreamento (total)
Dragagem de areia
Canalização do Rib. Pampulha / Eng.Nogueira /Jaraguá
Dragagem de assoreamento
Recuperação das Ilhas, Enseada e Orla (total)
Parque Ecológico da Pampulha
Parque da Enseada
Orla
Unidades de tratamento – córregos Ressaca e Sarandi (total)
Novo Vertedouro da Barragem (total)

3
3.1
3.2

Educação Ambiental (total)
Jardim Botânico (total)
Outros Projetos (total)

Valores (em
R$1.000,00) Ref. Ano 2000
130.437
6.993
5.000
1.993
110.763
47.212
1.800
1.272
951
321
14.238
1.925
1.778
1.768
6.100
802
1.865
6.340
623
2.530
287
2.900
23.562
6.620
10.099
6.843
71.850
60.070
1.800
28.690
29.580
1.680
1.200
380
100
3.500
6.600
4.382
2.257
2.125
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6.6.

Situação Atual

A Prefeitura de Belo Horizonte deu início à implantação do Propam logo após a
obtenção da sua Licença Prévia, concedida pelo Comam – Conselho Municipal do
Meio Ambiente, em Outubro/1997, e das Licenças de Implantação de cada
empreendimento.
A partir desta data, todos os subprogramas foram contemplados com a elaboração
dos projetos executivos e com o início das intervenções de engenharia e sócioambientais previstas, conforme balanço apresentado a seguir:
Quadro 26 - Resumo dos Empreendimentos/Investimentos (Até o Ano de 2002)
Subprogramas
1

Empreendimentos

– SANEAMENTO AMBIENTAL

1.1 – Revitalização de nascentes
1.2 – Urbanização de vilas e favelas
1.3 – Recuperação e pavimentação de vias
1.4 – Tratamento de fundo de vale

Bairro Trevo/Eng. Nogueira: 03 nascentes
Infra-estrutura de drenagem, contenção,
pavimentação e esgotamento sanitário
Drenagem e pavimentação

1.6 – Esgotos sanitários

Drenagem, contenção e pavimentação
Drenagem e revegetação: entorno do aterro da
BR-040 e construção de 01 URPV
Redes coletoras, interceptores e estação elevatória

1.7 – Recuperação de erosões

Retirada de "bota-fora" e aterro de erosões

1.5 – Resíduos sólidos

Total
2

Investimentos
(R$)
750.000,00
7.584.023,00
3.955.135,00
1.738.673,00
780.000,00
740.000,00
100.000,00*
15.647.831,00

– RECUPERAÇÃO DA LAGOA

2.1 – Novo vertedouro

Vertedouro, canal e paisagismo

CONCLUÍDO

2.2 – Drenagem córrego Eng. Nogueira

Canalização/infra-estrutura da área de "bota-fora"

CONCLUÍDO

2.3 – Limpeza prévia da lagoa

CONCLUÍDO

2.5 – Desassoreamento da lagoa

Retirada de lixo e da vegetação da área a ser dragada
Limpeza e dragagem das chegadas dos córregos
Sarandi, Ressaca e Água Funda
Dragagem à longa distância

2.6 – Drenagem do Rib. Pampulha

Canalização e infra-estrutura da área de “bota-fora”

2.7 – Parque ecológico

Terraplanagem e paisagismo (em obras)

2.8 – Revitalização da orla

Ciclovias, pista de Cooper, drenagem e paisagismo EM EXECUÇÃO

2.9 – Tratamento Poluição Difusa

Estação de tratamento dos córregos Ressaca/Sarandi (Etaf)

CONCLUÍDO

2.10 – Recuperação de monumentos

Recuperação da Casa do Baile

CONCLUÍDO

2.4 – Dragagens dos canais

Total (Valor Contratado)
3

EM EXECUÇÃO
A INICIAR
A INICIAR
EM EXECUÇÃO

82.399.350,00

– PLANEJAMENTO E GESTÃO
AMBIENTAL

3.1 – Educação ambiental
3.2 – Monitoramento
3.3 – Controle de poluição
3.4 – Estudos e projetos
TOTAL

Realização de circuitos de percepção ambiental,
palestras e oficinas
Qualidade da água
Controle dos focos erosivos, bota-foras
clandestinos e desmatamentos irregulares
Estudo hidrogeológico da bacia e diagnóstico dos
focos erosivos

100.000,00*
72.000,00*
100.000,00*
257.000,00
529.000,00

* Valores Estimados
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6.7.

Conclusões

Como pode ser observado nos quadros dos investimentos realizados e já
contratados, os subprogramas de Recuperação da Lagoa e de Planejamento e
Gestão Ambiental encontram-se em andamento, mas é importante que, dentro das
prioridades deste Plano, façam parte as obras do subprograma de Saneamento
Ambiental a cargo da SMEU (Drenurbs) e da Urbel (PGE’s), acompanhados das
soluções para a coleta dos esgotos e do lixo e para a contenção das erosões.
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ANEXO II
METODOLOGIA PARA PRODUÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO DO PMS PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELO HORIZONTE
1.

INTRODUÇÃO

O Convênio de Cooperação para Gestão Compartilhada dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário celebrado entre o Município de Belo
Horizonte e o Estado de Minas Gerais pressupõe a existência de um Plano de
Gestão, o qual servirá de esteio para as ações regulatórias dos serviços
conveniados a serem exercidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, e para a
priorização de intervenções que concorram para a melhoria e universalização
desses serviços.
Para o bom desempenho dessas ações regulatórias, torna-se fundamental a perfeita
caracterização dos serviços, das condições para sua prestação, bem como a
caracterização de um instrumental de planejamento capaz de imprimir a melhoria e a
expansão dos sistemas existentes tendo como meta a universalização e a eficácia
dos serviços.
Em vista dessas demandas, torna-se uma necessidade integrar bases de
informações operacionais, comerciais e financeiras da operadora; às informações
das políticas e das ações setoriais da PBH – Prefeitura de Belo Horizonte. Essa
integração tem por objetivo a apuração dos indicadores de desempenho e de
qualidade dos serviços ofertados à população, a produção de diagnósticos, a
formulação de propostas e a informação ao público; o que permitirá o efetivo
controle social dos serviços prestados.
O Plano de gestão, como concebido, impõe um forte vínculo espacial entre as
informações, exatamente com o objetivo de garantir a generalidade de todos os
demais indicadores como a regularidade, continuidade, eficiência, qualidade,
atualidade, cortesia e modicidade dos custos.
Por essa razão, o sistema ideal para abrigar as informações é um SIG – Sistema de
Informações Georreferenciadas, operado em todo o seu potencial de processamento
para a concepção dos modelos espaciais na vinculação das informações; para as
análises e correlações espaciais entre os indicadores; para a produção de
diagnósticos e prognósticos; enfim, para efeito das manipulações de todas as
informações segundo regras espaciais.
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2.
2.1.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Bacias Hidrográficas como Sistemas Integrados

F.A.R.Barbosa, J.A. de Paula e R.L.M.Mont-Mór definem “bacias” como “sistemas
terrestres e aquáticos geograficamente definidos, compostos por sistemas físicos,
econômicos e sociais. O seu gerenciamento apropriado requer que sejam
consideradas como sistemas multiníveis que incluam água, solo e componentes
sócio-políticos internos e externos”(1). Naquele trabalho, sugere-se que a “bacia”
seja tomada como unidade de estudo, de manutenção e de conservação dos
recursos hídricos e; consequentemente, como unidade de planejamento para as
ações que visem a melhoria da qualidade de vida das populações.
Esta qualidade de vida, por sua vez, será fortemente dependente das condições
ambientais, envolvendo aspectos relativos à saúde pública, à paisagística e ao lazer;
e dependente dos recursos naturais seja como insumos à produção de bens e
serviços, seja como corpos receptores das águas pluviais na operação dos sistemas
de drenagem urbana. Sendo assim, o Plano Municipal de Saneamento baseia-se em
unidades técnicas de análise que são as bacias elementares e em unidades de
planejamento congruentes com essas bacias elementares e suas subdivisões.
2.2.

Unidades Espaciais

A definição de uma unidade técnica de análise ou de uma área de estudo constitui o
primeiro passo para a geração de objetos mínimos e completos. Por exemplo, na
caracterização dos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana para
posterior análise dos dados, a unidade técnica compatível é a bacia elementar.
Quando muito, alguma informação sobre o entorno imediato poderá ser útil na
formulação dos indicadores da bacia, mas não na compreensão dos processos que
nela ocorrem.
O mesmo se aplica a outros modelos do conhecimento, significando que nunca
estaremos processando todas as informações, mas sim aquelas que se inserem no
contexto da análise. Portanto, o primeiro dado a ser informado a um sistema de
extração é a abrangência (no sentido da extensão territorial) da análise. Entretanto,
uma das maiores dificuldades para a gestão integrada em saneamento está no
estabelecimento de uma unidade territorial de análise.
Na maioria das cidades brasileiras, sistemas de gestão comercial em serviços de
saneamento são articulados sobre unidades fiscais; isto é, a unidade territorial de
análise é o setor fiscal e suas subdivisões: quadras e lotes. Os sistemas de
abastecimento de água, necessariamente, subdividem a área de atendimento em
setores de abastecimento, sub-setores, zonas de pressão ou zonas de manobra. Por
sua vez, os sistemas de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de
esgotos domésticos e efluentes industriais, subdividem a área de atendimento em
bacias e sub-bacias (áreas de drenagem). Todas as unidades territoriais acima
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citadas são incongruentes entre si, o que torna a agregação dos dados uma tarefa
muitas vezes impraticável para efeito das análises integradas. A sugestão é, com
base nas demarcações existentes sobre os diversos temas de interesse, criar
unidades técnicas de análise homogêneas (2).
No saneamento, unidades técnicas de análise e de planejamento estratégico
normalmente são definidas como bacias, sub-bacias, áreas de “booster”, setores,
zonas de pressão, áreas de manobra, etc. Pode-se afirmar haver um grande ganho
de produtividade quando essas unidades estão cadastradas no sistema de
informações. Isto, todavia, não impede o analista de, a qualquer hora, “criar” uma
área de estudo arbitrária, não congruente com as demais existentes, transformandoa numa feição permanente ou temporária para a realização das análises.
Como exemplo, poderíamos citar algumas unidades territoriais de interesse:
regionais, áreas de planejamento, áreas de interesse social (vilas e favelas), áreas
de preservação ambiental, bacias de esgotamento sanitário, áreas desassistidas
pelas redes de coleta de esgotos, depressões (áreas abaixo da cota mínima para
atendimento pela coleta por gravidade), áreas de alagamento, etc. Acontece que
nem sempre as áreas objetos de estudos são compatíveis com as unidades
territoriais conhecidas, tampouco estão contidas nelas.
É comum uma área de interesse transpor limites administrativos, operacionais,
legais e técnicos; exigindo o tratamento diferenciado das informações tanto na fase
de captura como no processamento. Isto sugere a integralização dessas áreas como
mosaicos (células homogêneas), tendo as descontinuidades nos limites das
diferentes regiões que as compõem. Uma vez conhecidos esses limites, as
operações lógicas favorecerão os processos de extração dos dados, já que muitas
restrições poderão se impor para a seleção das informações relevantes.
2.3.

Sistema de Extração de Mapas

A função básica de um sistema de extração de mapas é permitir a criação de filtros
(critérios de seleção e de triagem dos dados) que permitam a modelagem de objetos
inteligentes (ou seja, completos e mínimos), dando agilidade aos processos de
análise e rapidez no tempo de resposta; além de traduzir importantes atributos como
a forma (topologia), abrangência (tamanho relativo), inserção (relações de
vizinhança) e outras relações decorrentes do cruzamento das unidades técnicas de
análise com “panos de fundo” como a geopolítica, demografia / setores censitários,
modelos digitais de terreno e hipóteses de planos diretores entre outros (2).
2.4.

Regras de Banco de Dados

O sistema que se apresenta possui a capacidade para armazenar no banco de
dados camadas de informações que são produtos da execução de regras de seleção
(filtros) para posteriores cruzamentos com outras camadas de informações. Por
exemplo, pode-se armazenar uma camada de todas as áreas desassistidas pelas
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redes de coleta de esgotos e, posteriormente, cruzá-la com quaisquer outras
camadas, aumentando muito a produtividade do processo de análise. O produto
armazenado pode ser recuperado e/ou modificado dentro e fora da aplicação.
Poderá também ser exportado para outros sistemas, já que se trata de uma tabela
de banco dados. Regras de seleção de informações constituindo camadas para
aplicações específicas devem ser pensadas pelos especialistas daquele campo de
conhecimento específico, auxiliados por analistas de bancos de dados que as
escrevam. Esse casamento é indispensável para que o sistema dê respostas
precisas para as alternativas em estudo.
2.5.

Layer ou Camada

Um “layer” é um produto obtido através da execução de uma regra seleção num
banco de dados integrando atributos gráficos e alfanuméricos. É constituído,
portanto, por entes “inteligentes” possuindo atributos gráficos e alfanuméricos que os
individualizam. Assim os chamamos, “inteligentes”, porque um “layer” poderá ser
armazenado no banco de dados, recuperado, submetido a cruzamentos com outros
“layers” através de operações lógicas (AND, DIFF, OR, XOR) cumulativas ou não.
“Importado” dos sistemas de Processamento Digital de Imagens (PDI), o conceito de
“layer” não deve ser confundido com o conceito de nível de desenho. O nível de
desenho limita-se a um conceito estático de extratificação e organização das
informações, enquanto o “layer”, além das propriedades já referidas acima, oferece a
possibilidade de manipulação dessas propriedades em tempo de processamento,
dando-lhe uma dinâmica não apresentada pelo conceito de nível de desenho.
2.6.

Overlay ou Cruzamento de Camadas

É uma superposição de “layers” através de um operador lógico AND, DIFF, OR ou
XOR. Embora um “overlay” seja sempre o produto do cruzamento de 2(dois) “layers”,
não há limitações quanto à complexidade das regras, significando que um “overlay”
poderá ser usado como um “layer” num processo cumulativo.
2.7.

Processo

De uma forma simples, um processo será desencadeado a partir dos seguintes
passos: Primeiro: Definição de uma área ou região geográfica objeto da análise.
Segundo: Parametrização da regra SQL (seleção da feição, do campo-filtro, do
operador lógico e do valor). Terceiro: Escolha dos atributos de exibição. Quarto:
Produção de “layers”. Quinto: Produção de “overlays” (cruzamento dos “layers”).
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3.

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

3.1.

Processamento das Camadas de Informações

O desenvolvimento dos trabalhos tem como pressuposto que toda a informação
espacial ou alfanumérica deva ser consubstanciada no sistema como feições e
seus respectivos atributos. Sendo assim, segue que nossas unidades espaciais
traduzem-se em mapas georreferenciados ligados a registros alfanuméricos de um
banco de dados contendo seus atributos. Por exemplo, bacias elementares e áreas
de interesse social como as vilas e favelas se identificam por sua extensão territorial
e seus atributos alfanuméricos como nome, código, área, perímetro etc.
A Figura 1 exibe informações extraídas de um banco de dados, as quais já são
apresentadas na forma de “layers” de informações a serem processadas
posteriormente. O cruzamento desses “layers” produzirá “recortes” das áreas
segundo os limites das bacias e das favelas, como ilustrado na Figura 2. Esses
“recortes” serão descritos num relatório contendo os atributos de ambos os “layers”.
A Figura 3 mostra alguns campos do relatório de cruzamento dos limites de bacias
elementares com os limites de vilas e favelas. A interpretação dos campos daquele
relatório é como mostrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Significado dos campos do relatório de cruzamento das camadas
Nome Campo
LOCAL
AREALOCAL
PERÍMETROLOCAL
NOMEBACIA
AREABACIA
AREAREALATIVALOCAL
FAVELA
AREAFAVELA
AREARELATIVAFAVELA

Definição
É um identificador para a célula do mosaico formado após o
cruzamento.
Área da célula.
Perímetro da célula.
Código identificador da bacia elementar dentro da qual a célula se
encontra.
Área total da bacia elementar.
Parcela correspondente à área da célula em relação à área da bacia
elementar.
Nome da vila ou favela.
Área da vila ou favela.
Parcela (%) da vila ou favela contida na bacia elementar.
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Figura 1 – “layer” das bacias elementares superposto pelo “layer” das
vilas e favelas.

Figura 2 – Recorte das áreas em “overlay”: Bacias Elementares versus
Vilas e Favelas.
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Figura 3 – Relatório de “overlay” (cruzamento das camadas).

3.2.

Obtenção dos Dados do Censo IBGE 2000

A obtenção dos dados da demografia se faz através do cruzamento das áreas em
estudo com o mapa dos setores censitários do IBGE, dos quais pode-se obter
informações sobre as populações, renda dos responsáveis pelos domicílios,
escolaridade e outras.
Conhecidas as áreas, destas pode-se derivar informações como a densidade
demográfica, perfis de renda e etc. A Figura 4, mostrando em detalhe a Vila Nossa
Senhora da Aparecida no aglomerado da serra, ilustra o produto lógico do
cruzamento das bacias elementares com as vilas e favelas e com os setores
censitários.
Como pode-se depreender, essa operação redivide as células do primeiro “overlay”,
identificadas pelos números maiores, em células menores determinadas pelos
limites dos setores censitários. Essas células menores, agora identificadas pelos
números menores, estão igualmente ligadas a registros alfanuméricos contendo os
atributos das bacias elementares, das vilas e favelas e também dos setores
censitários. São células primitivas homogêneas a partir das quais pode-se
reconstruir qualquer das unidades de análise maiores. Homogêneas porque cada
uma agrupa populações que se encontram na mesma bacia elementar, na mesma
vila ou favela e no mesmo setor censitário.
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Figura 4 – Recorte das áreas em “overlay” das Bacias Elementares X Vilas
e Favelas X Setores Censitários.

Seguindo o mesmo raciocínio anterior, os setores censitários entrecortados pelos limites das
bacias elementares e das favelas, podem estar total ou parcialmente contidos nas áreas de
interesse. A Figura 5 mostra alguns campos do relatório de cruzamento dos limites de
bacias elementares, limites de vilas e favelas e de setores censitários. A interpretação dos
campos do relatório é como mostrado na Tabela 2.

Figura 5 – Relatório de “overlay” das bacias elementares X vilas e favelas X setores censitários do
IBGE.
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Tabela 2 – Significado dos campos do relatório de cruzamento das camadas
Nome Campo
LOCAL
A_L
P_L
BACIA
A_C
A_RC
FAVELA
A_S
A_RS
P_S
P_RS
D
SETOR
R$0_05
R$05_1
R$1_2
R$2_3
R$3_5
R$5_10
R$10_15
R$15_20
R$M_20
R$0

Definição
É um identificador para a célula do mosaico formado após o cruzamento.
Área da nova célula.
Perímetro da nova célula.
Código identificador da bacia elementar dentro da qual a célula se
encontra.
Área total da célula subdividida pelo cruzamento com os setores
censitários.
Parcela correspondente à área da nova célula em relação à célula
subdividida.
Nome da vila ou favela.
Área total do setor censitário.
Parcela (%) do setor censitário contida na célula.
População do setor censitário.
Parcela da população do setor censitário inclusa na célula.
Densidade demográfica na célula.
Código identificador do setor censitário do IBGE 2000.
Número de responsáveis por domicílio com renda de 0 (zero) à 0.5
(meio) SM
De 0.5 (meio) à 1.0 (um) SM
De 1.0 (um) à 2.0 (dois) SM
De 2.0 (dois) à 3.0 (três) SM
De 3.0 (três) à 5.0 (cinco) SM
De 5.0 (cinco) à 10.0 (dez) SM
De 10.0 (dez) à 15.0 (quinze) SM
De 15.0 (quinze) à 20.0 (vinte) SM
Maior que 20.0 (vinte) SM
Sem Renda

Onde SM = 1(um) Salário Mínimo.
Observações:
1 – Para efeito dos cálculos realizados, parte-se da premissa de que os setores censitários
são amostras homogêneas do padrão de ocupação local, o que permitiria o cálculo a
partir da densidade demográfica.
2 – Através desta metodologia, não há limite para a sucessão de cruzamentos em
operações lógicas cumulativas.

3.3.

Produção de Relatórios

As planilhas acima, produzidas pelo aplicativo CONSREGRA, constituem a base dos
relatórios para apuração dos indicadores. Tendo-se a unicidade nos identificadores
das células básicas, das bacias, das áreas de planejamento, dos setores censitários,
das vilas e favelas, das áreas desassistidas por coleta de esgotos e outras unidades
espaciais de interesse; fica fácil agregar aos relatórios uma diversidade de dados
tabulares.
Essa agregação poderá ser feita através de novos cruzamentos em processos
cumulativos, ou através de relacionamentos das tabelas no banco de dados. O
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aplicativo poderá ainda atribuir a cada célula no relatório, as distâncias médias de
cada grupamento para os equipamentos urbanos existentes da saúde, educação ou
obras do orçamento participativo. São considerações importantes:
1. Ao ordenar as planilhas pelo código das bacias ou das área de planejamento,
pode-se obter diretamente as totalizações necessárias para o cálculo dos
indicadores. Sub produtos como totalizações por vilas, favelas ou setores
censitários também poderão ser obtidos através de uma simples ordenação de
suas respectivas colunas na planilha;
2. Ao ordenar as planilhas pelas populações, poderão ser identificadas as áreas
com maior contingente populacional e, portanto, onde as intervenções
produziriam benefícios de maior abrangência;
3. Ao ordenar as planilhas pelos dados de renda dos responsáveis pelos
domicílios, poderão ser identificadas áreas de maior carência e, portanto, onde
as intervenções produziriam benefícios de maior relevância social.
4. Ao ordenar pelas distâncias médias para os equipamentos urbanos, o que
poderá ser feito a partir da planilha mostrada na Figura 6, poderemos identificar
as populações mais remotas da cidade em termos da acessibilidade àqueles
equipamentos urbanos.

Figura 6 – Relatório de “overlay” das bacias elementares X vilas e favelas X setores censitários do
IBGE com cálculo das distâncias médias para os equipamentos de saúde, educação e obras do
orçamento participativo

3.4.

Análise e Produção dos Resultados

A manipulação das informações contidas nos relatórios de “overlays” poderá ser feita
no banco de dados ou numa planilha eletrônica, facilitando o emprego de fórmulas e
expressões matemáticas no cálculo dos indicadores e índices. O uso das planilhas
favorece também a apresentação dos resultados, que não deixa de ser importante
quando quesitos como a organização, a clareza e a estética são importantes.
Apresenta-se abaixo um quadro resumos dos indicadores do PMS – Plano Municipal
de Saneamento de Belo Horizonte, neste caso calculados por bacias elementares.
As diversas ordenações possíveis, como exemplificado acima, bem como a
ponderação dos critérios e as simulações para diferentes composições entre os
indicadores, possibilitarão a construção de cenários, mais ou menos influenciados
por determinadas variáveis na produção de diagnósticos ou prognósticos.
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Figura 7 – Planilha resumo do cálculo dos indicadores e índices do PMS
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Tabela 3 – Significado dos campos da planilha dos indicadores para o ISA
Nome Campo
CÓDIGO
ÁREA
CÓRREGO
MACRO BACIA
POP
DENS
IAB
POP. NÃO ATENDIDA
ICE
PROJETADOS
EXISTENTES
LIE
VILAS E FAVELAS
CIDADE FORMAL
ICL
IDR
DENGUE
IDG
ISA
PGE
DRENURBS
OP

3.5.

Definição
Código da bacia elementar.
Área da bacia elementar.
Nome do córrego.
Macro bacia hidrográfica à qual pertence a bacia elementar.
População da bacia elementar à partir dos dados do censo IBGE 2000.
Densidade demográfica dada em hab./ha.
Índice de abastecimento com água tratada.
População não atendida por coleta de esgoto na bacia elementar.
Indicador de atendimento por coleta de esgoto.
Extensão de interceptores projetados.
Extensão de interceptores existentes.
Indicador de atendimento por interceptação de esgotos.
População sem coleta de lixo em vilas e favelas.
População sem coleta de lixo na cidade formal.
Indicador de cobertura por coleta de lixo domiciliar.
Indicador de Drenagem Urbana
Número de casos de dengue na bacia elementar.
Indicador de dengue.
Índice de Salubridade Ambiental.
Existência de Planos Globais Específicos para vilas e favelas na bacia.
Existência de áreas de intervenções do programa Drenurbs na bacia.
Incidência de obras do Orçamento Participativo na bacia.

Reintegração dos Dados aos Modelos Espaciais

A reintegração dos dados aos modelos espaciais é de fundamental importância para as
análises baseadas na distribuição espacial dos indicadores e índices, bem como para a
coordenação de ações setoriais integradas visando a eficácia das intervenções do poder
público para a solução dos grandes problemas da cidade.
A Figura 8 traz uma escala de priorização das bacias para efeito das ações do PMS –
Plano Municipal de Saneamento, resultante de uma pontuação em função do ISA – Índice
da Salubridade Ambiental, da existência de PGE – Planos Globais Específicos, da
densidade demográfica, da existência de intervenções dos programas Drenurbs e
Propam, e da existência de obras de infraestrutura do Orçamento Participativo.
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Figura 8 – Priorização das bacias elementares de BH para efeito das ações do
PMS

4.

CONCLUSÃO

Tendo como principal objetivo a universalização e o incremento da qualidade dos serviços
de saneamento básico e ambiental prestados pela COPASA em Belo Horizonte, o PMS –
Plano Municipal de Saneamento e as ações regulatórias nele preconizadas exigem do
poder público municipal agilidade para proceder análises integradas entre as ações da
operadora daqueles serviços e a execução das políticas setoriais interferentes, e que são
de sua própria gestão, a saber: habitação, infraestrutura, drenagem, tratamento de
resíduos sólidos e o conjunto das políticas sociais.
Sua capacidade de resposta aos desafios de uma gestão integrada visando o
equacionamento dos grandes problemas da cidade, dependerá fortemente do domínio
das informações e de como essas informações se articulam num complexo modelo de
interrelações chamado “espaço urbano”. A metodologia aqui apresentada não é
propriamente uma resposta para os problemas, mas, certamente, constitui uma resposta
para a necessidade de capacitação do poder público para responder àqueles desafios.
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