
Mantenha os microfones desligados 
e ligue apenas no momento da fala

Mantenha sua a câmera desligada e  
ligue apenas no momento de fala

Use o chat apenas para fazer 
inscrições e  perguntas, informando 
seu nome e e-mail. 

Respeite o limite de tempo de 2 (dois) 
minutos para as falas

Caso não tenhamos tempo de 
responder sua pergunta durante o 
evento, enviaremos nossa resposta por 
e-mail posteriormente.

A partir das 18:00h, iniciaremos o 
evento.

A fase de perguntas e respostas se 
inicia às 19:00h, sendo 30 min 
dedicados a responder perguntas 
feitas pelo chat e 30 min para 
perguntas feitas por áudio.

Solicitamos que todos os participantes 
observem as orientações para o bom 
andamento da reunião, escritas ao 
lado.

Sejam bem-vindos!

ATENÇÃO! A reunião virtual será gravada e disponibilizada no Portal da PBH.



PROGRAMA DE REDUÇÃO DE RISCOS DE 
INUNDAÇÕES E MELHORIAS URBANAS NA 
BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO
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PERGUNTAS 

TODOS OS IMPACTOS 
FORAM 

IDENTIFICADOS?
AS MEDIDAS 

ADOTADAS SÃO 
SUFICIENTES PARA 

MITIGAR OS 
IMPACTOS?

OS IMPACTOS E 
MEDIDAS ABRANGEM A 

TODOS OS GRUPOS 
SOCIAIS?



01.
CONTEXTUALIZAÇÃO



A BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO

As regiões de Venda Nova e Norte, nas quais a Bacia 
do Ribeirão Isidoro se encontra inserida, são 
caracterizam por ocupação de população com baixo 
poder aquisitivo. Apresentam também características 
bem distintas quanto a ocupação do seu território. O 
IDH Geral de BH é 0,81. Entretanto, nas áreas de 
interesse social do município o IDH é bem menor, 
IDH variou de 0,6 a 0,699 em 2010, como nas 
Regiões Norte e Nordeste, foco de atuação do 
projeto ora proposto.

Em relação às mudanças climáticas, a porção Norte 
se apresenta mais impactada por aumentos de 
temperatura, o que favorece as ocorrências de 
dengue e de ondas de calor. As inundações se 
agravam por toda a Bacia do Isidoro.

58,5 km² 318,431 
habitantes

Densidade 
Populacional 
11.361,73 
hab./km²

Nas áreas 
susceptíveis a 

inundações 
trafegam uma 
média diária 

de 150.000 
veículos

Prioridades por 
Sub-Bacias Inclusão 

Prioritária 
no PMS



A BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO

Porção Oeste - Regional 
Venda Nova Venda Nova - 
Subacias Vilarinho e Nado

Área antropizada e presença 
de tradicional centro 
comercial;

Urbanização consolidada, 
córregos canalizados 
coincidem com eixos viários;

Área  de inundação junto 
dos principais eixos em que 
opera o transporte público 
de massa  Bus Rapid Transit 
- BRT  Move e Metrô.

Porção Leste, Regional 
Norte, Região das 

Ocupações Izidora

Última fronteira de 
expansão urbana;

Área de relevância 
ambiental e risco 

geológico;

Maioria dos cursos d’
água em  leito natural, 

sofrendo impactos com 
as ocupações irregulares 

intenso processo de 
ocupação irregular.



A BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO

Ocupação 
Helena Greco

Sede do Governo 
do Estado de MG

Centralidade Regional 
Venda Nova

Porção Oeste 
Urbanizada e 
Consolidada

Porção 
Leste 

Pressão por 
Ocupação

Ocupação 
Esperança

Ocupação 
Rosa Leão

Ocupação 
Vitória



02.
DESAFIOS 



Diante dos dados apresentados, e sobretudo 
dos eventos de inundações agudas ocorridos 
nos últimos anos, a atenção da administração 
voltou-se para o tema de redução de riscos de 
inundação, particularmente relevante na 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Isidoro.
A região tornou-se palco frequente de 
enchentes e enormes danos materiais, por 
um lado, e extremamente ameaçada por um 
processo de ocupação  não planejado em sua 
área de espaço, com grande potencial de 
comprometimentos dos recursos naturais 
abundantes que ainda existem no local. A Bacia do Ribeirão Isidoro 

encontra-se 43% 
IMPERMEABILIZADA 

A População da Bacia inserida em área 
sujeita à inundação é de 

7.250 habitantes
DESAFIOS
IMPERMEABILIZAÇÃO



Em novembro de 2018, 
famílias desabrigadas, 
crateras em avenidas 
principais e alagamento de 
eixos estruturantes da cidade. 

Em janeiro de 2020, BH 
viveu uma situação de 
calamidade devido a 
eventos extremos de chuva 
que superaram a média 
pluviométrica do mês em 

183%

As precipitações alcançaram 

uma média de 932,3 
milímetros de chuva apenas 
no primeiro mês do ano.

A alta impermeabilização e a 
expansão urbana contínua e 
inclusive de áreas sensíveis do 
ponto de vista ambiental, 
agravado pelas mudanças 
climáticas levaram, nos últimos 
anos, ao aumento da frequência 
de eventos, como inundações e 
deslizamentos de terra na Bacia 
do Isidoro.

Baixa capacidade de resposta do 
sistema local de 
macrodrenagem.

Desde de 2011, foram registrados:
 

31 alertas vermelho (com 
extravasamentos) ou laranja  
(escoamento a 80% da altura útil 
da galeria),

DESAFIOS
EVENTOS CLIMÁTICOS



DESAFIOS
PLANO DE CONTINGÊNCIA  

Monitoramento hidrometeorológico 

Mapeamento de inundações a partir da percepção dos agentes 
voluntários dos Núcleos de Alerta de Chuva

Emissão de alerta de riscos via SMS pela Defesa Civil

Gestão de situação crítica - protocolo de atuação integrada em 
eventos chuvosos

Acionamento de bloqueios eletrônicos - WAZE

Quando há riscos de inundação/chuvas fortes, a Defesa Civil 
realiza fechamentos de vias e bloqueios preventivos

Atuação da Guarda Municipal de Belo Horizonte nos bloqueios



A Região da Izidora, a leste da bacia, é 
área de grande relevância e 
sensibilidade dos pontos de vista 
urbano e ambiental

Nos últimos anos, vem ocorrendo a 
expansão acelerada de ocupações 
informais em seu território, configurando 
um contexto de adversidades a serem 
enfrentadas no atendimento às 
demandas habitacionais e provisão de 
infraestrutura e serviços públicos.

Em 5 anos a população do entorno da Mata 

da Izidora aumentou cerca de 66%.

DESAFIOS
FRAGILIDADE AMBIENTAL

64 
cursos d’

água
280

nascentes

55km² 
área de 

drenagem do 
córrego da 

Izidora



 Helena Greco
152 casas

Esperança
968 casas

Vitória
2.587 casas

Rosa Leão
1.310 casas

A ocupação informal na Izidora começou 
em 2013 e sofreu expansão rápida e em 
larga escala, que se deu a partir de 
processo facilitado pelos movimentos 
sociais. 

Atualmente, mais de 4.000 
famílias vivem em situação de pobreza 
nas quatro ocupações da área, sem 
acesso a infraestrutura básica. 

Juntos, os assentamentos ocupam uma 

área de aproximadamente 1,5Km² da 

área total de 9,5Km² da Região da 
Izidora.

Antes das Ocupações da Izidora, a Mata 

correspondia a 20% da área 
PERMEÁVEL de Belo Horizonte.

DESAFIOS
OCUPAÇÕES DA IZIDORA



03.
JUSTIFICATIVA 



JUSTIFICATIVA
DO PROGRAMA



04.
PROGRAMA



COMPONENTE 01
( USD 81 348 483.00)

Otimização do sistema de 
macro e microdrenagem 
da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão do Isidoro - 
projetos, obras e serviços

COMPONENTE 02
( USD 80 228 696.63)

Estruturação do território e 
urbanização de 

assentamentos precários 
na Região da Izidora - 

projetos, obras e serviços

COMPONENTE 03
( USD 3 513 219.42)

Fortalecimento 
institucional para 

enfrentamento das 
mudanças climáticas e 
planejamento territorial 

com engajamento social - 
consultorias

COMPONENTE 04
( USD 2 909 600.00)

Gestão do Programa - 
atividades de apoio ao 

Programa

VALOR TOTAL DOS 4 COMPONENTES:
USD 168.000.000,00



BENEFÍCIOS GERAIS DO PROGRAMA
● Aumento da eficiência das estruturas de macrodrenagem;

● Redução significativa dos pontos de alagamento das vias locais; 

● Melhoria da mobilidade local;

● Redução da exposição de moradores e usuários locais a situações de risco em períodos 
chuvosos;  

● Preservação das áreas de proteção ambiental;

● Mitigação de situações de precariedade e risco geológico;

● Melhoria da qualidade de vida dos moradores dos assentamentos de interesse social ;

● Contenção de processos de expansão irregulares;

● Investimento em novas técnicas de resiliência para enfrentamento das mudanças climáticas

● Redução de gastos com perdas e manutenção do patrimônio público e privado;  

● Valorização da região e melhoria da qualidade de vida;  

● Possibilidade de crescimento dos empreendimentos da região e geração de empregos.



ETAPAS PARA FINANCIAMENTO

01 APROVAÇÃO DE PROPOSTA DO AGENTE FINANCEIRO E DO GOVERNO FEDERAL (AVALISTA)
02 ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS E NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS - VERSÃO PRELIMINAR
03 CONSULTA PÚBLICA DOS INSTRUMENTOS E NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
04 APROVAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO PELO AGENTE FINANCIADOR
05 CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS - VERSÃO FINAL
06 APROVAÇÃO FINAL DO PROJETO PELO AGENTE FINANCIADOR
07 NEGOCIAÇÃO DA MINUTA CONTRATUAL
08 APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO GOVERNO FEDERAL (AVALISTA)

EM CASO DE APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO:
CONTRATAÇÃO: 1 ano a 1,5 ano

TEMPO TOTAL DO PROGRAMA: 6 anos



INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS E SOCIAIS 
MARCO DA POLÍTICA 

DE REASSENTAMENTO

PLANO DE 
ENGAJAMENTO ENTRE 

AS PARTES 
INTERESSADAS

INSTRUMENTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS - DOCUMENTOS PRELIMINARES



PROGRAMAÇÃO

Mantenha os microfones desligados 
e ligue apenas no momento da fala

Mantenha sua a câmera desligada e  
ligue apenas no momento de fala

Use o chat apenas para fazer 
inscrições e  perguntas, informando 
seu nome e e-mail. 

Respeite o limite de tempo de 2 (dois) 
minutos para as falas

A fase de perguntas e respostas se 
inicia às 19:00h, sendo 30 min 
dedicados a responder perguntas 
feitas pelo chat e 30 min para 
perguntas feitas por áudio.

Caso não tenhamos tempo de 
responder sua pergunta durante o 
evento, enviaremos nossa resposta por 
e-mail posteriormente.



05.
COMPONENTE 02



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover intervenções integradas 
físico-ambientais e sócio organizativas nas 
ocupações da Izidora, para conter o avanço da 
informalidade, o agravamento das condições 
precárias de moradia das comunidades locais, 
caracterizadas pela carência de infraestrutura 
urbana, equipamentos e serviços e pela 
exposição a riscos geológicos. Serão 
contemplados os quatro assentamentos 
existentes (Helena Greco, Rosa Leão, Esperança 
e Vitória).



SUBCOMPONENTES

SUBCOMPONENTE 01
Intervenções em assentamentos 
precários na Região da Izidora

SUBCOMPONENTE 02
Trabalho Social e engajamento 
comunitário para as ocupações da 
Izidora

Produto 01: Projetos e obras de infraestrutura

Produto 02: Mitigação de situações de risco e 
recuperação de áreas ambientais

Produto 03: Construção de equipamentos 
comunitários

Produto 04: intenso Trabalho Social junto às famílias 
moradoras da Região da Izidora.



06.
COMPONENTE 01



PROGRAMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO VILARINHO 

PROGRAMA BIRD



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Otimizar o sistema de drenagem da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Isidoro com a 
realização de intervenções de macrodrenagem 
para fins de mitigação dos eventos de 
inundações através da implantação de bacias e 
reservatórios de detenção, bem como 
otimização de bacias existentes.

Bacia de detenção do Córrego do Vilarinho

Bacia de detenção da Várzea da Palma



DETALHAMENTO
SUBCOMPONENTE 01
Soluções estruturantes para reduzir
riscos de eventos climáticos

SUBCOMPONENTE 02
Engajamento comunitário, 
comunicação e Trabalho Social

1
2 3

4

5
6

Bacia Vilarinho

Bacia do Nado

Produto 1.1: Projetos e obras de 
infraestrutura para implantação e 
readequação de reservatórios para controle 
de cheia

(1) Reservatório do Capão Padre Pedro Pinto – 89.000m³; 
(2) Reservatório Vilarinho 3 (subterrâneo) – 80.000m³; 
(3) Ampliação do volume do Reservatório Liège existente de 
51.000 m³ para aproximadamente 66.000m³; 
(4) Reservatório do Córrego Candelária, (subterrâneo) – 
30.000m³; 
(5) Reservatório Nado 2 (subterrâneo) – 65.000m³
(6) Reservatório Anuar Menhen – 40.000m³

Produto 1.2: Reassentamentos e indenizações



07.
IMPACTOS SOCIAIS
E AMBIENTAIS



EIXOS PARA ANÁLISE DOS IMPACTOS COMPONENTE 01 

SÓCIO-ORGANIZACIONAL INFRAESTRUTURA 
URBANA E SERVIÇOS 

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTABILIDADE



SÓCIO ORGANIZACIONAL
1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA

Impactos negativos e riscos

● Insatisfação da sociedade civil com o processo 
de participação popular; 

● Exclusão de grupos vulneráveis dos processos 
de participação; 

● Não atendimento das expectativas e 
demandas da comunidade envolvida no plano.

Impactos positivos

● Ampliação e qualificação dos espaços, 
processos e instrumentos de participação 
popular na formulação de políticas públicas;

● Elaboração de propostas adequadas às 
demandas dos grupos sociais envolvidos no 
plano. 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Exclusão ou insatisfação de indivíduos ou 
grupos desfavorecidos ou vulneráveis dos 
processos de participação popular.

Impactos positivos 
● Fortalecimento da representatividade 

política de grupos vulneráveis (mulheres, 
crianças, idosos, pessoas de baixa renda, 
pessoas pretas, LGBTQ+ e outros);  

● Fortalecimento das ações promovidas por 
grupos vulneráveis. 

SÓCIO ORGANIZACIONAL
1.2 INDIVÍDUOS OU GRUPOS DESFAVORECIDOS OU VULNERÁVEIS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Descaracterização de ações comunitárias a 
partir da interferência do poder público;  

● Projetos inacabados ou sem manutenção por 
problemas oriundos das parcerias;  

● Indefinição ou não cumprimento das 
corresponsabilidades;  

● Desistência ou ausência de parceiros.

Impactos positivos 

● Ampliação do número, diversificação e 
integração dos agentes envolvidos em planos, 
projetos e iniciativas para região do entorno 
das obras;  

● Incentivo à gestão compartilhada dos planos e 
espaços públicos.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SÓCIO ORGANIZACIONAL
1.3 INICIATIVAS E PARCERIAS PÚBLICO, PRIVADAS E POPULARES

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Saturação viária;  
● Necessidade de desapropriações;  
● Remoções em Áreas de Preservação 

Permanente e em áreas de risco. 

Impactos positivos 

● Cumprimento da função social da 
propriedade conforme Plano Diretor;  

● Conciliar a ocupação e o uso do solo com 
preservação dos atributos naturais riscos 
ambientais;  

● Melhoria da qualidade de vida da 
comunidade;  

● Ajustes de geometria e do desenho urbano.

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.1 PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Remanejamento dos sistemas de abastecimento de 
água, de esgotamento sanitário, de coleta de resíduos, 
de manejo das águas pluviais com interrupções 
temporárias e locais na oferta dos serviços;  

● Degradação das condições ambientais ou emissão e 
lançamento de poluentes.

Impactos positivos 

● Garantia de acesso aos sistemas de serviço público nas 
áreas de reassentamento;  

● Combate ao desperdício dos insumos e a inexistência 
de contaminação do solo ou água;  

● Estímulo para a população realizar a interligação das 
residências à rede;  

● Redução da exposição de usuários locais a situações 
de risco em períodos de chuva.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.2 SANEAMENTO AMBIENTAL

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Remanejamento da rede energia elétrica com 
interrupções temporárias e locais na oferta 
dos serviços.

Impactos positivos 

● Adequação da rede de energia elétrica a fim 
de suportar o aumento da demanda;  

● Garantia de acesso à rede de energia elétrica 
nas áreas de reassentamento;  

● Estímulos para adoção de infraestrutura com 
medidas de sustentabilidade e resiliência;  

● Implantação de sistemas de energia solar nas 
unidades de reassentamento.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.3 REDE DE ENERGIA

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Degradação por ausência ou insuficiência de 
manutenção ou depredação;  

● Gentrificação em função da valorização de imóveis e 
aumento de aluguéis;  

● Degradação das condições ambientais ou emissão e 
lançamento de poluentes;  

● Aumento do número de acidentes de trânsito e de 
trabalho.

Impactos positivos 

● Ampliação da oferta de equipamentos públicos;  
● Implantação de projeto urbanístico e paisagístico com 

área verde, praça, quadra poliesportiva e academia a 
céu aberto para uso da população do entorno;  

● Valorização da região e melhoria da qualidade de vida. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

PROGRAMA PAISAGÍSTICO E DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA DE TRABALHO PARA MOVIMENTO DE TERRA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.4 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Saturação viária, com piora nas condições e aumento 
do tempo de deslocamento por transporte 
motorizado em função da execução das obras civis.

Impactos positivos 

● Planejamento dos horários e comunicação à 
população das alterações de trânsito com sinalização 
adequada;

● Adequação de geometria/pavimentação do sistema 
viário;  

● Melhorias das infraestruturas e estímulos à 
mobilidade ativa e garantia da acessibilidade 
universal;  

● Redução de situações de risco, congestionamentos, 
do tempo em trânsito e dos pontos de alagamento 
das vias em dias chuvosos.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PLANO DE MOBILIDADE URBANA

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.5 MOBILIDADE

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos  e riscos

● Aumento da circulação de pessoas e veículos com 
possível saturação das infraestruturas urbanas e dos 
serviços públicos e privados;  

● Degradação das condições ambientais ou emissão e 
lançamento de poluentes;  

● Circulação de pessoas que não mantém relações de 
vizinhança com o local;  

● Aumento do número de acidentes de trabalho;  
● Aumento do número de acidentes de trânsito

Impactos positivos 

● Implantação e melhoria de infraestrutura urbanas e 
provisão de habitações de interesse social de qualidade; 

● Minimização das situações de riscos ambientais e 
redução significativa dos pontos de alagamento das 
vias locais;  

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.6 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS E DE REASSENTAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO PARA MOVIMENTO DE TERRA

PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO E DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos positivos

● Geração de postos de trabalho para 
trabalhadores locais;  

● Aumento da eficiência hidráulica das estruturas 
de macrodrenagem e preservação das 
estruturas urbanas;  

● Retardamento da afluência das vazões máximas 
escoadas para as estruturas de macrodrenagem 
existente;  

● Aumento da capacidade de reservação dos 
incrementos de vazão de cheias;  

● Redução de gastos com perdas e manutenção 
do patrimônio público e privado;  

● Valorização da região e melhoria da qualidade 
de vida. 

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.6 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS E DE REASSENTAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO PARA MOVIMENTO DE TERRA

PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO E DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Adensamento construtivo e populacional 
com possível sobrecarga das infraestruturas 
urbanas e serviços públicos;  

● Necessidade de readaptação da população 
removida com a nova localidade e convívio 
em condomínio.

Impactos positivos 

● Garantia de habitações com acessibilidade, 
salubridade e segurança;  

● Estímulos para construção edificações com 
medidas de sustentabilidade e resiliência. 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA DE TRABALHO PARA MOVIMENTO DE TERRA

PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
3.1 EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Entraves na destinação de uso dos terrenos 
devido a processos judiciais;  

● Ocupação de terrenos vazios ou edificações 
subutilizadas;  

● Remoções em Áreas de Preservação 
Permanente e em áreas de risco.

Impactos positivos 

● Regularização de áreas remanescentes;  
● Preservação de áreas de interesse ambiental;  
● Garantia de habitações com acessibilidade, 

salubridade e segurança. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PLANO DE MOBILIDADE URBANA

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
3.2 DESAPROPRIAÇÕES E REMOÇÕES

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Descaracterização de ações comunitárias a partir da 
interferência do poder público;  

● Ausência de formas sócio organizativas para 
condução das atividades;  

● Degradação de áreas de interesses ambientais por 
falhas de gestão ou dificuldades de manutenção. 

Impactos positivos 

● Contratação de trabalhadores locais;  
● Estímulos à formação de associações de catadores 

de materiais recicláveis e de parcerias com o poder 
público com vistas à destinação adequada dos 
resíduos sólidos;  

● Capacitação e orientação da comunidade 
reassentada para a geração de fontes de renda 
alternativas.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO

ATIVIDADES ECONÔMICAS
4.1 USOS SUSTENTÁVEIS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Durante a implantação das obras: redução do acesso aos 
comércios da região devido às intervenções necessárias à 
implantação das infraestruturas;  

● Após a conclusão das obras: aumento da circulação de 
pessoas e veículos com possível saturação das 
infraestruturas urbanas e serviços públicos e privados;  

● Aumento dos furtos e roubos.

Impactos positivos 

● Redução nas ocorrências de inundações e, 
consequentemente, dos danos às propriedades;  

● Aumento e diversificação da oferta de comércios e serviços 
e da atratividade para comércios locais;  

● Redução da taxa de interdição e abandono das moradias e 
comércios; 

● Possibilidade de crescimento dos empreendimentos da 
região e de contratação de trabalhadores locais.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE ALTERAÇÃO DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA

ATIVIDADES ECONÔMICAS
4.2 CENTRALIDADES

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Assoreamento de cursos d'água em virtude das obras de 
estruturação e urbanização;  

● Risco de poluição do lençol freático;  

● Alterações na qualidade das águas, como o risco do aumento 
da concentração de sólidos dissolvidos e suspensos e da 
turbidez da água;  

● Remoções em Áreas de Preservação Permanente e em áreas de 
risco.

Impactos positivos 

● Mitigação e controle das enxurradas e alagamentos com 
manejo integrado das águas pluviais a partir das infraestruturas 
instaladas;  

● Mitigação e controle dos riscos de inundação por meio de 
soluções baseadas na detenção das águas a montante;  

● Estímulo para a população, que ainda não o fez, realizar a 
interligação das residências à rede de coleta de efluentes 
sanitários.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

PROGRAMA DE GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.1 CORPOS HÍDRICOS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Aumento da emissão de gases de efeito estufa e outros 
poluentes atmosféricos;  

● Aumento da emissão de materiais particulados;  

● Alterações no microclima, aumento da emissão de 
gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos.

Impactos positivos 

● Plantio de árvores poderá contribuir para captura de 
gases de efeito estufa e regulação climática;  

● Diversificação dos modais de transporte: estímulo ao 
uso do sistema de transporte coletivo;

● Monitoramento e manutenção periódica dos 
maquinários e veículos e transporte adequado dos 
materiais das obras civis;

● Controle de particulados em suspensão via limpeza das 
áreas e aspersão de água nas vias.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.2 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Acentuação de processos erosivos e da instabilidade de 
encostas em função das obras;  

● Compactação do solo devido ao uso de maquinário 
pesado durante as obras;  

● Contaminação do solo por lançamento ou 
derramamento de poluentes. 

Impactos positivos 

● Minimização de processos erosivos e de instabilidade de 
encostas com redução dos riscos de escorregamento;  

● Tratamento e controle de poluentes ambientais com 
mitigação ou compensação de seus efeitos adversos;  

● Implantação de paisagismo nas áreas remanescentes 
das obras para garantir a permeabilidade do solo.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

PROGRAMA DE GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

PROGRAMA DE TRABALHO PARA MOVIMENTO DE TERRA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.3 SOLOS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Supressão de vegetação nativa;  
● Diminuição da biodiversidade. 

Impactos positivos 

● Incremento na arborização espaços de uso 
público e de áreas de preservação permanente;  

● Supressão de espécimes arbóreos exóticos e 
invasores, e plantio de espécies nativas;  

● Adequação de pavimentos, mobiliários urbanos e 
redes energia para minimizar interferência sobre 
espécies;

● Plantio compensatório, em função das 
supressões necessárias e monitoramento de 
espécies ameaçadas, em extinção e protegidas 
por lei.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.4 FLORA

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Comprometimento dos habitats de suporte à fauna;  
● Aumento de acidentes com animais peçonhentos 

durante as obras;  
● Diminuição da biodiversidade.

Impactos positivos 

● Restabelecimento de micro habitats de suporte com a 
implantação de paisagismo nos espaços públicos;  

● Controle da fauna sinantrópica, especificamente 
aquelas espécies de interesse para a saúde pública;  

● Recolhimento de animais doméstico e 
encaminhamento para organizações de resgate;  

● Monitoramento e proteção de espécies ameaçadas, 
em extinção e protegidas por lei. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.5 FAUNA

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos  e riscos

● Aumento do nível dos ruídos e vibrações em função das 
obras de infraestrutura;  

● Risco de danos às estruturas de edificações no entorno das 
obras de implantação dos reservatórios.

Impactos positivos 

● Medidas preventivas de geração de ruídos, inspeção e 
manutenção de máquinas;  

● Treinamento dos operadores de máquinas e operários para 
exercerem suas funções com nível reduzido de vibrações e 
distribuição de equipamentos de proteção;  

● Execução de obras em horário comercial nas áreas 
residenciais/mistas e noturno nas áreas comerciais; 

● Enclausuramento das fontes geradoras de ruído, sempre 
que possível, e implantação de obstáculos, em especial 
vegetados, para atenuação dos ruídos. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS

PROGRAMA DE CONTROLE DE VIBRAÇÕES

PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

SUSTENTABILIDADE
5.6 RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos  e riscos

● Degradação por ausência ou insuficiência de manutenção ou 
depredação;  

● Supressão de espécimes arbóreos em área de preservação 
permanente. 

Impactos positivos 

● Incremento na arborização de espaços livres de uso público e 
de áreas de preservação permanente;  

● Restabelecimento de micro habitats de suporte com a 
implantação de paisagismo espaços públicos;  

● Identificação, monitoramento e proteção de espécies 
ameaçadas, em extinção e protegidas por lei;  

● Apropriação, manutenção e conservação dos espaços públicos 
em conjunto com a comunidade por meio de atividades 
educacionais, culturais e recreativas.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

SUSTENTABILIDADE
5.7 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Degradação por ausência ou insuficiência de 
manutenção e/ou depredação;  

● Aumento da criminalidade;  
● Gentrificação em função da valorização de 

imóveis e aumento de aluguéis.

Impactos positivos 

● Criação de praças e espaços livres de uso público 
destinados ao lazer e ao esporte;  

● Plantio compensatório de espécimes arbóreos 
em parques, áreas verdes e logradouros;  

● Apropriação, manutenção e conservação dos 
espaços públicos em conjunto com a 
comunidade por meio de atividades 
educacionais, culturais e recreativas. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.8 PARQUES, PRAÇAS E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



Impactos negativos e riscos

● Proliferação de doenças e vetores;  
● Aumento da criminalidade;  
● Degradação ou depredação de áreas verdes 

remanescentes.

Impactos positivos 

● Valorização da identidade local através da 
identificação de referenciais urbanos;  

● Apropriação, manutenção e conservação 
dos espaços públicos em conjunto com a 
comunidade, especialmente, do entorno 
por meio de atividades educacionais, 
culturais e recreativas.

PROGRAMA PAISAGÍSTICO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE
5.9 ÁREAS DEGRADADAS

Medidas mitigadoras / Medidas potencializadoras



PERGUNTAS 

TODOS OS IMPACTOS 
FORAM 

IDENTIFICADOS?
AS MEDIDAS 

ADOTADAS SÃO 
SUFICIENTES PARA 

MITIGAR OS 
IMPACTOS?

OS IMPACTOS E 
MEDIDAS ABRANGEM A 

TODOS OS GRUPOS 
SOCIAIS?



Comentários, dúvidas, questionamentos e sugestões: 
grisa.isidoro@pbh.gov.br

MARIA FERNANDES CALDAS 
Secretária Municipal de Política Urbana (SMPU) 

JOSUÉ COSTA VALADÃO 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) 

HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) 

CLAUDIUS VINICIUS LEITE PEREIRA
Diretor Presidente Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel)


