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1. DRENAGEM URBANA EM BELO HORIZONTE 
 
1.1. DADOS GERAIS 
 
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, como mostra a Figura 1.1. 
 

 
Figura 1.1 – Canalização do Ribeirão Arrudas, Av. dos Andradas em 1929 nas imediações do Parque Municipal  

(Fonte: Acervo Público de BH) 
 

O território do Município de Belo Horizonte se divide, principalmente, entre as bacias dos 
ribeirões da Onça e Arrudas.  
 
A Bacia do Ribeirão da Onça, com área total de 211,63 km2, se constitui em duas áreas bem 
distintas em função do barramento que gerou a Lagoa da Pampulha, que amortece as 
enchentes urbanas e retém os sedimentos da porção de montante da bacia. Esta bacia 
possui 28 afluentes diretos. Destacam-se entre eles, a montante da Lagoa da Pampulha, os 
córregos Sarandi e Ressaca e, a jusante, o Ribeirão Isidoro, não canalizado (55,61 km2), 
principal afluente do Ribeirão da Onça, pela margem esquerda, cuja bacia possui um 
histórico de urbanização mais recente, estimulada pela implantação do Centro 
Administrativo do Estado.  
 
O Ribeirão Arrudas, cuja bacia possui área de 207,76 km2, é formado pelos Córregos Jatobá, 
Barreiro e Ferrugem. Da confluência destes córregos até a sua foz tem-se uma extensão de 
30,6 km e declividade de 7 m/km.  
 
Tanto a Bacia do Ribeirão da Onça como a Bacia do Ribeirão Arrudas apresentam grande 
declividade e, como consequência, escoamentos em velocidades muito altas. 
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O restante da drenagem refere-se aos afluentes diretos ao Rio das Velhas, localizados na 
porção nordeste do Município de Belo Horizonte, cujas bacias totalizam 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 Ribeirão Arrudas ainda cruza o Município de Sabará, antes de afluir ao Rio das Velhas.  
 
A Tabela 1.1 demonstra a proporção de áreas ocupadas pelas bacias dos córregos, por 
município, perfazendo uma área total de 429,89 km2(*). 
 

Tabela 1.1– Proporção de Áreas das Bacias, por Município 

Município Bacia Área (km2) (*) Total (km2) (*) Percentual (%) 

Contagem 
Arrudas 28,96 

82,41 19,17 
Onça 53,45 

Belo Horizonte 

Arrudas 163,70 

332,38 77,32 
Onça 102,57 

Isidoro 55,61 

Rio das Velhas 10,50 

Sabará Arrudas 15,10 15,10 3,51 

* Áreas quantificadas com auxílio de software de desenho assistido por computador, sobre base de dados do Sistema de Informações 
Georreferenciadas de Drenagem - SIG-Drenagem BH 

 
Atualmente, 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. 
Sobretudo na região central, os cursos d’água se apresentam canalizados, sejam eles 
simplesmente revestidos ou, em sua grande maioria, confinados em canais fechados. 
 
O avanço da urbanização e a consequente impermeabilização 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 cada vez mais intensa.  
 
É importante conceituarmos aqui que enchente ou cheia de um curso d´água é um 
fenômeno natural, no qual há um aumento do nível da água, causado sobretudo pela 
elevação das vazões durante os períodos de chuva. A inundação também é um fenômeno 
natural de frequência periódica, no qual a elevação de nível no curso d'água promove um 
transbordamento além da calha fluvial que alaga regiões ribeirinhas, denominadas planícies 
de inundação. 
 
Neste contexto, devido às alterações do sistema de drenagem em Belo Horizonte, tornaram-se 
cada vez mais frequentes os transbordamentos dos cursos d’água e alagamentos das vias da 
cidade. O aumento das vazões, transferidas de montante para jusante nas bacias, em 
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decorrência do modelo adotado, de forma indiscriminada no passado, de canalizar cursos 
d’água, também contribuiu para a ocorrência e agravamento de inundações, conforme 
apresentado na Figura 1.2. 
 

 
Figura 1.2 – Fotos de enchentes em Belo Horizonte em 1947 e 1983 

(Imagens: http://curraldelrei.blogspot.com) 
 
As ações históricas para enfrentamento das inundações em Belo Horizonte foram quase 
sempre executadas com vistas a solucionar problemas localizados ou 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 uma avenida sanitária (Figura 1.3). 
 

 
Figura 1.3 - Fotos do Córrego do Pastinho (Av. Pedro II) em 1937  

e do Ribeirão Arrudas (Av. Tereza Cristina) na década de 1980 
(Fonte: Acervo Público de BH e Portal G1) 

 
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 exclusão e a 
consequente implantação de canalizações eram 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 

http://curraldelrei.blogspot.com/
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escoamento e reduzir os níveis de pico das cheias e, consequentemente, minimizar as 
ocorrências de inundações. 
 
As grandes inundações ocorridas nas últimas décadas, nas avenidas sanitárias nas baias do 
Córrego Vilarinho e do Ribeirão Arrudas, além de outras recorrentes em diversos pontos da 
cidade, colocam em evidência a vulnerabilidade da cidade (Figura 1.4 e Figura 1.5). O 
crescimento e o adensamento informal da malha urbana, intensificados a partir das décadas 
de 1970 e 1980, fruto das históricas desigualdades econômica e social, e a falta de controle de 
parcelamento do solo e das edificações, deram origem a uma série de loteamentos irregulares, 
vilas 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 infraestrutura de saneamento básico agrava a 
situação da drenagem pela poluição dos corpos receptores por esgotos e lixo. Esta situação é 
ainda mais grave em áreas periféricas do Município, incluindo as áreas das bacias localizadas 
em Contagem e Sabará. 
 

 
Figura 1.4 – Fotos das Enchente na Av. Vilarinho em 2015 

(Fonte: Portal EM e Portal R7) 
 

 
Figura 1.5 - Enchentes no Ribeirão Arrudas – Av. Tereza Cristina em 2018 e em 2020 

(Fonte: Portal EM e Jornal o Tempo) 
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Para agravar ainda mais o cenário, no Município de Belo Horizonte e na Região 
Metropolitana tem se observado uma intensificação da ocorrência de eventos extremos de 
precipitação. Nunes (2018), em sua tese “Tendência em Eventos Extremos de Precipitação 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte: Detecção, Impactos e Adaptabilidade” relata 
esse fenômeno. As tendências apontam para um aumento na intensidade a partir do ano de 
2000. Esta autora assinala a possível existência de ilha de calor urbano na Capital, devido à 
intensa urbanização, o que pode ser o agente precursor dos eventos mais extremos, com 
volume precipitado concentrado em um curto espaço de tempo. Este fato, aliado ao relevo e 
à hidrografia do Município, com bacias de cabeceiras, cujo tempo de resposta é muito curto, 
potencializa ainda mais ocorrências de inundações. A Figura 1.6 apresenta, como exemplo, a 
distribuição espacial da chuva de 24/02/2020 e a Figura 1.7 ilustra a chuva ocorrida nesse 
dia. 
 

 
Figura 1.6 - Distribuição Espacial da Chuva de 24/02/2020 (acumulado de 24 horas até 07hrs de 25/02/2020) 

Fonte: Tempo Clima  
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Figura 1.7 – Foto da Chuva Concentrada - Evento de 24/02/2020) 

Fonte: Câmeras Olho Vivo e SUPDEC 
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1.2. PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE BELO HORIZONTE – PDD  
 
No final da década de 1990, a Administração Municipal teve como marco na mudança de 
conceitos e práticas a elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte - PDD. O 
Plano Diretor de Drenagem viabilizou a caracterização física e a avaliação da eficiência do 
sistema de drenagem existente, assim como a consolidação de diretrizes para o tratamento 
integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica, 
recomendando a inserção dos cursos d’água na paisagem urbana, com a adoção de técnicas 
menos intervencionistas e, sempre que possível, com a implantação de parques lineares e a 
adoção de técnicas alternativas aos procedimentos convencionais para as questões de 
drenagem. 
 
Hoje é possível constatar que o Plano Diretor de Drenagem não corresponde a um 
documento único ou instrumento legal, se configurando, de fato, como um conjunto de 
estudos e ações que, ao longo dos anos, foram se consolidando em diretrizes de tratamento 
integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica, viabilizando 
uma mudança dos paradigmas higienistas que dominaram as concepções de intervenção nos 
cursos d’água da cidade desde a sua criação.  
 
No âmbito do PDD, na fase de caracterização física do município, foram delimitadas e 
classificadas 98 bacias elementares, nas quais estão inseridas 256 sub-bacias, conforme 
Figura 1.8. No Anexo 1 está apresentado de maneira mais detalhada o mapa da hidrografia 
com a classificação das bacias elementares.  
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Figura 1.8 –Bacias Hidrográficas de Belo Horizonte Caracterizadas pelo PDD (sem escala) 
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À cada bacia e sub-bacia foi atribuído um código com 7 dígitos, conforme demonstrado no 
exemplo a seguir: 
  
41  3 13  01: Bacia do Córrego Cachoeirinha 
                              Porção da Bacia de Contribuição 
                              Porção da Bacia Elementar – Bacia de Contribuição 
                              Bacia Elementar (Rib. Arrudas: 1, R. Velhas: 2, Rib. do Onça: 3 Rib. Isidoro: 4) 
                              Pertence à Bacia Hidrográfica do Rio da Velhas 
 
O cadastramento do sistema de drenagem também gerou como produto o Atlas dos 
Diagramas dos Canais Revestidos do Sistema de Macrodrenagem de Belo Horizonte emitido 
no ano de 2002, conforme pode ser visto nas Figura 1.9 e Figura 1.10. 
 

 
Figura 1.9 – Conteúdo do Atlas de Macrodrenagem de Belo Horizonte (Parte 1) 
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Figura 1.10 – Conteúdo do Atlas de Macrodrenagem de Belo Horizonte (Parte 2) 

 
Após a consolidação dos cadastros de macro e de microdrenagem, os mesmos deram origem 
ao Sistema SIG-Drenagem: Banco de dados espacial, que contempla informações do sistema 
de drenagem implantado, da hidrografia, das bacias hidrográficas e informações relativas à 
malha urbana de Belo Horizonte, conforme exemplificado na Figura 1.11. 

 

 
Figura 1.11 – Mapa com cadastro de microdrenagem e ficha do cadastro de macrodrenagem 

(Fonte: SIG-Drenagem) 
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Tanto o Atlas de Macrodrenagem quanto o SIG-Drenagem se constituem em instrumentos 
de macroplanejamento do Município, não podendo ser utilizados na elaboração de projetos 
de engenharia, que demandam estudos específicos detalhados e levantamento de campo 
atualizado.  
 
Além dos cadastros e diagnósticos, nos anos iniciais do PDD foram definidos os principais 
conceitos para a gestão da drenagem urbana em Belo Horizonte: 
 

• Tratamento integrado dos corpos d’água. 
• Estabelecimento de vazão de restrição e não transferência de impactos a jusante. 
• Priorização de alternativas de intervenções que promovam a integração dos recursos 

hídricos à paisagem natural. 
 
Esses conceitos vêm sendo implementados ao longo dos anos em intervenções públicas e 
privadas no município de Belo Horizonte. 
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1.3. POLÍTICA DE GESTÃO DE ÁGUAS URBANAS E DO RISCO DE INUNDAÇÕES EM BELO 
HORIZONTE 

 
As principais ações desenvolvidas no contexto do PDD, que também se consolidaram como 
instrumentos da Política de Gestão de Águas Urbanas e do Risco de Inundações em Belo 
Horizonte, são os pilares para a gestão integral dessa temática nos seus diversos aspectos, 
incluindo a adoção de medidas estruturais e não estruturais.  
 
Autores como Tucci (2002) e Canholi (2005) conceituam as medidas estruturais de drenagem 
urbana como aquelas que se referem às intervenções físicas, obras de engenharia 
propriamente ditas, destinadas a conter, reter ou melhorar a condução dos escoamentos 
superficiais urbanos, podendo estas ser extensivas quando agem na bacia, ou intensivas 
diretamente no curso dos rios. Já as chamadas medidas não estruturais são ações de 
prevenção e convivência com as enchentes, destinadas ao controle do uso e ocupação do 
solo (nas várzeas e nas bacias) ou à diminuição da vulnerabilidade dos ocupantes das áreas 
de risco dos efeitos das inundações, como seguro enchente, sistemas de previsão e alerta de 
inundações, educação ambiental, dentre outras. 
 
1.3.1 Medidas Estruturais 
 
Várias intervenções estruturais para redução do risco de inundações foram executadas ao 
longo dos anos em Belo Horizonte, com investimentos da ordem de R$ 2 bilhões nos últimos 
10 anos. Cerca de R$ 1,3 bilhões já estão destinados no Plano de Obras Municipal para 
implantação de empreendimentos de controle de cheias nos próximos 5 anos. 
 
As principais fontes de recursos elencadas nestes investimentos têm sua origem em 
contratos ou convênios firmados junto a instituições financeiras internacionais e junto ao 
Governo Federal, com participação de recursos municipais oriundos principalmente do 
Fundo Municipal de Saneamento – FMS. O planejamento para tais investimentos se baseia 
na priorização estabelecida no Plano Municipal de Saneamento – PMS, que é atualizado a 
cada dois anos. Os Planos de Investimento do FMS são submetidos anualmente à aprovação 
do Conselho Municipal de Saneamento (COMUSA). A Figura 1.12 apresenta a localização das 
intervenções realizadas e planejadas, estas informações estão mais detalhadas no Anexo 2. 
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Figura 1.12 – Resumo das Principais Intervenções (sem escala) 
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Dentre as medidas estruturais cabe destaque: 
 
 Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS: O Programa 

DRENURBS foi concebido com o objetivo de propor ações para o melhoramento 
ambiental priorizando a recuperação e preservação de cerca de 200 km de cursos 
d’água em leito aberto na malha urbana, distribuídos em 47 bacias hidrográficas 
(Figura 1.13). Foram viabilizadas, inicialmente, intervenções em 5 dessas bacias: 
Baleares, Nossa Senhora da Piedade, Engenho Nogueira, Primeiro de Maio e 
Bonsucesso, através da captação de recursos junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID e junto ao Governo Federal. Esses empreendimentos 
incorporam as diretrizes e conceitos estabelecidos pelo Plano Diretor de Drenagem, 
resultando na implantação de intervenções importantes na cidade, inclusive com a 
implantação de parques lineares ou de áreas de convívio social, dispositivos de 
atenuação dos picos de cheia (bacias de detenção), despoluição dos cursos d’água, 
que foram incorporados à paisagem urbana e relocalização de famílias moradoras em 
áreas de risco, nas extensões indicadas na Tabela 1.2. Importante destacar que esse 
modelo de empreendimentos não se limitou às cinco sub-bacias financiadas pelo BID, 
mas se consolidou em outros implantados na cidade. 

 
Figura 1.13– Intervenções do Programa DRENURBS 
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Tabela 1.2 - Intervenções Executadas no Programa DRENURBS 

Condutividade Hidráulica do Solo Unidade Quantidade

Parques Lineares implantados km 20,7

Áreas de uso social implantadas hectare 1,6

Famílias relocalizadas unidades 1731

Redes de esgotamento sanitário km 40,9

Interceptores de esgotamento sanitário km 24,2

Redes de Drenagem km 14,6
 

 

 
Figura 1.14 – Tratamento de Fundo de Vale Córrego Bonsucesso - Programa DRENURBS 

(Fonte: Acervo PBH) 
 

 
Figura 1.15 – Parque Nossa Senhora da Piedade - Programa DRENURBS 

(Fonte: Antônio Rodrigues- SUDECAP) 
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Figura 1.16 – Parque Baleares - Programa DRENURBS 

(Fonte: Antônio Rodrigues - SUDECAP) 
 

 
Figura 1.17 – Parque Primeiro de Maio - Programa DRENURBS 

(Fonte: Antônio Rodrigues - SUDECAP) 
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 Implantação de Estruturas de Controle de Cheias: Entre as ações de caráter 
estruturante, merece destaque a implantação de Bacias de Detenção que têm como 
principal objetivo a redução do risco de inundações. Na Tabela 1.3 e nas Figuras 1.18 
a 1.21, são apresentadas as localizações, status e volumes dos dispositivos de 
controle de cheias do Município de Belo Horizonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.18 – Bacias de Detenção da PBH  
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Tabela 1.3– Características e Status das Bacias de Detenção da PBH 

BACIAS DE DETENÇÃO 

VOLUME 
MÁXIMO DE 
RESERVAÇÃO 

(1.000) m3 

STATUS 

A -  Túnel / Camarões 400 Existente 
B -  Jatobá 

250 
Existente 

C -  Olaria Em construção 
D -  Bairro das Indústrias 120 Em construção 
E -  Bonsucesso 290 Existente 
F -  Calafate 600 A construir 
G -  Lagoa Seca 50 Existente 
H -  Cercadinho 274 A construir 
I -  Barragem Santa Lúcia 153 Existente 
J -  Cardoso / Mem de Sá 10 Existente 
K -  Lagoa da Pampulha 5 Existente 
L -  Engenho Nogueira 130 Existente 

M -  São Francisco / Assis das Chagas 66 Existente 
N -  1º de Maio 10 Existente 
O -  N. Sra. da Piedade 8 Existente 
P -  Vilarinho 60 Existente 
Q -  Liége 30 Existente 
R -  Várzea da Palma 1 

75 Existente 
S -  Várzea da Palma 2 
T -  Lareira 35 Existente 
U -  Lagoa do Nado 23 Existente 
V -  Embira 21 A construir 

W -  Vilarinho 2 90 Em construção 
X -  Nado 1 105 Em construção 
Y -  Dom Pedro I  30 A construir 
Z -  Capão  50 A construir 

AA - Candelária  30 A construir 
AB - Reservatório Anuar Menhem  40 A construir 
AC - Vilarinho 3 80 A construir 
AD - Nado 2 65 A construir 
AE -  Ferrugem / Água Branca 

755 
A construir 

AF -  Ferrugem / Água Branca A construir 
AG -  Ferrugem / Água Branca A construir 
AH - Jatobá 2 100 A construir 
AI -  Olaria 2 230 A construir 
AJ - Parque Real 20 Existente 
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Figura 1.19 – Bacia de Detenção do Córrego Olaria 

(Fonte: Acervo da PBH) 
 

 
Figura 1.20 – Bacias de Detenção da Av. Várzea da Palma 

(Fonte: Acervo da PBH) 
 

 
Figura 1.21 – Bacia de Detenção da Av. Vilarinho 

(Fonte: Acervo da PBH) 
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 Tratamento de Fundo de Vale: Como consequência da mudança de paradigmas 
proposta pelo Plano Diretor de Drenagem, seguindo a ótica do Programa DRENURBS, 
vários empreendimentos foram implantados no Município em conformidade com 
essas diretrizes e conceitos, indo ao encontro da recuperação ambiental, através da 
valorização dos cursos d’água, com a sua integração à paisagem urbana, promovendo 
ações de despoluição a partir da implantação e expansão dos sistemas de 
esgotamento sanitário, ações de redução e gestão do risco de inundações e melhoria 
da qualidade de vida das populações ribeirinhas. 
 

 
Figura 1.22 – Tratamento de Fundo de Vale Córrego da Av. Bacuraus 

(Fonte: Antônio Rodrigues - SUDECAP) 
 

 
Figura 1.23 – Tratamento de Fundo de Vale Córrego das Clarrissas – Orçamento Participativo 

(Fonte: Acervo PBH) 
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Figura 1.24 – Obras Tratamento de Fundo de Vale - Córrego Freitas/ Alto Vera Cruz – Programa Vila Viva 

(Fonte: Antônio Rodrigues - SUDECAP) 
 

 
Figura 1.25 – Tratamento de Fundo de Vale - Córrego Lareira – PAC 2 

(Fonte: Rogério Franca - SUDECAP) 
 

 
Figura 1.26 – Tratamento de Fundo de Vale – Avenida Belém – Programa Vila Viva 

(Fonte: Antônio Rodrigues - SUDECAP) 
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Figura 1.27 – Tratamento de Fundo de Vale – Avenida Várzea da Palma– Programa Vila Viva 

(Fonte: Arquivos PBH) 
 

 
Figura 1.28 – Córrego São Francisco de Assis 

(Fonte: Arquivos PBH) 
 



 

 23 

 Controle na fonte com o uso de técnicas compensatórias de drenagem: Além das 
medidas estruturais intensivas listadas, o Município de Belo Horizonte vem 
adotando, principalmente nas últimas décadas, iniciativas para o uso de técnicas de 
drenagem mais sustentáveis, objetivando alcançar hidrogramas de cheia mais 
próximos ao natural. 
 
São vários os termos hoje utilizados para o conceito de incorporar técnicas 
sustentáveis para o convívio com a natureza no ambiente urbano e a adaptação da 
cidade com vistas à mitigação dos impactos gerados no processo de urbanização. 
Termos como Soluções Baseadas na Natureza (SBN) aliam conceitos de intervenções 
que contribuem para a mitigação e adaptação climáticas, total ou parcialmente para 
a conservação e o uso sustentável do capital natural (World Bank, 2008). As 
Infraestruturas Verde-Azuis são SBN com funções que podem ser ambientais (por 
exemplo, para conservação da biodiversidade), sociais (como o controle de drenagem 
em áreas urbanas) e econômicas (por exemplo, a valorização de imóveis), e que 
muitas vezes desempenham mais de uma função ao mesmo tempo (Instituto Polis, 
2021). Estas ações têm como premissa a promoção de valores dos ecossistemas 
naturais e suas funções como mananciais, controle ambiental, regulação climática, 
recreação e lazer, provendo uma ampla gama de benefícios para a sociedade” (dos 
Santos & Enokibara, 2021).  
 
Neste contexto, as Técnicas Compensatórias de Drenagem objetivam o controle das 
vazões na fonte dos escoamentos, ou seja, nos locais de origem. A estratégia de 
implantação corresponde a uma descentralização das medidas de mitigação em 
pequenas intervenções nos territórios das bacias hidrográficas. Estas técnicas são 
conhecidas nacional e internacionalmente pelos termos SUDS – Sustainable Urban 
Drainagem Systems, BMP – Best Management Practices, LID – Low Impact Design, 
Cidades Esponjas etc (Fletcher et al., 2015). 
 
Belo Horizonte, desde os anos 2000, mantém laços estreitos com o Departamento de 
Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta parceria promoveu 
além da troca de conhecimento, o estudo e a implementação de técnicas 
compensatórias de drenagem, através de pesquisas acadêmicas, viabilizando o seu 
monitoramento e a avaliação dos resultados potenciais frente aos inúmeros 
problemas que a cidade enfrenta.  
 
Entre os anos de 2006 e 2010, o Município se integrou ao projeto SWITCH 
(Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health), promovido 
pelo instituto IHE-UNESCO (Instituto de Educação para as Águas). Este projeto teve 
como principal objetivo o desenvolvimento, aplicação e avaliação de soluções 
tecnológicas e gerenciais voltadas ao manejo de águas urbanas. Assim, o Município 
de Belo Horizonte, com o apoio da UFMG, pôde aplicar e avaliar o desempenho de 
técnicas não convencionais de drenagem de águas pluviais como as trincheiras de 
infiltração, valas de detenção, coletores de águas pluviais para aproveitamento e 
wetlands. O Município também foi beneficiado com atividades relacionadas ao 
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planejamento e gestão integrada e participativa de águas urbanas, além do 
intercâmbio de conhecimento com outros países participantes. 
 
 

 
Figura 1.29 – Trincheira de Infiltração do Parque Nossa Senhora da Piedade e Caixa de Captação 

da Escola Anne Frank (Fonte: Arquivos PBH) 
 

 
O uso das técnicas compensatórias como mitigação do escoamento pluvial gerado, 
especificamente a caixa de detenção, é previsto desde o Plano Diretor Municipal 
anterior, Lei nº 9.959 de 2010. Ademais, nos processos de licenciamento de 
empreendimentos são exigidas medidas de mitigação dos impactos na drenagem 
urbana, que incluem a adoção destas técnicas. 
 
Além da rica experiência com os dispositivos implantados para fins de pesquisa e nos 
processos de licenciamento dos empreendimentos, o Município atualmente vem 
implantando alguns destes dispositivos em áreas públicas. Em fevereiro de 2022, foi 
implantado um jardim de chuva demonstrativo do INTERACT-Bio, com coordenação 
do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade no Parque Fazenda Lagoa do Nado. 
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Figura 1.30 – Jardim de chuva Parque Lagoa do Nado 

(Fonte: Arquivos SMMA) 
 
A expectativa é de que haja um ganho de escala à medida que haja uma maior 
disseminação destas soluções no território, o que contribuirá para redução do 
escoamento pluvial superficial, além dos outros benefícios ambientais associados.  
 

 
1.3.2 Medidas Não Estruturais 
 
As medidas não estruturais estão presentes nos seguintes eixos: 
 
 Carta de Inundações de BH – Identificação de Áreas Potencialmente Suscetíveis (2009 

– atualizada em 2013): A identificação de áreas críticas ou potencialmente sujeitas à 
ocorrência de inundações foi realizada através da utilização de modelos e com base 
em informações colhidas junto à população residente ou trabalhadora nessas áreas. 
Em 2022 foi finalizada nova atualização deste instrumento para a Bacia do Ribeirão 
Arrudas, com base no estabelecimento de modelo hidrodinâmico calibrado realizado 
pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, através da Fundação Christiano 
Ottoni-FCO. Assim como o Atlas de Macrodrenagem, a Carta de Inundações de Belo 
Horizonte constitui-se num instrumento de macroplanejamento do Município, que 
identifica as áreas potencialmente suscetíveis a ocorrências de inundações, sem 
definição de cotas altimétricas, não podendo ser utilizada na elaboração de projetos 
de engenharia, os quais demandam estudos específicos, em nível de bacia 
hidrográfica e com levantamento de campo atualizado. 
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Figura 1.31 – Mapa da Carta de Inundações de Belo Horizonte 

(Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/diretoria-de-gestao-de-
aguas-urbanas/cartas-de-inundacoes) 
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Figura 1.32 – Mapas da Carta de Inundações - Bacia do Ribeirão Arrudas, 2022 

(Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/diretoria-de-gestao-de-
aguas-urbanas/cartas-de-inundacoes) 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/diretoria-de-gestao-de-aguas-urbanas/cartas-de-inundacoes
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/diretoria-de-gestao-de-aguas-urbanas/cartas-de-inundacoes
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 Sistema de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte: Sistema composto por 
estações hidrometeorológicas que registram os volumes de precipitação, nível dos 
cursos d’água e variáveis climatológicas em vários pontos do município. Este sistema 
será detalhado no Capítulo 6. 
 

 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento: iniciativa pioneira no País, com 
versões publicadas a cada dois anos a partir de 2004, incluindo um diagnóstico das 
ações e serviços na área do saneamento básico, além de uma hierarquização, por 
bacias e sub-bacias hidrográficas, com a identificação das principais demandas por 
investimentos em saneamento. 
 

 Planos Diretores por Bacias Hidrográficas: Estudos específicos elaborados para as 
bacias hidrográficas que diagnosticam a situação local, delimitam pontos de maior 
fragilidade quanto ao risco de inundação e indicam ações e empreendimentos 
estruturantes necessários, com vistas à otimização do sistema de drenagem e 
revitalização dos cursos d’águas. 
 

 Gestão de Riscos e Desastres: Envolve todas as ações de previsão, alerta, proteção e 
defesa diante da ocorrência de desastres e objetiva a orientação e proteção dos 
munícipes e mitigação dos impactos causados pelas chuvas. Este sistema, 
coordenado pela Subsecretaria de Proteção e Defesa do Município, será detalhado 
no Capitulo 6. 

 
 Plano Diretor Municipal: O Plano Diretor vigente, instituído pela Lei 11.181/2019, 

regulamenta todo o uso e ocupação do solo do Município e apresenta diretrizes e 
define a aplicação de medidas relevantes para a gestão de risco de inundação, quais 
sejam: 
 

o  A exigência de manutenção de parcela de área permeável vegetada em 
terreno natural nas ocupações dos terrenos do município; 
 

o  A exigência de implantação de medidas de controle na fonte nos 
empreendimentos públicos e particulares, visando garantir que as vazões 
geradas não superem àquelas da condição natural dos terrenos; 
 

o A definição de corredores verdes integrados ao sistema viário, buscando 
interligar áreas de relevância ambiental e trazer soluções baseadas na 
natureza para o ambiente urbano; 
 

o  A delimitação de áreas denominadas Conexões de Fundo de Vale, onde, pelo 
texto da lei, há necessidade de saneamento ambiental amplo, visando à 
restauração da qualidade dos cursos d’água, à necessidade de contenção de 
cheias, à recuperação de ambientes hídricos e à intervenção em áreas de 
preservação permanente, de forma a viabilizar a implantação de parques 
lineares. Há ainda a diretriz de contenção do adensamento destas áreas por 
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meio do desenvolvimento de Planos de Estruturação Urbana e Ambiental 
específicos; 
 

o Estão presentes ainda, a conceituação de critérios específicos para locais de 
risco potencial no Município, estabelecendo-se como diretriz a adoção de 
medidas mitigadoras, em conformidade com a natureza e a intensidade do 
risco declarado e a definição de destinação que impeça a ocupação nas áreas 
nas quais o risco não possa ser mitigado. Além disso, estabelece a exigência 
pela busca por uma maior resiliência para as edificações situadas em áreas 
mais sensíveis a eventos de inundação, incluindo a definição de tipologias 
arquitetônicas específicas. 

 
 Criação do Comitê de Mudanças Climáticas: O Município, identificando a necessidade 

de ações de mitigação e enfrentamento às questões climáticas realiza 
periodicamente o Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa e conta com um 
Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, formado por representantes da Administração 
Municipal, além de representantes do Poder Público Estadual, da sociedade civil, de 
organizações não-governamentais e do setor empresarial e acadêmico. Este Comitê 
implementou o Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa – PRGEE 
para o Município de Belo Horizonte e publicou, em 2016, o estudo intitulado “Análise 
de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas do Município de Belo Horizonte”, no qual 
foram avaliadas as vulnerabilidades do Município diante das mudanças climáticas, 
elencando as inundações, os deslizamentos, a dengue e as ondas de calor, como as 
principais ameaças a serem enfrentadas. 
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1.4. PREMISSAS E DIRETRIZES DE DRENAGEM URBANA EM BELO HORIZONTE 
 
Considerando-se o histórico e os diversos instrumentos de gestão de águas urbanas em Belo 
Horizonte, as intervenções de drenagem urbana no Município são pautadas pelas seguintes 
premissas e diretrizes: 
 
1.4.1. Premissas 

 
 Adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento da drenagem urbana. 
 Tratamento integrado dos corpos d’água no contexto da paisagem urbana. 
 Universalização do acesso aos serviços de saneamento e melhoria da qualidade 

ambiental na bacia hidrográfica. 
 Adoção dos critérios de vazão primitiva, de vazão de restrição e de não transferência 

de impactos a jusante. 
 Adoção conjunta de medidas estruturantes e não estruturantes para redução e 

gestão do risco de inundações. 
 Implantação de soluções de infraestrutura verde e de técnicas compensatórias de 

drenagem. 
 

1.4.2. Diretrizes 
 

 Priorizar a adoção de alternativas de intervenções que promovam a integração dos 
cursos d’água à paisagem natural, considerando, sempre que possível, a implantação 
de parques lineares e de soluções de infraestrutura verde. 

 Implementar intervenções que venham ao encontro das expectativas da população, 
assegurando a salubridade ambiental e a minimização dos impactos sociais 
(desapropriação/remoção/reassentamento). 

 Incorporar medidas que reduzam os impactos da impermeabilização do solo nos 
sistemas de drenagem naturais ou construídos. 

 Priorizar, para intervenção em córregos não canalizados e/ou em talvegues, soluções 
que mantenham, sempre que possível, o traçado dos cursos d’água e que garantam a 
permeabilidade da calha e o não tamponamento. 

 Associar técnicas que reduzam a velocidade e o volume do escoamento superficial e 
aumentem a infiltração das águas pluviais no solo. 

 Contemplar a adoção de medidas de recuperação e de preservação de nascentes e de 
suas APPs, caso estas sejam identificadas nas áreas de intervenção. 

 Incorporar, quando viável, o reaproveitamento das águas pluviais para fins menos 
nobres (irrigação, limpeza de pátios e calçadas, etc.) 

 
1.4.3. Desafios e metas 
 
Considerando-se o amplo leque das ações já executadas e os problemas de inundação 
recorrentes, a crise do atual sistema de drenagem em Belo Horizonte pode ser vista tanto 
sob o aspecto do custo financeiro quanto sob o aspecto da magnitude das inundações. 
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No contexto financeiro, essas dificuldades recaem sobre a pouca disponibilidade financeira 
do Município para a implementação de empreendimentos estruturantes de controle de 
cheias, em geral associados a altos valores, e aos custos inerentes à sua manutenção. Soma-
se a esta dificuldade a escassez de programas de financiamento de obras públicas aos 
municípios por parte da União, recaindo sobre as administrações municipais o fardo mais 
pesado do ônus financeiro dos custos de implantação e de manutenção dos sistemas de 
prevenção e controle de inundações. O que agrava ainda mais esta situação é o fato de que 
a quase totalidade dos municípios não dispõem de meios de tributação pela prestação 
destes serviços. Assim, o que se verifica é uma baixa capacidade de investimento dos 
municípios frente aos elevados custos das obras e de manutenção das infraestruturas de 
drenagem. Dessa forma, cresce de importância a busca por soluções alternativas de menor 
custo. 
 
Em Belo Horizonte esse quadro vem sofrendo alterações positivas a partir de 2006, com a 
implementação do Fundo Municipal de Saneamento – FMS e do financiamento de obras por 
bancos de fomento internacionais (BID e BIRD), e pelo Governo Federal através do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC e do Programa Avançar Cidades dentre outros. Porém, 
considerando-se a carência acumulada ao longo das décadas, ainda há uma demanda 
importante pela implantação de obras estruturantes no Município, que vem priorizando esse 
tipo de investimento, inclusive contando com um volume expressivo de empreendimentos 
dessa natureza em execução e/ou por iniciar. 
 
Apesar dos investimentos expressivos 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 resíduos sólidos e de sedimentos que obstruem a passagem das águas. Entre as causas 
das deficiências de funcionamento desse sistema, estão as metodologias de 
dimensionamento empregadas nos projetos mais antigos, o acelerado processo de 
urbanização, as interferências com outros componentes da infraestrutura urbana, além dos 
já citados problemas decorrentes do acúmulo de resíduos sólidos e de sedimentos e da 
ocupação das margens dos cursos d’água. Importante aqui acrescentar como fator potencial 
das ocorrências de inundação, a geomorfologia hidrográfica existente. As bacias 
hidrográficas do Município são consideradas pequenas (de cabeceira). Essa característica, 
aliada ao relevo extremamente íngreme, à alta taxa de impermeabilização, às ocupações de 
planícies de inundações e à lógica de urbanização que historicamente não considerou a 
preservação dos cursos d’água e talvegues naturais, implicam em respostas quase que 
imediatas aos eventos de precipitação, também conhecidas como “flash floods”. 
 
A questão da magnitude das inundações traz também a necessidade de se avaliar as escalas 
de enfrentamento. As ações do Poder Público frente às enchentes devem ser direcionadas 
desde o ponto de vista local ao global, considerando a adoção de medidas estruturais e não 
estruturais e promovendo a descentralização de ações. Contudo, diversos estudos 
acadêmicos já indicaram que, em áreas muito urbanizadas, para eventos intensos como os 
das flash-floods, medidas pontuais de pequena escala promovem efeitos pouco 
significativos, principalmente diante da pouca abrangência de implementação, tendo em 
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vista a área total da bacia hidrográfica. Assim, no arranjo de intervenções, além de medidas 
extensivas, como o aumento da permeabilidade do solo e implantação de técnicas 
compensatórias, verifica-se que a adoção de medidas para otimização da capacidade do 
sistema de macrodrenagem e de contingência para defesa e proteção são imprescindíveis 
para o enfrentamento e gestão das inundações em Belo Horizonte. 
 
Considera-se que, mesmo após os avanços alcançados desde o advento do Plano Diretor de 
Drenagem e do início efetivo das obras do Programa DRENURBS, que se mostrou um marco 
na mudança de mentalidade do Poder Público com relação à gestão das bacias hidrográficas, 
ainda pode-se identificar como os principais desafios na gestão de drenagem da cidade: 
 
 Recursos financeiros ainda insuficientes, com total dependência de financiamentos 

dos organismos nacionais e internacionais, para fazer frente a todos os problemas 
relacionados à drenagem urbana no Município; 

 Aperfeiçoar, de forma continuada, a gestão integrada do sistema municipal de 
drenagem e de águas urbanas; 

 Aperfeiçoar a gestão das ações voltadas para solução de interferências das 
infraestruturas de drenagem com as redes de água e esgotos operadas pela COPASA, 
bem como em relação às infraestruturas de responsabilidade das demais 
concessionárias que atuam no município (GASMIG, CEMIG, Telecomunicação, etc.); 

 Atuar de forma permanente junto à COPASA, de forma a se eliminar os lançamentos 
clandestinos de esgotos em redes de drenagem e de águas pluviais em redes 
coletoras de esgotos, cujos cadastros ainda são falhos; 

 Superar as dificuldades operacionais e institucionais, com vistas a promover a 
atualização permanente de cadastros georreferenciados de drenagem e a 
modernização de sistemas de gestão do risco de inundação. 

 Viabilizar o desenvolvimento de modelos de chuva x vazão calibrados para o 
conhecimento das respostas do sistema de drenagem às chuvas intensas. 

 Assegurar o entendimento das Administrações que se sucedem de que a gestão da 
drenagem e a redução dos riscos de inundações não são processos cujos resultados 
sejam alcançados em curto prazo, uma vez que dependem de ações combinadas e de 
natureza continuada. 

 Assegurar o entendimento das Administrações que se sucedem e da sociedade como 
um todo, de que não é possível a eliminação do risco de inundações, uma vez que as 
mesmas têm relação com um fator imponderável que corresponde à intensidade da 
ocorrência das chuvas. Assim, é necessário popularizar o conceito de que o grande 
objetivo é tornar a cidade cada vez mais resiliente, com a viabilização sim de 
execução de obras estruturantes (que possuem um limite de capacidade de resposta 
associado à “chuva de projeto”), mas também pela valorização e implementação de 
medidas não estruturais, voltadas à atualização das ferramentas de planejamento, de 
gestão e de contingências. 
 

Com base no conhecimento adquirido ao longo dos anos na atuação municipal em relação à 
Drenagem Urbana e Gestão de Riscos de Inundações, entendemos ser possível definir 
algumas metas de curto, médio e longo prazo: 
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 Promover a integração dos cursos d’água à paisagem urbana, com ações de 

despoluição, recuperação ambiental, redução do risco de inundações e melhoria da 
qualidade de vida das populações ribeirinhas; 

 Promover a implantação de medidas de controle do uso e ocupação do solo, visando 
reduzir a impermeabilização; 

 Assegurar ações de controle urbano que minimizem o risco de ocupações em áreas 
de preservação permanente; 

 Ampliar e consolidar o uso da infraestrutura verde e das técnicas compensatórias de 
drenagem, aqui denominados de “controle na fonte”; 

 Assegurar recursos para execução de obras estruturantes de redução do risco de 
inundação; 

 Assegurar recursos para remoção e reassentamento de famílias em situação de risco. 
 Ampliar os serviços de manutenção dos canais de drenagem e das bacias de 

detenção; 
 Manter, ampliar e aperfeiçoar o Sistema de Monitoramento Hidrológico;  
 Manter, ampliar e aperfeiçoar o trabalho de Gestão de Risco e Desastres;   
 Atualizar e aperfeiçoar continuamente o Plano Diretor de Drenagem; 
 Atualizar o Banco de dados do sistema de drenagem SIG-Drenagem; 
 Modernizar e integrar os sistemas de monitoramento hidrológico, SIG-Drenagem, 

implantando ferramentas para previsão meteorológica e modelos chuva-vazão; 
 Avançar na institucionalização da Gestão de Águas Urbanas na Administração 

Municipal. 
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1.5. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA EM BELO 
HORIZONTE 

 

As primeiras iniciativas para elaborar e implementar um Plano Diretor de Drenagem de Belo 
Horizonte foram tomadas pela Diretoria de Projetos da SUDECAP, no ano de 1997, cuja 
necessidade já havia sido apontada pelo Plano Diretor vigente à época (Lei Municipal nº 
7.165/1996).  
 
Nos anos 2000, foi criada, na estrutura da SUDECAP, o Grupo Gerencial do Plano Diretor de 
Drenagem – GG/PDD, que posteriormente deu origem ao Núcleo de Execução de Projetos 
Especiais do Plano Diretor de Drenagem – NEPE/PDD, também vinculado à SUDECAP. 
 
Após a reorganização administrativa da SUDECAP, ocorrida em 2013, conforme Decreto 
Municipal Nº 15.320, as atividades de gestão e planejamento do sistema de drenagem 
municipal passaram à responsabilidade do Departamento de Gestão de Drenagem Urbana 
da SUDECAP, subordinado à Diretoria de Projetos.  
 
Em 2015, foi criada a Gerência de Gestão de Águas Urbanas na Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura GGAU/SMOBI (Decreto Nº 16.050/2015) com a finalidade de 
fortalecer as atividades de planejamento e gestão das políticas públicas de saneamento e 
drenagem urbana, principalmente no que tange à temática das águas urbanas, que estavam 
até então atribuídas à SUDECAP. Em 2017, a Gerência de Gestão de Águas Urbanas elevou-
se a nível de Diretoria – DGAU/SMOBI, cujas atribuições estão definidas nos Decretos 
Municipais nº 17.251/2019 e nº 16.681/ 2017. 
 
Outros órgãos dentro da estrutura administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte têm 
importante papel institucional na gestão da drenagem urbana, com os quais a DGAU 
estabelece interfaces. 
 
No âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto, realizado pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), subsidiado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMMA), a temática drenagem é abordada principalmente considerando a 
necessidade de adoção de medidas mitigadoras e compensatórias do impacto da 
impermeabilização do solo sobre o sistema de drenagem, bem como para garantir 
sustentabilidade ambiental e manejo das águas pluviais.  
 
Segundo a Deliberação Normativa DN 42/02 do COMAM, é atribuída à SMMA a análise 
técnica dos estudos necessários ao licenciamento, podendo ser solicitada a apreciação de 
outros órgãos prestadores dos serviços da PBH de sua competência. No ano de 2019 foi 
emitida a portaria conjunta SMMA/SMOBI nº 18/ 2019, definindo que a análise técnica dos 
aspectos de drenagem no licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 
impacto deve ser realizada pela Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU/SMOBI). 
Assim, a DGAU atua desde a emissão de orientações e diretrizes para elaboração de estudos 
e projetos relacionados à temática de águas urbanas, até a avaliação de atendimento dessas 
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diretrizes durante todas as etapas de licenciamento dos empreendimentos de impacto 
públicos e privados.  
 
Conforme o já mencionado, a temática drenagem urbana vem sendo abordada também nos 
principais instrumentos da Política de Planejamento Urbano de Belo Horizonte.  
 
Atualmente, cabe à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU), por meio das 
Subsecretarias de Fiscalização (SUFIS), Planejamento Urbano (SUPLAN) e de Regulação 
Urbana (SUREG), a responsabilidade de implementar e regulamentar o Novo Plano Diretor 
de BH, do qual participou ativamente na sua proposição e aprovação. Além disso, de forma 
similar ao licenciamento ambiental, a temática drenagem é abordada no licenciamento 
urbanístico de empreendimentos de impacto pelo COMPUR (Conselho Municipal de Políticas 
Urbanas), com apoio da SMPU. 
 
Merece destaque, ainda, a importância das discussões no âmbito do COMUSA – Conselho 
Municipal de Saneamento, tanto em relação aos aspectos gerais da Política de Gestão de 
Águas Urbanas e do Risco de Inundações, como na discussão e aprovação dos Planos de 
Investimentos Anuais do Fundo Municipal de Saneamento, a partir das prioridades definidas 
pelo PMS – Plano Municipal de Saneamento. Os grandes Programas e empreendimentos da 
Administração passam por discussões permanentes no âmbito do COMUSA. 
 
Há que se destacar ainda o papel de outros órgãos da PBH como a URBEL e a SUDECAP que 
executam intervenções de infraestrutura urbana, com a ampliação e manutenção do sistema 
de drenagem em Belo Horizonte. Ressalta-se também a importância da Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU), que garante o funcionamento dos sistemas de drenagem, por 
promover a gestão dos resíduos sólidos urbanos em BH. Faz também parte deste grupo a 
SUPDEC, responsável pelas ações de monitoramento, alerta e contingência, especialmente 
durante os períodos de chuva e na ocorrência das inundações.  
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