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DIAGNÓSTICO TÉCNICO       



 

 

INTRODUÇÃO 
O presente documento cumpre a função de apresentar um 

diagnóstico e diretrizes para a implantação do Parque Linear 

do Ribeirão do Onça. Esta análise está estruturada em uma 

parte inicial, que contempla um diagnóstico setorial sobre a 

área, que subsidia um diagnóstico síntese, a partir do qual são 

elencadas diretrizes gerais e específicas para a implantação do 

Parque Linear do Ribeirão do Onça. 

O parque proposto será implantado junto ao leito natural do 

Ribeirão do Onça, abrangendo também trechos do afluente 

Córrego Gorduras. Esses cursos d‘água margeiam a MG-020, 

que conecta Belo Horizonte a Santa Luzia, na região 

metropolitana e adentram para o interior dos bairros, na região 

dos bairros Novo Aarão Reis e Ouro Minas. A intervenção 

estará, portanto, inserida predominantemente na Regional 

Nordeste da Prefeitura, mas também permeia a porção sul da 

Regional Norte. O Parque Linear do Ribeirão do Onça 

compreenderá principalmente os bairros Ouro Minas, Novo 

Aarão Reis, Antônio Ribeiro de Abreu, Belmonte, Ribeiro de 

Abreu, Vila Ouro Minas, Vila São Gabriel, Vila Antônio Ribeiro 

de Abreu, mas também abrangerá pequenos trechos dos bairros 

Nazaré, Novo Tupi, Lajedo, Granja Werneck e Maria Teresa. 

A proposta de implantação do Parque Linear surgiu em função 

de uma obra de otimização do sistema de macrodrenagem do 

Córrego Cachoeirinha e ribeirões Pampulha e Onça, que 

ampliará as seções à montante do Ribeirão do Onça, alterando, 

por sua vez, as vazões no trecho de jusante do mesmo. Tal obra 

demandará a retirada das famílias em área de risco de 

inundação, previamente às obras de solução de macrodrenagem 

de montante. Haverá, portanto a demanda de se criar um uso 

para área, evitando-se nova ocupação. Dentro desta 

necessidade, surgiu a proposta de criação do parque. A 

proposta inicial é de revegetação, plantio de indivíduos 

arbóreos, tratamento de margens e erosões, bem como 

implantação de equipamentos de esporte e lazer no entorno. 
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ASPECTOS GEOLÓGICOS E 

GEOMORFOLÓGICOS 
 

Os aspectos geológicos e geomorfológicos da área de estudo 

serão apresentados a seguir de acordo com um 

enquadramento temático realizado a partir do recorte de 

diversas bases cartográficas com base no limite proposto para 

o Parque. Quanto à geologia, as principais referências são os 

estudos geológicos de Silva et al. (1995, 1996), realizados por 

convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 

Universidade Federal de Minas Gerais, por ocasião da 

elaboração do Plano Diretor. Trata-se de um trabalho amplo 

voltado à integração de aspectos da geologia básica e aplicada, 

para subsidiar o planejamento urbano, considerando que 

―Terrenos de distintas naturezas e condições de 

estado devem ser objeto de planejamento e 

intervenções distintas.” (Silva et al., 1995). 

Geologia básica 

A área está inserida na unidade geológica denominada 

Complexo Belo Horizonte, um terreno gnáissico arqueano 

que abrange aproximadamente 70% do território municipal, 

constituído principalmente por gnaisse, gnaisse milonitizado e 

migmatito e, subordinadamente, por corpos intrusivos de 

rochas básicas e ultrabásicas e veios de quartzo localmente 

concentrados em enxames.  

Na área do Parque, gnaisse migmático (Agm), de composição 

granítica a tonalítica, é o litotipo predominante; gnaisse 

milonítico – Agm(ml) – ocorre ao longo de trecho do Ribeiro 

Isidoro, na porção norte da área. Os gnaisses estão 

parcialmente recobertos por sedimentos aluviais cenozóicos 

Qal), sobretudo na zona de confluência entre o Córrego 

1.2 
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Gorduras e o Ribeirão da Onça e no trecho em que este 

curso d‘água ruma para leste, próximo à ETE, em direção ao 

Rio das Velhas. Devido à dinâmica fluvial fortemente 

influenciada pela atividade antrópica realizada nas margens 

dos cursos d‘água e nas áreas a montante, os limites dos 

depósitos aluviais apresentados no mapa não coincidem com 

a situação atual. Os aspectos geológicos básicos da área do 

Parque estão descritos no Quadro 1 e representados no 

mapa da página anterior 

Sistemas de juntas e fraturas seccionam o Complexo Belo 

Horizonte segundo direções variadas. Foliação milonítica 

ocorre ao longo de faixas estreitas associadas a corredores 

de cisalhamento, onde se desenvolvem rochas francamente 

foliadas do tipo milonito e ultramilonito. 

Na região do Parque, lineamentos estruturais ocorrem 

segundo três direções principais: NNE – correspondente ao 

contato entre os dois tipos de gnaisse e também à direção de 

foliação dos mesmos; e NW e SE – correspondentes às 

principais famílias de fraturas do maciço rochoso. Nos 

trechos em que os cursos d‘água fluem nestas direções, 

percebe-se o condicionamento estrutural da drenagem. 

Depósitos de areia são lavrados, geralmente de forma 

rudimentar, no leito e nas planícies aluvionares, servindo 

como fonte própria de areia para construção de moradias 

para população de baixa renda. Entretanto, esta areia, por 

receber continuamente descarga de esgotos, é de má 

qualidade, contendo resíduos gordurosos que envolvem os 

grãos e não permitem a fixação da argamassa, o que limita 

enormemente sua utilização. 

Uma característica comum no entorno da área do Parque é a 

existência de cavas de pedreiras abandonadas, tanto a oeste, 

na região do Isidoro, e principalmente a leste, onde está 

presente a mais extensa zona de afloramentos rochosos do 

Complexo Belo Horizonte no município. Na área do Parque, 

afloramentos ocorrem principalmente no trecho do Ribeirão 

da Onça próximo na zona de contato entre gnaisse 

migmatítico e milonito, próximo à confluência com o Ribeirão 

Isidoro. 

Hidrogeologia 

O sistema aquífero do Complexo Belo Horizonte é do tipo 

livre, constituído na sua parte superior por rochas 

inconsistentes do manto de decomposição das rochas 

gnáissico-migmatíticas ou por material alúvio-coluvionar 

depositado sobre este manto ou mesmo em rocha sã e na 

parte inferior por rochas fraturadas. Assim, tem-se um 

aquífero granular poroso superior e um fissurado sotoposto, 

em comunicação hidráulica íntima, constituindo um só 

sistema aquífero, com potencial médio a baixo. Em cerca de 

10% da área proposta para o Parque, há zonas de 

afloramentos de rocha sã, onde ocorrem exclusivamente 

aquíferos do tipo fraturado, livre e com baixo potencial de 

água subterrânea. 

O fluxo da água subterrânea neste sistema aquífero é 

congruente com o fluxo das águas superficiais. Desta maneira, 

o nível de base da água subterrâneas no município de Belo 

Horizonte é o rio das Velhas, isto é, toda a água subterrânea 

é drenada para descarregar no leito do rio das Velhas. 

Existem sub-bacias hidrogeológicas que correspondem às sub-

bacias hidrográficas onde a direção e sentido dos fluxos das 

águas subterrâneas e superficiais são semelhantes. 

Pelas características granulométricas deste aquífero, há 

também infiltração e recarga em qualquer ponto, 

principalmente nas partes onde os terrenos são de topografia 

baixa, o que torna este manancial subterrâneo altamente 

vulnerável à poluição. A parte granular porosa superficial 

deste aquífero apresenta normalmente grande capacidade de 

infiltração de líquidos, o que o torna vulnerável à percolação 

de poluentes, a partir infiltração de substâncias perigosas ou 

por microrganismos. Nas áreas do aquífero onde a espessura 

da zona não saturada é grande, o aquífero tem maior poder 

CENOZÓICO 

  FORMAÇÕES SUPERFICIAIS 

Qal 

Depósito aluvial: sedimentos areno-argilosos e argilo-arenosos, lentes e camadas de areia mediana a pobremente 

selecionada; camadas de argila, localmente argila rica em matéria orgânica, cinza escuro (org); cascalho em menor 

proporção. 

ARQUEANO 

  COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICO 

 COMPLEXO BELO HORIZONTE 

Agm, Agm

(ml) 

Predominância de gnaisses bandados, com feições de migmatização frequentes a predominantes – migmatitos de 

composição granítica a tonatítica (gm); gnaisse e migmatito milonitizaos com desenvolvimento de fina foliação milo-

nítica e faixas de ultramilonito (ml). 

de autodepuração e naquelas onde a superfície freática é rasa, 

a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas é 

bem maior. 

A alta vulnerabilidade do aquífero à poluição, em razão das 

características granulométricas, torna-se ainda maior pelo 

fato de se tratar de uma área urbana e intensamente ocupada 

e pela ausência de proteção contra a poluição. 

Em áreas urbanas como a de Belo Horizonte, existem várias 

fontes de poluição de aquífero que, na maioria das vezes, são 

invisíveis por estarem enterradas no solo e que podem ter 

ação contínua ou intermitente. Pode-se enumerar, como 

principais fontes de poluição de aquíferos, por exemplo: 

postos de abastecimento de combustíveis, hospitais, fábricas 

com tanques de combustíveis, depósito de resíduos, oficinas 

mecânicas, empresas de recuperação de baterias para 

veículos, depósitos de substâncias poluidoras ou perigosas, 

lixos, aterros sanitários, rede de esgotos danificadas, fossas, 

acidentes com transporte de substâncias perigosas, córregos 

e riachos poluídos, e outras.  

A principal poluição encontrada em aquíferos em meio 

urbano é a biológica através de vírus, bactérias, algas, etc. A 

poluição biológica não atinge grandes áreas uma vez que os 

microrganismos não têm capacidade para percolar a grandes 

distâncias no terreno, salvo quando houver nutrientes que 

facilitem a sua sobrevivência no subsolo. 

Nas porções norte e nordeste do município há poucas 

informações hidrogeológicas, o que prejudica o acervo dos 

dados mais importantes dos aquíferos e de interesse para os 

usuários de água do subsolo. 

QUADRO 1: Descrição dos litotipos presentes na área do Parque. (Fonte: Silva et al., 1995). 



Zoneamento geotécnico 

A carta geotécnica de Belo Horizonte sintetiza o significado 

geotécnico da situação geológica para fins de planejamento 

urbano, classificando as distintas áreas quanto às expectativas 

de comportamento em face de intervenções próprias do 

meio urbano (execução de fundações, cortes e escavações 

subterrâneas, previsão de ocorrência de eventos ou 

processos geológicos, como escorregamentos, erosão, 

assoreamento, inundações, etc.). Por tratar-se de um mapa 

para fins de planejamento, e não de instrução pormenorizada 

para intervenções locais, cada área homogênea nele definida é 

caracterizada por uma certa dispersão dos aspectos do 

comportamento em face das intervenções previsíveis. Isto 

não é um defeito do mapa, mas um aspecto limitante do seu 

uso, quando se tratar de intervenção local. 

Dessa forma, o objetivo do zoneamento geotécnico é 

promover uma classificação do território em termos das 

expectativas gerais do comportamento do terreno em face de 

solicitações relacionadas à implantação de obras de 

engenharia civil.  

Nesta classificação, considera-se que zonas geotecnicamente 

homogêneas são aquelas que apresentam comportamento 

homogêneo em face de um conjunto de intervenções típicas 

do processo de ocupação do território urbano. Trabalhando 

na escala 1:25.000, como é o caso, o conceito de 

homogeneidade aqui utilizado não pode em regra estender-se 

para além do aspecto qualitativo; o aspecto quantitativo, só é 

passível de ser avaliado em escalas da ordem de 1:10.000 ou 

maior e na disponibilidade de dados superficiais e 

subsuperficiais em malha cerrada. 

A área proposta para o Parque abrange dois Complexos 

Litogenéticos: Complexo Gnáissico (CG) e Complexo das 

Formações Superficiais (CS). A característica essencial do 

Complexo Gnáissico é a homogeneidade do seu modo de 

formação, daí resultando uma expectativa de homogeneidade 

de comportamento da rocha sã dele integrante. Os fatos que 

caracterizam homogeneamente o Complexo das Formações 

Superficiais são: ausência de coesão lítica, em regra baixa 

compacidade e consistência, teor de umidade variável acima 

do lençol freático, ausência de relação genética com o 

substrato e mobilidade. 
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Complexo 

Litogenético 

Zona                       

Litológica 

Zona 

Geotécnica 
Descrição Croquis 

% da área 

do Parque 

Previsão de Comportamento 

Fundações Taludes Trabalhabilidade 
Observações 

Complementares 

CS 

Complexo das 

coberturas 

superficiais 

CS1 

Zona de 

ocorrência de 

formações 

aluviais 

CS1a 
Predominantemente 

arenosas 
  25 

Condições de fundação direta 

para obras de pequeno porte 

favoráveis a sofríveis. Fundações 

profundas pelo menos até o topo 

do substrato. 

- 

Escavabilidade 

franca po via 

manual ou 

mecanizada. 

Para todas as zonas CS, 

extremamente importante 

considerar a natureza do 

substrato. 

CG 

Complexo 

gnáissico-

migmatítico, 

localmente 

milonitizado, 

excluindo-se os 

ultramilonitos 

(Complexo Belo 

Horizonte) 

CG2 CG2 

Exposição natural de 

maciço gnáissico 

medianamente alterado a 

decomposto; contorno 

irregular do topo da 

rocha sã 

  34 

Condições variáveis: inspeção 

local por especialista para 

fundações diretas em áreas planas; 

acrescentar investigação por 

sondagem mecânica em áreas 

inclinadas. 

Condições variáveis; 

escorregamento no 

contato solo-rocha ou 

aproveitantdo 

superfícies de foliação 

e fraturação. 

Desde escavações 

manuais ou 

mecânicas a 

escarificação e 

fogo localizado. 

Alta erodibilidade; taxa de 

infiltração elevada em áreas 

planas; vulnerabilidade crescente 

com a granulometria / textura à 

penetração de efluentes 

perigosos. 

CG3 

Zona de gnaisse 

recoberto por 

espesso manto 

de intemperismo 

pedologicamente 

bem 

desenvolvido 

CG3c 

Em baixas vertentes, 

freqüente- mente 

recoberto de formações 

coluviais 

  41 

Condições favoráveis para 

fundações superficiais de 

construções de pequeno porte 

sobre o colúvio ou sobre o manto 

de intemperismo; inspecção local 

e investigação complementar 

mecânica para outras situações. 

Boas condições de 

estabilidade de taludes 

de pequeno porte 

limitados à cobertura 

coluvial ou ao 

horizonte superficial 

vermelho-amarelo do 

manto de 

intemperismo. 

Franca 

escavabilidade por 

métodos manuais 

ou mecanizados. 

Taxa de infiltração elevada em 

áreas de vegetação natural; boa 

proteção contra a penetração de 

efluentes perigosos. Ascenções 

capilares podem ser elevadas. 

Na área ocorrem correm três Zonas Geotécnicas – CG2, CG3c e CS1a, descritas no Quadro 2 e cartografadas no mapa da página anterior 

A zona geotécnica CS1a corresponde ao litotipo Qal e, assim, os limites atuais não são exatamente aqueles representados no mapa. 

Unidade de 

Proposição 

(UP) 

Objeto Caracterização Proposições 

% da área 

(Parque/

UP) 

% da UP / 

área 

Parque  

2 

Área erodida no bairro 

Novo Jardim Belmonte. 

Trata-se de profunda 

erosão intensificada por 

urbanização tecnicamente 

mal concebida e 

implantada.  

Erosão com três ramos principais coincidentes com ruas. A intensificação do processo sobreveio à 

precária implantação das vias, à remoção, em partes dos lotes, do terreno superficial e à conseqüente 

concentração do escoamento. O controle da erosão na área justifica-se pelo interesse do particular em 

recuperar o terreno perdido, o que hoje inviabiliza a ocupação; da parte do poder público interessa 

remover o foco local de poluição visual e conter o assoreamento, que contribui para exacerbar 

inundações do ribeirão da Onça, além de trazer transtornos às áreas habitadas a jusante. 

Preenchimento da feição, execução de anteparo 

frontal e vistoria periódica do sistema implantado. 
3 70 

12 

Área em fase de 

adensamento da 

ocupação a norte do 

bairro Tupi (Regional 

Norte).  

Área de ocorrência de rochas gnáissicas do Complexo Belo Horizonte, intensamente tectonizadas, com 

relevo é acentuadamente ondulado, em franco processo de urbanização. 

Restrição ao parcelamento do solo, 

remanejamento do sistema viário não consolidado, 

diretrizes para o drenagem pluvial, reabilitação de 

áreas erodidas, restrição da remoção da cobertura 

vegetal e reimplantação da mesma, etc.. 

51 6 

Unidades de Proposição 

As Unidades de Proposição apresentadas por Silva et al. constituem um conjunto de soluções gerais propostas para determinados 

problemas urbano-ambientais ou proposições específicas para alguns locais da cidade. Na área proposta para o Parque incidem duas UPs 

(02,12), a seguir descritas resumidamente. 

QUADRO 2: Quadro sinóptico dos aspectos geotécnicos da área do Parque. (Fonte: Silva et al., 1995) 

QUADRO 3: Unidades de Proposição (Fonte: Silva et al., 1995).  

aluvião

08 



09 

Risco geológico 

A caracterização do risco geológico será feita a partir da 

abordagem de sete modalidades de processos. 

Primeiramente, será considerada predisposição ao risco; 

posteriormente, pela análise conjunta com o padrão de 

ocupação, considerar-se-á o risco efetivo. 

Modalidades de eventos e processos associados a risco 

geológico em Belo Horizonte: 

 

ESC - Escorregamento: inclui todos os tipos de 

movimentos coletivos de solos e rochas 

comandados pela gravidade tais como 

deslizamentos, quedas de blocos, corridas de 

lama, rastejos. É a modalidade de risco que tem 

sido objeto de preocupação maior em Belo 

Horizonte. 

ER - Erosão: destaque e remoção de partículas do 

solo exposto ao impacto ou ao fluxo d'água; 

implica em perda ou depreciação de áreas, danos 

ou destruição de edificações vizinhas a área 

afetada e de sistemas coletores de águas pluviais, 

obstrução de vias públicas, rebaixamento do 

lençol freático, dentre outros. 

ASS - Assoreamento: processo intimamante 

relacionado a erosão. Pode causar obstrução de 

partes de cursos d'água, contuibuindo para seu 

transbordamento e consequentes inundações; 

redução e até eliminação do volume útil de 

reservatórios, entupimento de galerias pluviais, 

alteração no regime hidrológico pela elevação 

local do lençol freático, destruição de 

ecossistemas, dentre outros danos. 

CAV - Conjunto de riscos associados a cavidades 

de lavra abandonadas: queda de blocos, 

instabilidade das encostas na interface solo-rocha, 

insalubridade e afogamento em águas empoçadas 

nas cavidades. 

IN - Inundações e enchentes: dependentes dos 

fatores climáticos, fisiográficos e geológicos em 

suas manifestações naturais podem ser 

potencializados no ambiente urbano pela ação 

antrópica que, dentre outras ações, retifica e retira 

rugosidades de fundo dos cursos d'água, promove 

extensa impermeabilização do terreno, 

decapeamentos e concentração de drenagem, 

muitas vezes sobre formações erodíveis. 

ESCAV - Associado a escavações de taludes, 

trincheiras, poços, cisternas e cavas de fundação 

em áreas geologicamente desfavoráveis, podendo 

ocorrer asfixia de cisterneiros e de operários na 

escavação de poços para tubulões; soterramento 

de operários nas escavações de tubulões, 

trincheiras e cortes manuais; rebaixamento do 

Condicionantes da predisposição ao risco geológico 
% da área do 

Parque 

condicionantes 

litológicos 

Gnaisse dos Tipos 1 (migmatítico), 2 (milonítico) e 3 (de granulação grossa), com espesso manto de 

intemperismo em perfil bem desenvolvido. 
6 

Gnaisse Tipo 1, com manto de intemperismo variável em espessura e baixo grau de evolução pedológica. 91 

Gnaisses dos Tipos 1, 2 e 3, aflorantes em estado são a pouco alterado. 0,02 

Gnaisse Tipo 2, com manto de intemperismo variável em espessura e baixo grau de evolução pedológica. 3 

condicionantes 

morfo-

hidrológicos 

1) Áreas planas, elevadas e vertentes planas ou convexas de baixa declividade (até 10%), bem drenadas. 0 

2) Vertentes planas ou convexas de média declividade (10 a 30%). 19 

3) Vertentes planas ou convexas de alta declividade (>30%) e côncavas de média declividade (10 a 30%). 1 

4) Áreas planas ou vertentes plano-cônvavas de baixa declividade (até 10%), mal drenadas, e cônvavas de 

alta declividade (>30%). 
80 

lençol freático e consequente recalque de 

construções vizinhas a escavação, danos a redes 

de água pluvial e esgotos. 

PLF - Poluição e contaminação do lençol freático. 

Inundações locais e escorregamentos em barrancas, 

provocados por erosão fluvial (solapamento) no lado externo 

das curvas dos rios, são os processos mais relevantes na área 

do Parque Linear. 

Os dados básicos, assim como a interpretação, estão 

baseados na Escala 1:25.000, adequada a objetivos de 

planejamento. Não tem, portanto, a análise elaborada o poder 

de resolução para discriminar pormenores não cartografáveis 

nesta escala. Desta forma as modalidades de risco não 

incidem necessariamente na totalidade das áreas incluídas, 

nem estarão necessariamente ausentes das áreas não 

incluídas. Isto significa que, nas áreas incluídas, o processo 

QUADRO 4: Percentual de abrangência dos condicionantes da predisposição ao risco geológico na área do Parque Linear.  
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CLASSE LITOLÓGICA 
ZONA MORFO- HIDRO-

LÓGICA 

PREDISPOSIÇÃO POR MODALIDADE 

ESC 
TIPO DE ESCORRE-

GAMENTO 
ESCAV ER ASS IN PLF CAV 

Gnaisse dos Tipos 1, 2 e 3, com espesso manto de intem-

perismo em perfil bem desenvolvido. 

2 B 1 M M D D D - 

3 M 1 E E D D D - 

4 E 1 E E E E D E 

Gnaisse Tipo 1, com manto de intemperismo variável em 

espessura e baixo grau de evolução pedológica. 

2 B 1 M M D D D - 

3 E 1 M E D D D - 

4 E 1 E E E E E E 

Gnaisses dos Tipos 1, 2 e 3, aflorantes em estado são a 

pouco alterado. 

2 B 2 B D D D B E 

3 B 2 M D D D B E 

4 E 2 E B E E E E 

Gnaisse Tipo 2, com manto de intemperismo variável em 

espessura e baixo grau de evolução pedológica. 

2 B 1 M E D D D - 

3 M 1 E E D D D - 

4 E 1 E E E E E - 

(Tipos de escorregamento: 0) escorregamento latu sensu; 1) deslizamento; 2) queda de blocos) 

(Grau de intensidade da predisposição: D) desprezível; B) baixo; M) médio; E) elevado) 

 DESLIZ ESCAV ER ASS INUND PLF CAV 

nulo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 

desprezível 0% 0% 0,02% 20% 20% 25% 0% 

baixo 19% 0,02% 0% 0% 0% 0,02% 0% 

médio 0,01% 20% 19% 0% 0% 0% 0% 

elevado 81% 81% 81% 80% 80% 75% 77% 

Do resultado da interseção entre os condicionantes litológi-

cos e morfohidrológicos tem-se a matriz com a magnitude da 

predisposição ao risco geológico apresentada no Quadro 5. 

No Quadro 6 consta o percentual, relativo à área do Parque, 

correspondente a cada grau de predisposição ao risco. Em 

todas as modalidades de processo, o grau ―elevado‖ está pre-

sente em mais de 70% da área. 

QUADRO 5: Magnitude da predisposição ao risco geológico na área do Parque Linear. (Fonte: modificado de Silva et al., 1995).   

QUADRO 6: Percentual referente aos graus de intensidade da predisposição ao risco geológico, na área do Parque Linear, 

conforme as modalidades de processo. 
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Padrão de Ocupação 
Risco segundo aspectos geológicos 

Desprezível Baixo Médio Elevado 

Não consolidado 

Favela B M EE EEE 

Cj. Hab. B M E EE 

Padrão Baixo B M E EE 

Padrão Médio a Elevado B B M E 

Consolidado 
Cj. Hab. D D B M 

Padrão Médio a Elevado D D B B a M 

Áreas Especiais D D B M 

D: desprezível, B: baixo, M: médio, E: elevado, EE: elevado, EEE: elevadíssimo 

Classes de padrão de ocupação/renda % da área do Parque 

área não consolidada (vila / favela) 11 

área não consolidada (renda baixa) 6 

área consolidada (conj. habitacional) 17 

área consolidada (renda baixa) 15 

área consolidada (renda não divulgada) 3 

área de equipamentos 2 

área verde protegida 5 

área não ocupada 41 

 
DESLIZ ESCAV ER ASS INUND PLF CAV 

baixo 11% 0% 0% 11% 11% 12% 17% 

médio 0% 11% 10% 5% 5% 5% 0% 

alto 36% 30% 31% 30% 30% 30% 30% 

elevado 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

muito elevado 5% 9% 9% 5% 5% 5% 5% 

elevadíssimo 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

área não ocupada 41% 

O risco geológico efetivo é resultante da interseção entre a 

predisposição ao risco e o padrão de ocupação. Assim, duas 

áreas com a mesma predisposição podem ter graus de risco 

efetivo diferente, em função de um padrão de ocupação que 

melhore ou piore as condições propícias à ocorrência dos 

processos considerados. No Quadro 7 consta a matriz que 

transforma predisposição em risco efetivo conforme o padrão 

de ocupação. 

Áreas com ocupação não consolidada são caracterizadas por 

maior exposição do terreno ao escoamento superficial, gran-

de movimentação de terra nos lotes, ruas não asfaltadas ou 

córregos não canalizados. As áreas em processo de ocupação 

mostram maior movimentação de terra nos lotes. Áreas de 

ocupação consolidada possuem poucas áreas expostas a ero-

são, ruas pavimentadas, sistema de esgoto, córregos canaliza-

dos, e pouca ou nenhuma movimentação de terra nos lotes. 

Áreas especiais incluem parques e clubes e tem, via de regra, 

grande parte do solo protegido da erosão pela cobertura ve-

getal. Áreas verdes não ocupadas incluem as áreas ainda não 

parceladas do município e as áreas de proteção garantida por 

lei, não são consideradas para a classificação do risco geológi-

co efetivo; nestas áreas deve-se analisar a predisposição ao 

risco geológico. 

Para a identificação do padrão de ocupação e quantificação do 

risco efetivo na área do Parque, foi utilizado o Mapeamento 

digital do risco geológico em Belo Horizonte (PBH, 2012). 

Neste estudo, as classes de padrão de ocupação são ligeira-

mente diferentes daquelas apresentadas por Silva et al., 1996 

(Quadro 8), mas preservam características semelhantes.  

O percentual referente a cada grau de risco efetivo na área 

do Parque consta no Quadro 9. O grau ―alto‖ incide em cer-

ca de 30% da área, para todas as modalidades de processo, e 

o grau ―elevadíssimo‖, em 8% da área, também para todos os 

processos analisados. Nas áreas não ocupadas deve-se consi-

derar a predisposição ao risco. 

QUADRO 7: Matriz de transformação da predisposição ao risco geológico em risco geológico efetivo em função do padrão de ocu-

pação. (Fonte: Silva et al., 1996) 

QUADRO 8: Percentual de abrangência das classes de padrão de ocupação/renda na área do Parque Linear. (Fonte: Ref. 2012). 

QUADRO 9: Percentual referente aos graus de intensidade risco geológico efetivo,  na área do Parque Linear, conforme as modali-

dades de processo. (Fonte: Ref. 2012). 



Geomorfologia 

 

O Domínio do Complexo Belo Horizonte integra a unidade 

geomorfológica Depressão Belo Horizonte, onde predomi-

nam colinas de topo plano a arqueado com encostas côncavo-

convexas e altitudes entre 800-900m, formadas pela disseca-

ção fluvial das áreas gnáissicas. Espigões alongados segundo N

-S destacam-se na paisagem e, diferentemente da maior parte 

das colinas, apresentam encostas de média a alta declividade 

muito vulneráveis ao escoamento torrencial. Expressivos de-

pósitos coluviais inconsolidados formam-se nas partes baixas 

das encostas e interdigitam-se a jusante com sedimentos alu-

viais.  

Vales de fundo chato contrastam com trechos de drenagem 

encaixada. O desmatamento de cabeceiras e matas ciliares, 

praticado em muitos cursos d'água da bacia, associado à urba-

nização descontrolada desencadeadora de processos erosi-

vos, provocou o assoreamento dos leitos dos córregos per-

mitindo a formação de planícies aluvionares mais extensas. O 

padrão retangular da drenagem com direções coincidentes 

com as direções de fraturamento do embasamento demons-

tram a submissão da drenagem ao padrão estrutural. 

Na área de estudo a altitude varia entre 680 e 750m – Figura 

7, e predominam baixas declividades (até 10%) – Figura 8. Os 

locais planos, com declividade até 5%, localizam-se na porção 

sul da área, onde as margens do canal são espraiadas e o leito 

maior é mais extenso. Nos trechos encachoeirados do canal, 

as margens são mais íngremes, o que ocorre também nos lo-

cais onde foram construídas intervenções físicas de controle 

dos taludes marginais ou de implantação de vias.  

Por outro lado, no entorno imediato do Parque ocorrem de-

clividades maiores, como nos bairros Ribeiro de Abreu, Novo 

Tupi e Lajedo, em que predominam declividades superiores a 

30%, sobretudo nos divisores de água dos córregos afluentes 

do Ribeirão da Onça. Belmonte e Aarão Reis são os bairros 

do entorno com declividades menores, com a predominância 

de um relevo mais plano, sem grandes desníveis topográficos. 
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ANÁLISE AMBIENTAL 
 

O Projeto do Parque da Bacia do Onça, a ser implantado 

entre as Regionais Norte e Nordeste localizado na região 

Norte e Nordeste de Belo Horizonte, possui, a priori, um 

escopo entre o final do trecho canalizado do Ribeirão do 

Onça e a estação de tratamento de esgoto do Onça – ETE 

Onça (Copasa). Os limites do Parque foram pré-estabelecidos 

como o limite da mancha de inundação para o tempo de 

retorno de cem anos. Este limite abrange áreas com 

ocupações irregulares às margens do curso d‘água, regiões 

estas onde se pretende realizar ações de desapropriação, 

remoção e reassentamento, visando à segurança da população 

no que tange aos eminentes riscos de inundações e de 

escorregamentos de encosta. O presente diagnóstico 

pretende expor as questões já estudadas sobre a área, 

esclarecendo conceitos e o entendimento concernente aos 

estudos realizados até a presente data. 

Limite do Parque e a Carta de 

Inundação – Região Nordeste 

Até o presente momento, todos os estudos realizados 

adotam a Carta de Inundação de Belo Horizonte como 

referência para determinação da mancha de inundação. Para a 

delimitação do parque adotou-se a respectiva mancha para o 

TR de 100 anos. O TR ou tempo de retorno é relacionado 

com a probabilidade de ocorrências anuais de descargas 

(vazões), definido como o tempo médio necessário para que 

um evento que iguale ou supere a descarga máxima 

considerada, em um ano qualquer. Portanto, o período ou 

tempo de retorno está relacionado ao risco que se pretende 

assumir. 

1.3 

Uma importante consideração deve ser ressaltada: a 

desatualização da Carta de Inundações. Esse instrumento que 

está sendo utilizado como referência em todos os estudos até 

então analisados, deve ser adotado com muito critério. A 

Carta de Inundações possui uma base de dados que foi 

realizada com Estudos de Modelagem Matemática Hidrológica 

e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem de Belo 

Horizonte pela Cobrape, no período de 2006 a 2007. Dessa 

forma, trata-se de um instrumento que há quase dez anos não 

sofreu atualizações em seu estudo base de informações 

hidráulicas e hidrológicas essenciais para a conformação da 

mancha de inundação. A atualização dessas informações e da 

Carta de inundações é fortemente recomendada por vários 

motivos, principalmente pelos seguintes fatores: o 

crescimento exponencial que a cidade de Belo horizonte 

sofreu nas últimas décadas na construção civil, impactando 

diretamente na impermeabilização dos solos e no aumento do 

escoamento superficial; e nas alterações climáticas percebidas 

nos últimos anos que impactam nas séries históricas de dados 

de chuva, e consequentemente, de vazão. Portanto, é mister a 

importância de serem refeitos os Estudos de Modelagem 

Matemática Hidrológica e Hidráulica do Sistema de 

Macrodrenagem de Belo Horizonte. Somente com a 

atualização periódica desses estudos, teremos um 

instrumento de informações seguras e confiáveis, para dar 

suporte aos estudos relativos a áreas passíveis a inundações. 

Os estudos realizados para desenvolvimento do projeto do 

Parque da Bacia do Onça tiveram como ponto de partida a 

Otimização da Macrodrenagem – projeto em andamento pela 

SUDECAP. Este projeto irá, segundo informações da Sudecap, 

ampliar o sistema de drenagem de montante do Parque, o 

que significa que as vazões de contribuição do córrego do 

Onça tendem a aumentar. Não se sabe ainda, a magnitude 

desta alteração, para tanto estão sendo elaborados estudos 

pela empresa contratada Engesolo. Uma vez conhecida essa 

nova vazão da seção de montante, será possível conhecer a 

mancha de inundação futura. 

Como os estudos e as propostas para o Parque serão 

realizados com as informações obtidas até o momento, é 

importante ressaltar que os mesmos deverão ser revisados e/

ou analisados quando das informações das futuras vazão e 

mancha de inundação. 

Diagnóstico dos estudos Hidráulicos 

e Hidrológicos 

Segundo informações recebidas da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital – SUDECAP – foram realizados 

os Relatórios dos Estudos e Modelagens Hidrológicas e 

Hidráulicas do Ribeirão Onça pela empresa Engesolo. Estes 

estudos contemplaram o trecho entre a ponte existente na 

Rua Antônio Ribeiro de Abreu e a ponte projetada na Rua 

São Judas Tadeu, localizado na divisa da região Norte e 

Nordeste de Belo Horizonte. O escopo do estudo contempla 

os Estudos e Modelagens Hidráulicas na Situação Atual. 

Os estudos e modelagens hidráulicas, realizados pela 

Engesolo, visam à implantação da ponte projetada na Rua São 

Judas Tadeu, no bairro Ribeiro de Abreu. Para tanto,  

analisaram dois cenários, sendo o primeiro deles o 

diagnóstico da situação atual, com seções transversais em 

leito natural do ribeirão do Onça; e o segundo, o prognóstico 

da situação futura com a implantação da Ponte da Rua São 

Judas Tadeu – com margens estabilizadas e protegidas com 

diques. 

Para a realização desses estudos a Engesolo utilizou os 

documentos fornecidos pela SMOBI relacionados abaixo: 

 Levantamento planialtimétrico da área espacial do 

Município de Belo Horizonte, obtido a partir de 

geoprocessamento com curvas de nível equidistantes de 

1 em 1 metro; 

 Projeto Geométrico e Estrutural da Ponte da Rua São Judas 

Tadeu; 

 Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral dos 

trechos de projeto; 

 Relatório de Estudos Hidrológicos e Hidráulicos 

desenvolvidos pela Empresa URBE Consultoria e Projetos 
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Os critérios de projeto adotados para este estudo foram: 

 Regime de escoamento permanente para as simulações 

hidráulicas; 

 Seção do dique dimensionada para o tempo de retorno TR 

= 100 anos, considerando o Projeto da Ponte da Rua São 

Judas Tadeu; 

 Borda livre mínima de 1,00 m em toda a extensão do 

dique de contenção da vazão de projeto associada ao TR 

= 100 anos; 

 Estudos Hidráulicos foram realizados através do Modelo 

Computacional HEC-RAS – River Analysis System, 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U. S. 

Army Corps of Engineers, versão 4.1. 

 

As simulações foram realizadas para a opção de escoamento 

misto, valendo para as condições subcríticas e supercríticas, 

com a identificação automática das seções de controle. As 

condições adotadas foram: declividade normal (0,001m/m ou 

0,10%). 

O coeficiente de manning adotado foi de 0,04 para os trechos 

em leito natural e 0,017 para os trechos revestidos em 

concreto armado. 

Foram inseridas duas seções de restrição em que uma delas 

trata-se da ponte existente, e a outra (considerada apenas no 

cenário 2) trata-se da ponte planejada. 

O modelo HEC-RAS apresentado adotou como base para 

consulta o levantamento topográfico planialtimétrico e 

cadastral apresentado pela SMOBI. Adotou-se, para descrição 

das estacas, o estaqueamento da Rodovia Estadual MG-20. 

Diagnóstico da Drenagem e 

do Esgotamento Sanitário 

A drenagem urbana do entorno do Ribeirão Onça é um 

assunto de grande importância, que deve ser contemplado no 

estudo do Parque Linear do Onça. Os dispositivos de 

drenagem superficial – sarjetas, transposição de segmentos de 

sarjetas, meios-fios, entradas para descidas d‘água, descidas 

d‘água, dissipadores de energia, caixas coletoras de sarjetas – 

e de drenagem pluvial – bocas de lobo, poços de visita - 

devem ser amplamente adotados, configurando um sistema 

completo, e não isolados, como os existentes atualmente. 

Dessa forma, as sarjetas existentes, embora possuam o 

dimensionamento suficiente (segundo o supracitado estudo 

da Urbel), não estão conectados a dispositivos receptores, 

como as caixas coletoras de sarjetas, etc. Esse fato contribui 

para o carreamento de todo o material existente nas ruas 

(lixo, sedimentos, restos de obras, areias, etc.). As bocas de 

lobo também são dispositivos notadamente isolados e, nem 

sempre, implantados adequadamente. Alguns exemplos serão 

apresentados a seguir.  

Segundo levantamento da Urbel, do PGE Novo Aarão Reis, as 

FIG.1: Exemplos de locais com deficiências na rede de drenagem 

ruas 19,20,21 e 22, no cruzamento com a rua 23 e rua A, são 

pontos que a drenagem superficial não possui saída adequada. 

São necessários, portanto, dispositivos de captação nestes 

locais. 

Esse estudo também aponta a necessidade de uma faixa de 

servidão para passagem de redes de infraestrutura voltada 

para manutenção, são elas: na Rua 47, próximo ao 

cruzamento com a Rua 46, entre as ruas 40 e 45  e entre a 45 

e 3 existe rede de drenagem que passa pelo interior das 

quadras. 

As presenças de entulho nas margens do ribeirão dificultam o 

escoamento superficial e comprometem o fluxo d‘água nas 

canalizações. Há também exploração de areia, como exemplo, 

no final da Av. Um. Esta atividade compromete a saúde de 



O estudo da Urbel aponta que a drenagem superficial das ru-

as (4 a 13) estão direcionadas para o Ribeirão. 

Este fato é um complicador primeiro, porque as sarjetas pos-

suem a seção hidráulica comprometida por lixo, o que possi-

velmente causará pontuais inundações nas ruas. Também é 

um fator complicador, porque o material acumulado nas ruas 

será transportado para o ribeirão do Onça no primeiro even-

to de chuva, agravando a poluição do ribeirão, bem como 

inserindo sedimentos não naturais ao córrego. 

As imagens abaixo representam a situação atual de lançamen-

to direto de todo o material advindo das sarjetas no Ribeirão.  

FIG.6: Rua 9 — Margem Esquerda FIG.2: Rua B1 

FIG.3: Indicação das ruas cujas sarjetas são diretamente 

direcionadas para o córrego 

FIG.7: Rua 11 – Margem Esquerda 

FIG.10: Rua (próxima) à Rua Santa Úrsula – Margem direita 

FIG.11: Rua Dom Resende Costa – Margem direita 

FIG.5: Rua 5 – Margem Esquerda FIG.9: Rua Santa Leopoldina—Margem Esquerda 

FIG.4: Rua 4 – Margem Esquerda FIG.8: Rua 12 – Margem Esquerda 
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As situações representadas abaixo demonstram as carências 

do sistema de drenagem pluvial, com bocas de lobo mal di-

mensionadas ou inexistentes. 

Pode-se observar que essa situação não é pontual. Ela ocorre 

quase que em todos os pontos adjacentes à calha do Ribeirão. 

Portanto, deve haver uma indicação geral, de adequação do 

sistema de drenagem superficial e de drenagem pluvial. 

O esgotamento sanitário pode ser considerado um problema 

para a salubridade do Ribeirão e para os moradores do en-

torno. As ocupações não planejadas que ocorreram ao longo 

do Ribeirão do Onça,  são fortes geradores do mesmo, devi-

do à existência de redes expostas, contaminação do solo, es-

goto a céu aberto, dimensionamento indevido das tubulações, 

uso de redes não oficiais, gatos na rede e consequentes vaza-

mentos, etc. Outro fator, comentado pelo estudo da Urbel, é 

o lançamento ‗in natura‘ de esgotos no ribeirão. Existem 

grandes descontinuidades dos interceptores de esgoto. 

É importante salientar que o sistema de limpeza urbana reali-

zado pela SLU, pode ser um grande aliado ao saneamento do 

Ribeirão. Atualmente existem locais cujas declividades acentu-

adas dificultam o trabalho dos garis, uma vez que os cami-

nhões não conseguem transitar. Como exemplo, pode-se ci-

tar o Conjunto Ribeiro de Abreu que, segundo o PGE Novo 

Aarão Reis, possui sistema de coleta de resíduos sólidos simi-

lar aos demais locais de menor infraestrutura viária: onde as 

vias oferecem condições, a coleta é realizada por caminhões 

compactadores. Já nas ruas em que a topografia é acentuada, 

a coleta é realizada com o auxílio  de carrinhos de mão ope-

rados pelos próprios garis. Nos demais locais a coleta deve 

ser realizada través do método TLDA (onde cada munícipe 

deve trazer o lixo devidamente acondicionado até um local 

pré estabelecido para ser recolhido pelo veículo coletor). Es-

te método é adotado quando as vias não oferecem infraestru-

tura para a realização segura de coleta por veículo ou coletor 

(carrinhos-de-mão pelos garis) ou quando existem escadarias 

muito íngremes.  

SIGDRENAGEM 

Através do programa SIG-Drenagem, resultado da 1ª etapa 

do Plano Diretor de Drenagem da cidade de Belo Horizonte, 

finalizada em 2001, foi identificado um panorama geral da mi-

crodrenagem da região de entorno do Ribeirão. A rede en-

contra-se defasada e carente de urgentes implantações e ade-

quações. A rede existente de microdrenagem contempla uma 

pequena área, tendo-se em vista o limite do Parque Linear do 

Onça. Somente na parte mais a jusante do ribeirão (próximo 

à estação de tratamento de esgoto da COPASA) é que existe 

um pouco mais de bocas-de-lobo, poços de visita e rede de 

microdrenagem, embora ainda seja uma presença muito tími-

da. Portanto, é fortemente recomendado que seja implantada 

uma rede de micro e macrodrenagem em toda a região, com 

finalidade de direcionar o fluxo de águas pluviais. 

FIG.12: Av Serra do Navio com Rua Escorpião - Margem FIG.14: Rua 22 esquina com Rua 23 - Margem esquerda 

FIG.13: Rua Serra da Mantiqueira - Margem direita FIG.15: Rua 50 A - Margem esquerda 

Observações a considerar na parte 

propositiva 

 Prever a participação dos moradores e lideranças neste 

processo de proposição de intervenções previstas. 

 Implantar sistemas de alerta de inundações tomando-se 

como base os setores de risco geológico e as áreas sus-

cetíveis à deflagração de processos geodinâmicos para a 

área referente ao setor VOM 3 (Vila Ouro Minas3). 

 Estudar a possibilidade de relocação de trechos da linha 

de transmissão urbana no intuito de obter o maior afas-

tamento possível em relação às edificações existentes. 

 Prever, junto à CEMIG, a implantação de iluminação públi-

ca e de energia elétrica oficial nos domicílios. 
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Diagnóstico ambiental 

Este documento trata do diagnóstico das condições ambientais da 

área de implantação do proposto Parque Linear do Ribeirão do 

Onça. Este deverá ser implantado em uma área frágil do ponto de 

vista da proteção ambiental, caracterizada pela presença de um 

dos três mais importantes cursos d‘água que drenam o município 

de Belo Horizonte, o Ribeirão do Onça. 

O trecho selecionado para implantação do parque situa-se ao 

longo de 5,53 km de extensão do leito natural do Ribeirão do 

Onça, da chamada ―Cachoeira do Onça‖ até as proximidades da 

Estação de Tratamento de Esgoto Onça / ETE Onça. Inclui 

também aproximadamente 850 m de extensão do leito do 

córrego Gorduras e 250 m do leito do Ribeirão do Isidoro, entre 

outros pequenos afluentes de áreas de contribuição diversas. São 

6 as sub-bacias elementares diretamente envolvidas na área 

prevista no projeto do referido parque, totalizando 2,8% da área 

total do município e abrigando 114.561 habitantes (IBGE, 2010). 

De acordo com a avaliação e caracterização da situação de 

salubridade ambiental do Município, a situação de salubridade 

ambiental das bacias envolvidas neste projeto está, em geral, 

aquém da realidade verificada em média para o município. 

Elaborada por meio de indicadores e critérios sanitários e 

epidemiológicos esta avaliação é periodicamente realizada através 

Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte (PMS). Em sua 

última atualização, realizada para o período de 2012/2015,  o ISA 

de 2/3 das bacias apresentou valores abaixo do índice registrado 

para o município, que é de 0,887. Apenas a sub-bacia Rua Areia 

Branca (Sta. Luzia) e a do Córrego do Angu (códigos 4130004 e 

4131700, respectivamente) apresentaram valores superiores aos 

de Belo Horizonte. 

Os dados da tabela anterior permitem uma caracterização do 

grau de atendimento dos serviços públicos de saneamento à 

população de cada uma das sub-bacias envolvidas no projeto. 

Todos os indicadores ou índices seguem a lógica de quanto mais 

próximo da unidade, melhor é a realidade do atendimento por 

determinada ação ou serviço, menor é a carência, menores os 

riscos sanitários e/ou mais ambientalmente salubre a região 

avaliada. A partir deles e com o conhecimento da metodologia 

adotada (PMS, 2013) é possível apresentar o percentual de 

população não contemplada por cada tipo de ação ou serviço de 

saneamento. Os dados são apresentados na tabela a seguir. 

Código Bacia Pop. (hab.) Área (km²) Densidade demográfica (hab./km²) 

4140007 Córrego do Sumidouro 1.505 1,75 860 

4130004 Rua Areia Branca (Sta.Luzia) 221 0,57 387,7 

4131700 Córrego do Angu 241 0,78 309 

4130002 Av. Estrela de Belém 23.370 2,37 986,8 

4131600 Gorduras (Av. Belmonte) 69.733 1,52 45.877 

4130003 Av. Cândido M.A. de Oliveira 19.491 2,44 7988,1 

TOTAL 114.561 9,42 12.161,50 

Código Bacia IAB* IES* ICE* IIE* ICL* IDR* ISA 

4140007 Córrego do Sumidouro 1 0,488 0,676 0,408 0,853 0,96 0,775 

4130004 Rua Areia Branca (Sta.Luzia) 1 0,939 0,939 0,939 0,97 0,928 0,944 

4131700 Córrego do Angu 1 0,834 0,834 0,834 1 1 0,942 

4130002 Av. Estrela de Belém 1 0,753 0,904 0,688 0,928 0,238 0,594 

4131600 Gorduras (Av. Belmonte) 1 0,642 0,895 0,534 0,958 0,931 0,839 

4130003 Av. Cândido M. A. de Oliveira 1 0,796 0,897 0,753 0,936 0,376 0,666 

- Belo Horizonte 1 0,807 0,939 0,751 0,958 0,906 0,887 

Código Bacia POP (hab.) DAB* DCE* DIE* DCL* DDR* 

4140007 Córrego do Sumidouro 1.505 0 32 59 15 4 

4130004 Rua Areia Branca (Sta.Luzia) 221 0 6 6 3 7 

4131700 Córrego do Angu 241 0 17 17 0 0 

4130002 Av. Estrela de Belém 23.370 0 10 31 7 76 

4131600 Gorduras (Av. Belmonte) 69.733 0 11 47 4 7 

4130003 Av. Cândido M. A. de Oliveira 19.491 0 10 25 6 62 

TAB. 1: Sub-bacias elementares diretamente afetadas pelo projeto  

TAB. 2: ISA e indicadores setoriais das sub-bacias elementares da área de intervenção  

TAB. 3: Deficiência de atendimento nos serviços setoriais das sub-bacias elementares da área de 



23 

O Índice de Abastecimento de Água é o único cuja interpre-

tação fica comprometida, visto que na metodologia do PMS é 

homogeneizado para todas as bacias e sub-bacias elementares 

do município. O valor 1,000 a ele atribuído reflete a constata-

ção de que o serviço de abastecimento de água está pratica-

mente universalizado em Belo Horizonte, sendo residuais as 

áreas ainda sujeitas à intermitência e não alcançando apenas 

as áreas invadidas e as sujeitas a algum tipo de risco. Em tais 

áreas considera-se que o serviço de fato não deve ser implan-

tado, ao invés disso, a população deve ser removida. 

Como na área de influência direta do projeto Parque Linear 

do Onça existem inúmeras regiões onde a ocupação ocorre 

de modo informal, em áreas de risco ou não, pode-se dizer 

que o indicador IAB igual a 1,0 pode não refletir de fato uma 

situação de plenitude de atendimento do serviço na região. 

Tais ocupações estão presentes em toda a área de interven-

ção, mas se concentram principalmente nas sub-bacias da Av. 

Estrela de Belém e da Av. Cândido M. A. de Oliveira, mais 

especificamente no bairro Novo Aarão Reis (ZEIS-3). 

O Índice de Esgotamento Sanitário (IES) é expresso pela com-

posição dos indicadores de atendimento por coleta (ICE) e de 

atendimento por interceptação (IIE) de esgoto. Em relação ao 

IES, a sub-bacia do Córrego do Sumidouro apresenta a pior 

situação na área de estudo (0,488), registrando valor muito 

inferior aos 0,807 apresentado pelo Município. Tal situação 

decorre do fato da sub-bacia ainda apresentar elevado déficit 

no atendimento por coleta de esgoto e por interceptação de 

esgoto. Nela, 32% da população não contam com o serviço 

de coleta de esgotamento sanitário e 59% da população não 

dispõem do serviço de interceptação de esgoto. Além dela, 

outras três sub-bacias (Av. Estrela de Belém, Gorduras (Av. 

Belmonte) e Av. Cândido M. A. de Oliveira) também apresen-

taram IES inferiores ao do Município. Em relação a estas, cabe 

ressaltar o caso da sub-bacia do córrego Gorduras (Av. Bel-

monte)  que embora apresente boa cobertura de coleta de 

esgoto, possui 47% da população não atendida por intercepta-

ção de esgoto. O segundo pior desempenho nesse item é o 

da sub-bacia da Av. Estrela de Belém, onde 31% da população 

não contam com o serviço.  

Em relação ao serviço de coleta de lixo, as sub-bacias apre-

sentam em geral índices elevados, sendo que apenas três 

(Córrego do Sumidouro, Av. Estrela de Belém e Av. Cândido 

M. A. de Oliveira) demonstram resultados inferiores à média 

Código Bacia IAB* IES* ICE* IIE* ICL* IDR* ISA 

4130002 Av. Estrela de Belém 1 0,753 0,904 0,688 0,928 0,238 0,594 

4130003 Av. Cândido M. A. de Oliveira 1 0,796 0,897 0,753 0,936 0,376 0,666 

- Belo Horizonte 1 0,807 0,939 0,751 0,958 0,906 0,887 

Código Bacia IAB* IES* ICE* IIE* ICL* IDR* ISA 

4130004 Rua Areia Branca (Sta.Luzia) 1 0,939 0,939 0,939 0,97 0,928 0,944 

4131700 Córrego do Angu 1 0,834 0,834 0,834 1 1 0,942 

- Belo Horizonte 1 0,807 0,939 0,751 0,958 0,906 0,887 

do Município, que é de 0,958. Nesse quesito o maior déficit 

fica por conta da sub-bacia do Córrego do Sumidouro, que 

apresenta o menor ICL (0,853) e, consequentemente, o mai-

or percentual de população não atendida entre as seis sub-

bacias estudadas (15%).  

Na metodologia descrita no PMS 2012-2015, fica explícita a 

dificuldade operacional de se obter um indicador eficiente 

para composição de um índice de drenagem. Tal dificuldade é 

fruto, entre outros fatores, da ausência de indicadores confiá-

veis ligados ao funcionamento do sistema de microdrenagem, 

dado crucial para a devida caracterização do sistema de dre-

nagem. Optou-se então, pela utilização dos dados da ―Carta 

de Inundações de Belo Horizonte‖, resultante dos Estudos de 

Modelagem Matemática, Hidrológica e Hidráulica do Sistema 

de Macrodrenagem das Bacias Hidrográficas dos Ribeirões 

Arrudas e Onça; além dos históricos de inundações repassa-

dos pelas Administrações Regionais e as manchas de inunda-

ção definidas pelo Programa Drenurbs para os córregos em 

leito natural (PMS, 2013). 

Dessa forma, o Índice de Drenagem (IDR) tenta caracterizar 

o sistema de macrodrenagem natural e construído, indicando 

o percentual da população residente em áreas inundáveis no 

território Municipal. No caso das sub-bacias nas quais o pro-

jeto do Parque se insere, duas se destacam pelo baixíssimo 

valor do índice de drenagem:  sub-bacia da Av. Estrela de Be-

lém (0,238) e sub-bacia da Av. Cândido M. A. de Oliveira 

(0,376). Tais valores indicam elevado percentual de população 

residindo em áreas de inundação nessas duas sub-bacias (76% 

e 62%, respectivamente).  

De modo geral, os dados apresentados no PMS 2012-2015 

demonstram claramente que a sub-bacia da Av. Estrela de 

Belém e a sub-bacia da Av. Cândido M. A. de Oliveira são as 

áreas mais críticas do ponto de vista da salubridade ambiental, 

destacando-se pelos mais baixos valores de ISA entre as sub-

bacias analisadas. Além disso, é preocupante a situação de-

monstrada pelos baixos Índices de Drenagem das mesmas, 

indicando que nessas duas áreas atenção especial deverá ser 

dada às desapropriações, remoções e reassentamentos em 

virtude da implantação do Parque Linear do Onça, visto que 

este se destina principalmente ao isolamento e proteção con-

tra ocupações das áreas de maior risco de inundações.  

Do lado oposto, as duas sub-bacias de melhor desempenho 

nos índices e indicadores avaliados no PMS 2012-2015, sub-

bacia do Córrego do Angu e sub-bacia da Rua Areia Branca 

(Sta. Luzia),  destacam-se também pelo fato de serem sub-

bacias pequenas e pouco populosas. Além disso, são áreas 

onde o projeto do Parque, a princípio, possui previsão de bai-

xo impacto em função da pequena intervenção a ser promovi-

da nas mesmas.  

A bacia do Córrego do Angu destaca-se também pelo fato de 

ser uma pequena bacia predominantemente não ocupada, on-

de o córrego principal segue a maior parte do seu curso sem 

interferência de elementos antrópicos, tendo apenas  5,6 % 

de sua área urbanizada. Na área urbanizada, mais especifica-

mente no baixo curso do Córrego do Angu,  ocorre a maior 

aproximação da ocupação residencial com a área de preserva-

ção permanente (APP) do curso d‘água. Nesta área há indí-

cios de degradação do Córrego, onde se verifica a implanta-

ção da Rua Monte Moriá, paralela ao curso d‘água e dentro da 

TAB. 4: ISA e indicadores setoriais das sub-bacias elementares de pior desempenho da área de 

TAB. 5: ISA e indicadores setoriais das sub-bacias elementares de melhor desempenho da área de 



24 

faixa de APP. A jusante desta área verifica-se uma ruptura no 

terreno, fazendo com que o Córrego do Angu desça abrupta-

mente cerca de 20 m, formando uma pequena cachoeira no 

contato com a rodovia MG-020. Por causa destas característi-

cas esta região  deve ser mais bem avaliada no escopo do 

projeto do Parque com  a perspectiva de inclusão dessa área 

de APP dentro do perímetro do mesmo.  

Já a sub-bacia da Rua Areia Branca (Sta.Luzia), melhor ISA 

entre as sub-bacias avaliadas, apesar de possuir uma significati-

va área de intervenção no projeto do Parque, também é uma 

pequena bacia com baixo efetivo populacional (221 habitan-

tes). Nela destaca-se a região próxima à confluência entre o 

Ribeirão do Isidoro e o Ribeirão do Onça, onde diversas fa-

mílias ocupam aproximadamente 20 lotes em uma área não 

parcelada na divisa com a sub-bacia do Córrego do Sumidou-

ro, a sua maioria em área de risco de inundação.  

Das duas sub-bacias restantes, Córrego do Sumidouro e sub-

bacia do Córrego Gorduras (Av. Belmonte), a primeira apre-

senta características semelhantes às do Córrego do Angu, no 

que se refere ao padrão de ocupação e inserção no projeto 

do Parque. Seu diferencial é tratar-se de uma sub-bacia mais 

populosa (1.505 hab.) e de maior densidade demográfica (860  

hab./km²) que as duas anteriormente analisadas e cuja contri-

buição para o Ribeirão do Onça apresenta uma característica 

de grande relevância: o seu curso d‘água principal é o Ribei-

rão do Isidoro. Apesar disso apresenta aproximadamente 90-

% de sua área livre de ocupação e com expressivas áreas de 

mata preservada. 

A sub-bacia do Córrego Gorduras, por sua vez, insere-se de 

modo importante no projeto do parque proposto, visto que 

no baixo curso do córrego que lhe dá nome apresenta ex-

pressiva mancha de inundação, o que justificou sua incorpora-

ção na área do parque. Esta é a bacia mais populosa (69.733 

habitantes) e povoada (45.877 hab./km²) das envolvidas na 

área em estudo.  Drena uma área de 1,5 km² de extensão, 

precariamente atendida por interceptação de esgotamento 

sanitário, conforme já mencionado. Tal realidade impacta ne-

gativamente na qualidade da água do Córrego Gorduras, mui-

to embora ainda apresente uma extensão significativa de leito 

natural (aproximadamente 860 m) com as margens ainda bas-

tante preservadas em vegetação.  

FIG.16: Campo de futebol na várzea do Córrego do Angu – 

Rua Monte Moriá. 

Fonte: Google Street View, 2014 (imagem de jul/2011) 

FIG.17: Cachoeira do Córrego do Angu – Rodovia MG-020, km 

14. 

FIG.18: Trecho em leito natural do Córrego Gorduras.  

Ponte na Rua Jornalista Abrahão Sadi. Acervo GPUR/



Riscos de inundação  

A ampliação da área inundável pelo Ribeirão do Onça em vir-

tude das obras de otimização do sistema de macrodrenagem 

do Córrego Cachoeirinha e ribeirões Pampulha e Onça re-

percutirá significativamente na alteração das vazões de jusan-

te, isto é, na área de estudo do parque. Esta é a principal jus-

tificativa para a mancha de inundação do Ribeirão do Onça no 

segmento estudado assumir centralidade na concepção do 

projeto do parque.  Como há expectativa de aumento das 

vazões nesse trecho do Ribeirão, a retirada das famílias em 

área de risco de inundação, previamente às obras de macro-

drenagem de montante, é uma etapa imprescindível desse 

projeto.  

Assim sendo, a validação da extensão da área inundável na 

região torna-se importante, pois é ela que determinará a ex-

tensão mínima do parque projetado e o número de famílias a 

serem removidas da área de risco de inundação. Um primeiro 

dado que guia a elaboração do projeto do parque é a mancha 

de inundação de tempo de retorno de 100 anos, proveniente 

da Carta de Inundações do Município.   

A Carta de Inundações de Belo Horizonte apresenta a delimi-

tação de manchas de inundação distribuídas pelo território do 

Município. Resultado dos Estudos de Modelagem Matemática 

Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macro Drenagem de 

Belo Horizonte (Cobrape, 2006 a 2007) e de outras bases de 

dados, a delimitação da mancha de inundação da referida Car-

ta suscitou a necessidade de validação in loco de suas infor-

mações, pois dela depende não apenas o perímetro da inter-

venção, mas também a área limite de desapropriação de po-

pulação residente em área de risco. Esse dado é fundamental 

para o projeto, visto que impacta diretamente na exposição 

de pessoas ao risco de perda de vidas e bens materiais, refle-

tindo também no custo do Parque. Considerando ainda que 

os estudos da Carta de Inundação não levam em considera-

ção as obras de melhoria da macrodrenagem de montante, o 

limite de inundação apresentado na mesma tende a ser ampli-

ado, visto que a vazão no trecho do Ribeirão do Onça onde o 

Parque está previsto será elevada.  

Feita essa constatação, nos dias 20 e 21 de maio de 2014 fo-

ram realizadas entrevistas sobre os eventos de enchentes jun-
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to à população residente na área de estudo. Para tanto, foram 

escolhidos 23 áreas para aplicação de um questionário sim-

ples cujos objetivos eram: a) identificação dos pontos recor-

rentes de inundação relacionados a fenômenos de transbor-

damento do Ribeirão do Onça; b) identificação da altura da 

cheia em cada ponto; e c) identificação da extensão da cheia 

em cada ponto.  

Foram aplicados 40 questionários que resultaram em 69 pon-

tos amostrais relativos à ocorrência, frequência e intensidade 

das cheias na área. Para cada ponto existe um registro foto-

gráfico, registro de localização georreferenciado e informa-

ções adicionais, quando pertinente. Dos 69 pontos georrefe-

renciados resultantes da aplicação dos questionários, 59 apre-

sentaram registro de ocorrência de inundação, sendo que 3 

estão localizados além da mancha de inundação de referência 

(TR = 100 anos).       

Pontos na mancha de inundação 

(TR=100) 
59 

Pontos fora da mancha de inundação 

(TR=100) 
10 

Pontos na mancha sem registro de i-

nundação  
3 

Pontos fora da mancha sem registro de 

inundação 
7 

Pontos na mancha com registro de 

inundação 
56 

Pontos fora da mancha com registro de 

inundação 
3 

TAB. 6: Distribuição dos pontos amostrais da pesquisa de inundação  
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A partir desse mapeamento os dados com registros positivos 

de eventos de inundação foram distribuídos por ano de ocor-

rência, apresentando o seguinte resultado:. 

Dos 56 registros de eventos de inundação localizados na 

mancha de inundação de TR = 100, 16 (isto é, 28,5%) estão 

situados a uma distância menor que 10 m do limite da man-

cha. Quando se avalia o ano de ocorrência de tais registros, 

percebe-se que são eventos bastante recentes, pois nenhum é 

anterior ao ano de 2009 (Tabela 07). 

Ainda sobre a recorrência dos eventos de inundação, de a-

cordo com os relatos dos entrevistados foi constatado que 

36% dos registros são de eventos que ocorrem com frequên-

cia anual. Eventos ocorridos no ano de 2014 totalizam 15% 

dos relatos, que se somados aos eventos ocorridos desde 

2010, totalizam 86% dos eventos lembrados pelos entrevista-

dos em áreas identificadas como de inundação na região estu-

dada. A tabela e o mapa a seguir demonstram, respectivamen-

te, esses resultados e a espacialização dos eventos a partir do 

ano de 2010.   

A partir da interpretação dos dados, auxiliada pela análise dos 

mapas, percebe-se que a mancha de inundação adotada como 

referência para elaboração do projeto do parque proposto 

está significativamente adequada à distribuição da inundação 

efetivamente registrada na área. No entanto, a pesquisa de-

monstra de modo preocupante que apesar da distribuição 

espacial dos eventos ser condizente com a área da mancha de 

inundação de referência, a periodicidade dos registros de i-

nundação não deveria, na maioria dos casos, ser tão recor-

rente. Quando se analisa no mapa os eventos de frequência 

anual percebe-se que a maior parte deles está muito próxima 

do limite da mancha de inundação de tempo de retorno de 

100 anos. Isto significa que eventos que deveriam ser iguala-

dos ou superados 1 (uma) vez a cada 100 (cem) anos estão 

ocorrendo com frequência anual. Além disso, os três casos de 

registro de cheias fora do perímetro da mancha de inundação 

em questão são casos também recentes, datados de 2010, 

2013 e 2014, demonstrando que a dinâmica hidrológica do 

Ribeirão está diferente daquela que sugere o estudo da Carta 

de Inundações. 

Recorrência dos eventos de inundação com distancia de até 10 m do limite da mancha de referência 

Anual 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL 

6 2 1 2 1 3 1 16 

Número de registros por ano dos eventos de cheias relatados nas áreas de inundação identificadas na pesquisa 

Anual 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 1999 1974 Ano indefinido Total 

21 9 7 5 2 7 1 1 1 2 1 1 1 59 

36% 15% 12% 8% 3% 12% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% % 

86% 14% 100% 

TAB. 7: Frequência de ocorrência dos eventos de inundação próximos ao limite da mancha de inundação (TR=100 anos)  

TAB. 8: Periodicidade dos eventos de inundação relatados na pesquisa  

GRAF. 1: Número de registros de eventos de inundação por ano  
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Caracterização das áreas verdes 

O presente estudo consiste no levantamento e diagnóstico 

dos aspectos ambientais na região contida na proposta do 

Parque Linear do Ribeirão do Onça. Trata-se de relatório 

composto pelas etapas de levantamento de campo e 

caracterização das questões ambientais das bacias 

relacionadas ao parque proposto, de forma a subsidiar 

propostas ambientais.    

Para este estudo utilizou-se o limite de intervenção previsto 

para o parque linear contemplando as bacias hidrográficas 

elementares afetadas pela proposta. Dessa forma, buscou-se 

diagnosticar o perímetro de intervenção e os bairros do 

entorno considerando os seguintes aspectos: localização dos 

zoneamentos de proteção ambiental, caracterização das áreas 

verdes e espaços públicos de uso coletivo (identificação, 

quantificação e descrição dos equipamentos existentes). 

No perímetro do Parque Linear do Onça existem dois tipos 

de zoneamento de proteção ambiental. Existem duas grandes 

áreas classificadas como ZPAM – zona de preservação 

ambiental.  

A primeira localizada na porção sudeste do parque engloba 

uma área de preservação municipal, o Parque Escola Jardim 

Belmonte, única área deste tipo efetivamente implantada no 

perímetro. A ZPAM em questão se estende para fora do 

perímetro, com uma área total de 121.959,1 m², 

contemplando uma grande área de mata secundária em uma 

região em que ocorre expansão do parcelamento e que 

consta nas bases georreferenciadas como quadras parceladas 

apesar de não haver ocupação. 

A segunda área classificada como ZPAM (Figura 1) possui área 

de 45.911,2 m² e encontra-se completamente inserida no 

Parque localizando-se na porção norte na altura do bairro 

Ribeiro de Abreu. Trata-se de uma faixa alongada que se situa 

entre o Ribeirão do Onça e as Ruas Serra do Navio e Serra 

da Mantiqueira nas imediações de conjuntos habitacionais. 

Esta área corresponde as margens do Ribeirão que se 

encontram bastante descaracterizada. 

O segundo tipo de zoneamento de proteção ambiental são as 

ZP-1 – zona de proteção 1 que aparecem de forma bastante 

generalizada na área de estudo e em uma grande diversidade 
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de situações. Na porção sul do parque existem perímetros 

contínuos de ZP-1 ao longo de sua margem direita desde a 

cachoeira do Ribeirão do Onça até as proximidades do 

Parque Belmonte. Neste local ocorre uma expansão da 

ocupação de baixa renda já definida como ZEIS sobre a área 

de ZP-1. Também ocorrem sobre a ZP-1 a expansão de um 

loteamento popular já existente. 

Na porção central, principalmente na margem esquerda, 

entre o ribeirão e a rodovia, existem conjuntos habitacionais 

de padrão popular. Também está definida como ZP-1 uma 

faixa de terrenos lindeiros a rodovia que não possuem 

condições de ocupação devido a grande declividade da 

vertente. 

Na porção norte, a ZP-1 está distribuída no local conhecido 

como ―ilha‖ onde existe ocupação por casas de padrão 

popular e nas imediações da ETE Onça onde o canal já se 

encontra canalizado e suas margens não estão ocupadas. 

Em nenhuma dessas áreas os parâmetros urbanísticos 

previstos para a ZP-1 estão sendo obedecidos. Todo o 

perímetro do parque é marcado pela informalidade da 

ocupação do solo, principalmente nas regiões delimitadas 

como ZP-1. 

Em relação às áreas verdes e áreas livres de uso público 

institucionais, pode-se afirmar que a região de influência do 

parque apresenta um contexto de grande carência do ponto 

de vista quantitativo e qualitativo. Existe um número reduzido 

de áreas verdes e bairros em que este tipo de equipamentos 

público está ausente. As poucas áreas verdes instaladas 

apresentam baixa qualidade urbanística e ambiental com 

ausência de equipamentos para uso comunitário, pouca 

Figura 1: Vista parcial da ZPAM, Rua Serra da Mantiqueira, 

Ribeiro de Abreu  
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arborização e ausência de integração com a ocupação do 

entorno. As áreas identificadas pelo Programa BH Verde e 

contidas no perímetro e no entorno do Parque são as 

apresentadas no mapa 2 a seguir. 

A principal área verde existente no perímetro do parque 

localiza-se na extremidade sudeste, o Parque Escola Jardim 

Belmonte (Figuras 2 e 3), com área de 57.595,3 m². O parque 

é atravessado pelo Córrego Gorduras, tributário do Ribeirão 

do Onça e conta com alguns equipamentos como uma quadra 

de peteca, brinquedos, aparelhos de ginástica e recantos para 

contemplação. Há também a presença do projeto Escola 

Integrada e da Academia da Cidade (FPM, PBH, 2013).  
Figura 2: Vista parcial do Parque Jardim Belmonte, Rua 

Jornalista Abrahão Sadi, Belmonte - Fonte: SMAPU, 

A segunda área verde corresponde a ZPAM já mencionada 

que se localiza na porção norte do Parque. Apesar de 

identificada como área verde do munícipio e com 

zoneamento de preservação ambiental a área não possui 

nenhum tratamento ou gestão por parte da Fundação de 

Parques. 

Não existem praças ou áreas livres de uso público no 

perímetro de intervenção proposto pela SUDECAP. Nos 

bairros do entorno imediato, existem poucas áreas relevantes 

em relação aos aspectos de conforto ambiental e de lazer 

para a população. A maioria dos terrenos são pouco extensos 

e localizados nos centros comerciais dos bairros ou em 

rotatórias do sistema viário. 

Na região vizinha ao limite sudoeste do parque proposto, 

existe uma grande área pública (Figura 4) identificada pelo 

Programa BH Verde como praça em que estão implantados 

equipamentos como uma UMEI e um Espaço BH Cidadania. A 

área possui 31.912 m² e está localizada no limite entre os 

bairros Novo Aarão Reis, Guarani e São Gabriel 

representando um terreno importante para articulação do 

parque proposto com os equipamentos vizinhos para a 

requalificação ambiental e paisagística da região. 

A incorporação da área pública em que estão inseridos o 

CRAS e a UMEI no perímetro do parque viabilizaria a 

integração das áreas. Para tanto, existe a necessidade de 

remoção de famílias em condição de risco que estão situadas 

às margens da cachoeira. Isto possibilitaria a criação de um 

eixo de equipamentos públicos desde a Avenida Rizoleta 

Neves. No local das remoções poderia se criar um mirante 

para contemplação da cachoeira e parte do parque. 

Figura 3: Portaria Parque Jardim Belmonte, Rua Jornalista 

Abrahão Sadi, Belmonte - Fonte: SMAPU, 2014 

Figura 4:  Área pública com UMEI implantada ao fundo, 

Bairro Guarani - Fonte: SMAPU, 2014 

Figura 5: : Praça Sem Nome – Avenida Hum, Novo Aarão Reis 

Fonte: Google Street View 2014 

No bairro Novo Aarão Reis existe apenas uma praça (Figura 

5), localizada na Avenida Hum, centralidade econômica do 

bairro próxima de uma escola. Trata-se de uma área bastante 

reduzida em relação a demanda proporcionada pela grande 

população do bairro. A praça conta apenas com bancos e 

encontra-se completamente impermeabilizada e pouco 

arborizada. 

No bairro Ribeiro de Abreu, de maior extensão no entorno do 

parque proposto, existem três praças nas proximidades. A 

mais extensa é a praça Raimundo Camilo (Figura 6), que 

localiza-se mais distante do eixo principal do parque. A praça 

possui área de 1.497 m², entre 20 e 40 % de 

impermeabilização e está bem arborizada. No entanto, possui 

uma pequena quadra e pouco mobiliário e não existem 

equipamentos para exercício ou brinquedos. 

As outras duas praças localizadas no bairro e próximas do 

perímetro do parque são compostas por rotatórias do sistema 

viário lindeiras a conjuntos habitacionais de padrão popular. 

Tratam-se de áreas bastante pequenas que não possuem 

equipamentos e estão bastante impermeabilizadas. 

Do outro lado da rodovia MG-020, no bairro Novo Tupi e na 

continuação do bairro Ribeiro de Abreu existem áreas verdes 

públicas presentes no banco de dados do Programa BH Verde 

que não estão implantadas. A única exceção localiza-se no 

bairro Novo Tupi e corresponde também a uma rotatória do 

sistema viário (Figura 7). A área em questão não possui 

nenhum atributo urbanístico ou de amenidade ambiental: 

não existem bancos, arborização ou equipamentos.  

Figura 6: Praça Raimundo Camilo – Rua Capitão Duarte  

Fonte: Google Street View, 2014 
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Nesta porção do bairro Ribeiro de Abreu, as áreas verdes 

foram definidas no cadastro de parcelamento mas, em sua 

maioria, estão localizadas nos fundos do parcelamento 

original e parecem ter sido progressivamente incorporadas 

aos lotes originais. 

Os bairros Ouro Minas, Belmonte, Antônio Ribeiro de Abreu 

e Granja Werneck não possuem área verde cadastrada no 

Programa BH Verde. Este fato demonstra a elevada carência 

de áreas livres de uso público para a utilização cotidiana do 

grande contingente populacional residente na região. 

Deve-se destacar que, além das áreas institucionais e 

originadas do parcelamento apresentadas acima, nas margens 

do canal existem grandes áreas com vegetação de porte 

herbáceo e arbustivo que tem sido progressivamente ocupada 

com novas construções. Esta situação acontece em ambas as 

margens, principalmente no trecho entre a cachoeira e a Rua 

Miramar, nos bairros Ouro Minas, Novo Aarão Reis e 

Belmonte e no trecho a jusante  da ponte de acesso ao bairro 

Ribeiro de Abreu. Desta forma, pode-se afirmar que as 

margens do canal estão bastante descaracterizadas em relação 

a condição original da vegetação tanto pelo porte da 

vegetação quanto pela contínua ocupação por moradias. 

Por outro lado, deve-se enfatizar a possibilidade de 

implantação futura do Parque Leste no bairro Granja 

Werneck. Este parque está previsto no contexto do 

estabelecimento da Operação Urbana do Isidoro e estaria 

conectado diretamente com o limite do parque proposto 

para o Ribeirão do Onça. Com a adoção de uma estratégia de 

integração entre os parques, existe a possibilidade de 

conformação de um grande corredor de áreas verdes 

protegidas que traria grandes benefícios a população do 

entorno, como já demonstrado, bastante carente de opções 

de lazer e de contato com o meio ambiente. 

Figura 7: Praça Bairro Novo Tupi – Rua B  

Fonte: SMAPU, 2014 



 

 

ANÁLISE 

SOCIODEMOGRÁFICA 
 

O presente diagnóstico refere-se à análise das condições 

sociais e demográficas relativa à proposta de criação do 

parque linear do Ribeirão do Onça. A abordagem escolhida 

para o tratamento e apresentação da informação divide-se em 

duas escalas: (a) uma análise regionalizada, a partir dos dados 

disponibilizados pela amostra do Censo Demográfico 2010, 

apresentado os dados conforme as áreas de ponderação 

selecionadas, a escolha desta informação deve-se a 

possibilidade de diagnosticar o quadro regional em que a 

proposta está inserida, bem como por apresentar maior 

detalhamento em termos qualitativos, à medida que apresenta 

mais temas, (b) análise localizada, em que são apresentados 

dados calculados a partir dos setores censitários do Censo 

Demográfico 2010, ponderados a partir de dois recortes 

espaciais definidos conforme a relação com a área proposta, 

de influência direta ou indireta. A seleção destas áreas de 

influência levou em consideração a ocupação existente, bem 

como a relação e possibilidade de uso do parque conforme o 

sistema viário, selecionando-se os setores censitários 

conforme a relação com a área de intervenção. O mapa ao 

lado delimita as áreas em estudo. 

1.4 
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Análise regionalizada 

A análise regionalizada será apresentada segundo dimensões 

de análise, agrupando temáticas semelhantes, as quais nos 

permitirão uma leitura mais clara das características 

demográficas e sociais da população da região. Os temas 

apresentados são: trabalho e renda, escolarização e outros 

temas. 

a) Trabalho e Renda 

Em relação a este tema foram selecionados dados relativos ao 

rendimento, categorizado e médio, bem como a situação de 

emprego e atividade exercida. O rendimento médio 

per capita é apresentado no gráfico ao lado. 

A situação mais critica encontrada refere-se a área de 

ponderação N2-A, em que 94% da população estava na faixa 

de rendimento per capita domiciliar de até dois salários 

mínimos e quase 70% estavam na faixa de até um salário 

mínimo.  Para termos como referência, o número médio de 

moradores por domicílio em Belo Horizonte era de 

aproximadamente 3 pessoas. A tabela 1 apresenta o 

rendimento médio domiciliar para as áreas de 

ponderação. 

As áreas de ponderação apresentam média de rendimento 

domiciliar mensal significativamente mais baixa em relação ao 

município.  Se consideramos a média de 3 moradores por 

domicílio a melhor situação encontrada, correspondente a 

área N4 seria de aproximadamente R$ 800,00 per capita, 

correspondente a menos de 2 salários mínimos per capita. Em 

convergência ao dado apresentado anteriormente a situação de maior precariedade refere-se à área N2-A em que a média per 

capita estaria próxima a R$ 510,00, valor do salário mínimo a época da pesquisa. Além do rendimento foram levantadas 

informações relativas à ocupação da população acima de 10 anos de idade, representadas na tabela 2. 

GRAF. i: distribuição das classes de rendimento domiciliar per capita áreas de ponderação 

Áreas Domicílios Renda média em reais 

Belo Horizonte 737 959 4 647.73 

N2-A 9 889 1 598.78 

N2-B 8 740 2 148.92 

N4 10 556 2 397.55 

Ne1-A 8 376 2 228.68 

Ne1-B 14 124 1 994.48 

TAB. 1: Rendimento médio mensal por domicílio 

Áreas de referência 
Empregos 

Formais 

Empregos 

formais (%) 

Empregos 

Informais 

Empregos 

informais (%) 

Pessoas não 

remuneradas 

Pessoas não 

remuneradas (%) 
Total 

Belo Horizonte 819820 66.27 405900 32.81 11387 0.92 1237107 

N2-A 11379 68.82 5112 30.91 45 0.27 16535 

N2-B 10143 68.34 4635 31.23 64 0.43 14841 

N4 11779 64.32 6493 35.46 40 0.22 18313 

Ne1-A 9676 69.95 4135 29.90 21 0.15 13832 

Ne1-B 16931 66.81 8298 32.75 112 0.44 25342 

TAB. 2: Pessoas com 10 anos ou mais e situação de remuneração  
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Em relação a condição de emprego da população estudada, 

em geral as áreas de ponderação tiveram comportamento 

semelhante a média municipal, tendo uma taxa de população 

ocupada em empregos formais entre 65%, caso da área de 

ponderação N4 menor valor encontrado e 70%, relativa a 

área de ponderação Ne1-A, melhor caso encontrado. 

Outro elemento levantado refere-se às atividades realizadas 

pelos domiciliados nas áreas em estudo. Estas informações 

são apresentadas nos gráficos abaixo. 

Em relação a condição de emprego da população estudada, 

em geral as áreas de ponderação tiveram comportamento 

semelhante a média municipal, tendo uma taxa de população 

ocupada em empregos formais entre 65%, caso da área de 

ponderação N4 menor valor encontrado e 70%, relativa a 

área de ponderação Ne1-A, melhor caso encontrado. 

Outro elemento levantado refere-se às atividades 

realizadas pelos domiciliados nas áreas em 

estudo. Estas informações são apresentadas nos 

gráficos desta página. 

___________ 
 
1.  A classif icação de 
atividades seguiu a norma do 
Cadastro Nacional  de 
Ativ idades Econômicas 
(CNAE) que enquadra 
diversas atividades voltadas a 
atendimento comercial, a 
exemplo de panificações com 
predominância de produção 

GRAF. 2: Grande grupos de ocupação no trabalho principal  

GRAF. 3: Seção de ocupação no trabalho principal  
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b) Escolarização 

No que tange a escolarização da população os dados 

levantados correspondem ao nível de instrução da população, 

o tipo e se frequenta a escola, bem como o curso 

frequentado.  A tabela 3 apresenta a situação de 

escolarização da população, regionalizadamente 

analisada. 

Nas áreas de ponderação estudadas, diferente da média 

municipal, predomina a baixa escolarização, onde em média 

Áreas Total 
Sem instrução e 

fundamental incompleto 

Percentual sem instrução 

e fundamental 

incompleto 

Fundamental completo 

e médio incompleto 

Percentual fundamental 

completo e médio 

incompleto 

Médio completo e 

superior incompleto 

Percentual médio 

completo e superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Percentual 

superior 

completo 

Não 

determinado 

Percentual 

não 

determinado  

Belo Horizonte 2096677 743502 35.46 348616 16.63 622014 29.67 368512 17.58 14034 0.67 

N2-A 30681 17108 55.76 6612 21.55 6145 20.03 556 1.81 260 0.85 

N2-B 25494 12716 49.88 4958 19.45 6579 25.81 1063 4.17 178 0.70 

N4 31589 14399 45.58 6314 19.99 8751 27.70 1972 6.24 153 0.48 

Ne1-A 24645 10807 43.85 4874 19.78 7578 30.75 1187 4.82 200 0.81 

Ne1-B 42661 21458 50.30 8723 20.45 11425 26.78 867 2.03 188 0.44 

Áreas Total Frequentavam 
Percentual fre-

quentavam 
Pública Percentual Pública Particular 

Percentual Parti-

cular 

Não frequentavam, mas 

já frequentaram 

Percentual não frequentavam, 

mas já frequentaram 

Nunca frequen-

taram 

Percentual nunca 

frequentaram 

Belo Horizonte 2375151 719887 30.31 449676 62.46 270211 37.54 1527504 64.31 127760 5.38 

N2-A 36709 11001 29.97 9851 89.55 1149 10.45 22024 60.00 3684 10.04 

N2-B 29622 8519 28.76 6610 77.59 1909 22.41 18896 63.79 2207 7.45 

N4 35809 11311 31.59 8164 72.17 3147 27.83 22719 63.45 1779 4.97 

Ne1-A 28324 8192 28.92 6298 76.88 1894 23.12 17757 62.69 2375 8.38 

Ne1-B 50161 15471 30.84 12950 83.70 2521 16.30 31118 62.04 3572 7.12 

metade da população não concluiu o ensino médio.  A 

situação mais critica é a da área N2-A em que a população 

que não tem o nível médio completo é de aproximadamente 

77%, os maiores graus de escolarização encontram-se nas 

áreas N4 e Ne1-A com aproximadamente 34% e 35% das 

pessoas com ensino médio completo, respectivamente. A 

tabela 4 apresenta as informações sobre a 

instituição frequentada.  

TAB. 3: Escolarização segundo grau de formação para as áreas de ponderação  

TAB. 4: Escolarização segundo frequência e tipo de instituição frequentada  



Em relação à frequência a instituições de ensino as áreas 

selecionadas apresentaram percentual elevado, próximo a 

média municipal. Destaca-se a relevância das instituições 

públicas, que nas áreas de ponderação atendem a mais de 

70% das pessoas que frequentam instituições de ensino, 

notadamente  a área N2-A, em que atende a quase 90%. A 

tabela 5 apresenta o quantitativo de pessoas que 

frequentavam. 

O nível de ensino com maior participação percentual é o 

fundamental, concentrando em média metade dos alunos que 

frequentam alguma classe escolar, somado ao ensino médio 

alcança aproximadamente  70% dos matriculados. Por outro 

lado, a representação da creche, somada a pré-escola alcança 

um valor próximo a 15% dos que estudam.  As tabelas 6 e 7 

analisam, em relação às creches, pré-escolas e ensino 

fundamental a representação quantitativa daqueles 

que estão em escolarização ou não, comparado a 

composição etária e atendimento na rede de ensino 

relativa a idade.  

Em relação à faixa etária de 0 a 6 anos pode ser observado 

que um número expressivo não se encontra em 

escolarização, alcançando uma proporção de mais da metade 

da população nesta faixa. Outra conclusão a que podemos 

Áreas Total Creche 
Percentual 

Creche 
Pré-escola 

Percentual 

Pré-escola 
alfabetização 

Percentual 

alfabetização 
EJA Percentual EJA Fundamental 

Percentual 

Fundamental 
Médio 

Percentual 

Médio 
graduação  

Percentual 

graduação  

Pós-

graduação 

Percentual pós-

graduação 

Belo Horizonte 719887 30244 4,2 60686 8,43 27983 3,89 6627 0,92 300841 41,79 127936 17,77 140593 19,53 24978 3,47 

N2-A 11 001  491 4,47 1066 9,69 648 5,89 151 1,38 5930 53,91 2 077  18,88 608 5,52 29 0,27 

N2-B 8519 341 4 737 8,65 228 2,67 40 0,48 4707 55,25 1 513  17,76 909 10,67 43 0,51 

N4 11311 534 4,72 1187 10,5 344 3,04 171 1,51 5371 47,49 2 146  18,97 1361 12,03 197 1,74 

Ne1-A 8192 351 4,28 512 6,25 179 2,18 135 1,65 4124 50,34 1 650  20,14 1175 14,34 66 0,81 

Ne1-B 15471 851 5,5 1 373  8,87 812 5,25 249 1,61 8017 51,82 2 797  18,08 1261 8,15 111 0,72 

Áreas 0 a 6 anos 
Percentual em relação 

a população 

Total em es-

colarização 

Percentual da faixa em 

escolarização 

Não estão em 

escolarização 

Percentual que não estão 

em escolarização 

Creche, pré-escola e 

alfabetização 

Diferença entre em escolarização 

e atendidos por pré-escola 

Belo Horizonte 190027 8.00 111563 58.71 78464 41.29 118913 -7350 

N2-A 4114 11.21 1951 47.43 2163 52.57 2205 -254 

N2-B 2685 9.06 1264 47.07 1421 52.93 1306 -42 

N4 2822 7.88 1851 65.59 971 34.41 2065 -214 

Ne1-A 2289 8.08 1076 46.99 1214 53.01 1042 34 

Ne1-B 5088 10.14 2788 54.81 2299 45.19 3036 -248 

chegar refere-se ao elevado número de alunos fora da faixa 

etária que são atendidos, representados pelos valores 

negativos na última coluna da tabela, onde a diferença entre o 

número de pessoas em escolarização na faixa etária é menor 

do que os atendidos pela rede de ensino. Tal fato aponta para 

o atendimento de pessoas fora da faixa etária. A tabela 7 

apresenta estes dados para a faixa entre 7 e 14 anos. 

A faixa etária de 7 a 14 anos apresenta um atendimento 

praticamente universalizado em todas as áreas.  Pode ser 

notado o atendimento de pessoas fora da faixa etária, 

entretanto pode ser considerado que a população alvo tem 

um nível satisfatório de atendimento.  

Áreas 7 a 14 anos 
Percentual em relação 

a população 

Total em es-

colarização 

Percentual da faixa em 

escolarização 

Não estão em 

escolarização 

Percentual que não estão 

em escolarização 
Fundamental 

Diferença entre em escolarização 

e atendidos por pré-escola 

Belo Horizonte 259938 10.94  253 851  97.66 6087 2.34 300841 -46990 

N2-A 5522 15.04  5 324  96.41 198 3.59 5930 -606 

N2-B 3985 13.45  3 839  96.32 147 3.68 4707 -868 

N4 4359 12.17  4 234  97.15 124 2.85 5371 -1137 

Ne1-A 3645 12.87  3 595  98.63 50 1.37 4124 -529 

Ne1-B 7016 13.99  6 644  94.70 372 5.30 8017 -1373 

TAB. 5: Percentual segundo classes que frequentavam  

TAB. 6:  Atendimento escolar faixa etária de 0 a 6 anos  

TAB. 7: Atendimento escolar faixa etária de 7 a 14 anos  
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c) Outros temas 

Neste item selecionamos dois temas: o tempo de 

deslocamento até o trabalho e a participação total e 

percentual de portadores de necessidades especiais. O 

primeiro tema aponta para o deslocamento da população 

para o trabalho, sendo indiretamente um indicador de 

proximidade entre a residência e o local de trabalho, 

ressalvada as questões relativas aos problemas de 

congestionamento e trânsito na cidade. O gráfico 4 

apresenta a distribuição do tempo de deslocamento 

conforme as áreas.  

Se considerarmos apenas o percentual acumulado até a faixa 

de meia-hora de deslocamento, a melhor situação refere-se à 

área N4, em que aproximadamente 40% estão enquadrados 

nesta faixa, a pior situação é da área N2-A, com 

aproximadamente 30%. Considere-se enquanto positivo, 

também, o fato de aproximadamente 10% chegar ao trabalho 

com até 5 minutos de deslocamento.  

Apesar da representatividade das pessoas portadoras de 

necessidade especiais ser relativamente pequena, se 

considerado cada tipo isoladamente, o total de pessoas que 

porta alguma deficiência é alto, alcançando aproximadamente 

30% no setor N4. Outro fato a ser apontado é alto 

percentual de portadores de necessidade especiais de cunho 

mental e intelectual na área anteriormente citada, alcançando 

aproximadamente 2,5% da população.  

Areas Total 
Com pelo menos uma das 

deficiências investigadas 

Percentual com pelo menos 

uma das deficiências investigadas 

Visual Auditiva 

Não consegue de 

modo algum 

Percentual não 

consegue de modo 

algum 

Grande  

dificuldade 

Percentual 

grande  

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Percentual 

alguma 

dificuldade 

Não consegue de 

modo algum 

Percentual 

Não 

consegue 

de modo 

algum 

Grande  

dificuldade 

Percentual 

Grande  

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Percentual 

Alguma 

dificuldade 

Belo Horizonte 2375151 550997 23.20 7044 0.30  61 425  2.59  361 859  15.24  4 557  0.19  19 046  0.80  88 000  3.71 

N2-A 36709 8936 24.34 125 0.34  1 443  3.93  5 418  14.76 200 0.55 537 1.46  1 242  3.38 

N2-B 29622 6705 22.64 87 0.29 793 2.68  4 380  14.79 52 0.18 196 0.66 983 3.32 

N4 35809 10212 28.52 107 0.30  1 464  4.09  6 584  18.39 63 0.18 573 1.60  1 784  4.98 

Ne1-A 28324 6443 22.75 0 0.00 917 3.24  4 287  15.14 -  0.00 244 0.86  1 074  3.79 

Ne1-B 50161 12258 24.44 66 0.13  2 040  4.07  7 734  15.42 129 0.26 380 0.76  1 803  3.59 

  Motora                   

Areas 
Não consegue de modo 

algum 

Percentual Não consegue 

de modo algum 
Grande  dificuldade 

Percentual Grande  

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Percentual 

Alguma 

dificuldade 

Mental/intelectual 
Percentual Mental/

intelectual 

Nenhuma dessas 

deficiências (3) 

Percentual Nenhuma 

dessas deficiências (3) 

Belo Horizonte  9 701  0.41  43 438  1.83  99 649  4.20  32 991  1.39 1 823 608  76.78 

N2-A 162 0.44 713 1.94  1 591  4.34 527 1.43  27 747  75.59 

N2-B 164 0.55 584 1.97  1 260  4.25 591 1.99  22 880  77.24 

N4 116 0.33 975 2.72  1 830  5.11 853 2.38  25 597  71.48 

Ne1-A 37 0.13 324 1.14 991 3.50 458 1.62  21 881  77.25 

Ne1-B 126 0.25  1 118  2.23  1 904  3.80 701 1.40  37 903  75.56 

GRAF. 4: Tempo médio de deslocamento até o trabalho  

TAB. 8: Pessoas portadoras de necessidades especiais  
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Análise localizada 

Em relação à análise localizada elencamos as informações 

relativas ao abastecimento de água, esgoto, informações 

básicas, bem como a condição de propriedade. Outro aspecto 

analisado foi a informação urbanísticas do entorno dos 

domicílios, transformado em índice a partir de fatores de 

redução conforme o número de domicílios adequados, semi-

adequados ou inadequados. 

a) Informações básicas 

Considerando que o salário mínimo a época da pesquisa era 

de R$ 510,00 a renda média dos responsáveis é inferior a dois 

salários mínimos. Pode ser observado, também, que este 

empreendimento impactará, seja direta ou indiretamente, 

uma expressiva população, de aproximadamente 90.000 

pessoas. 

b) Condição de propriedade 

 Outro ponto avaliado foi a condição de propriedade dos 

imóveis, considerando se os mesmos são próprios, alugados, 

cedidos ou se apropriado de outra forma. Estas informações 

estão expressas no gráfico 5. 

Em ambas as áreas há predominância de imóveis próprios, 

tendo uma representatividade de entorno de 70%. O 

percentual de imóveis alugados também é representativo, 

alcançando aproximadamente 20% dos domicílios. Cabe 

ressaltar que esta informação é a registrada pelas informações 

prestadas pelos moradores e não tem base em registro 

cartorial.  

c) Abastecimento de água 

A forma de abastecimento de água também foi levantada em 

relação as áreas estudadas. Foram divididas em quatro formas 

de abastecimento, pela rede geral, por poço ou nascente, por 

cisterna ou outra fonte, a distribuição pode ser observada no 

gráfico 6 

O abastecimento pela rede geral é praticamente universal em 

Área Domicílios População residente 
Média de pessoas por 

domicílio 

Renda média dos 

responsáveis 

Direta 10627 36052 3.4 823.81 

Indireta 16915 57260 3.34 807.59 

ambas as áreas, não havendo problemas significativos neste 

ínterim a mitigar. 

d) Esgotamento sanitário 

Em relação ao esgotamento sanitário foram investigadas as 

forma de escoamento do esgoto sanitário, categorizadas nos 

seguintes itens: Sem esgoto, Outro, Rio, Vala, Fossa 

rudimentar, Fossa Séptica ou Rede geral. 

A maior parte dos domicílios é atendida pela rede geral de 

esgoto, alcançando em ambas as áreas atendimento de 

aproximadamente 85%. Nota-se também que enquanto na 

área de influência direta há grande uso do rio para o 

esgotamento sanitário, alcançando aproximadamente 10% dos 

domicílios, na área de influência indireta o uso de alternativas 

a rede geral é menos concentrado, dividido em importância 

com a vala e as fossas rudimentar e séptica (gráfico 7). 

e) Faixa de renda per capita 

O quarto aspecto levantado diz respeito a distribuição da 

renda nas áreas estudadas. Com tal intento foram levantadas 

as faixas de rendas per capita, por domicilio, expressas no 

gráfico 8. 

áreas apresentam comportamento similar, concentrando 90% 

da população até a faixa de 2 salários mínimos. A faixa até 1 

salário mínimo concentra 60% da população, considerando 

que a taxa média de moradores é de aproximadamente 3 

pessoas por domicilio, podemos considerar que a maior parte 

dos domicílios estão na faixa de renda de 3 salários mínimos.  

TAB. 9: Infomações gerais das áreas 

GRAF. 5:  Condição de propriedade 

GRAF. 6: Abastecimento de água 

GRAF. 7: Esgotamento sanitário 

GRAF. 8: Faixa de renda per capita 



Índice Urbanístico 

A partir dos dados levantados no entorno dos domicílios, 

oriundo do censo demográfico domiciliar de 2010, foi 

elaborada uma análise da qualidade urbanística, que 

considerou oito critérios e três fatores de ponderação, a 

saber: 

Critérios: Presença de iluminação pública, pavimentação do 

logradouro, calçamento do passeio, presença de meio-fio, 

presença de bueiro, presença de arborização, ausência de 

esgoto a céu aberto e ausência de lixo acumulado no 

logradouro. 

Fatores: habitação adequada (multiplicado por 1), habitação 

semi-adequada (multiplicado por 0.6) e habitação inadequada 

(multiplicado por 0.3). 

O cálculo foi efetuado com o seguinte método: 

Por critério: 

Ic = (TDcnf1/TD)*f1+(TDcnf2/TD)*f2+(TDcnf3/TD)*f3 

Onde: Ic – Índice resultante daquele critério 

          TDcnf1/ TDcnf2/ TDcnf3/TD – Total de 

domicílios enquadrados no critério em análise com 

o referido fator.  

          TD – Total de domicílios 

           f1/f2/f3 – Fatores de ponderação aplicados 

Para o índice geral 

  = Σ(Ic1, Ic2, Ic3, Ic4, Ic5, Ic6, Ic7, Ic7, Ic8)/8 

 Este cálculo foi efetuado para todos os setores, e 

encontra-se representado espacialmente no mapa ao lado, 

atribuindo-se a seguinte classificação: 

0.00 – 0.33 (Baixo) 
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Foram também calculados os valores médios por critérios e 

considerando o índice geral, para as áreas de influência 

selecionadas, ressalte-se que foram excluídos dos cálculos os 

setores cuja informação não foi divulgada. A tabela 10 

apresenta estes cálculos para as áreas de influência. 

A média do índice geral é alta em ambas a área note-se que 

os dois critérios que apresentam o valor baixo são os bueiros 

e a arborização. Cabe ressaltar, também, que apenas foi 

registrada a existência ou não destes elementos, sem avaliar 

sua qualidade. 

Vilas 

A URBEL realizou uma pesquisa domiciliar, entre julho e 

agosto de 2011, nas áreas de risco alto e muito alto na área 

do Ribeiro de Abreu e do Aarão Reis, buscando identificar o 

perfil desta população em situação de vulnerabilidade 

acentuada nestas áreas.  Tal pesquisa foi realizada a partir de 

uma amostragem, considerando o universo dos domicílios em 

áreas de risco alto e muito alto, que totalizam 665, foram 

aplicados questionários a 166, representando uma amostra de 

25% dos domicílios. Nesta parte reproduziremos alguns 

dados levantados nesta pesquisa. 

a) Chefe de domicílio 

Em relação aos chefes de domicílios predomina o gênero 

masculino, representando 56% da amostra. A faixa etária que 

apresenta maior concentração é entre 31 e 40 anos, ressalte-

se que a faixa entre 31 e 50 anos representa mais de 50% do 

total de chefes de família, conforme observado no gráfico 9. 

A renda média dos chefes de família era de R$ 740,17, que 

representava 1,36 salários mínimos a época da pesquisa. A 

distribuição por faixa de renda concentra aproximadamente 

65% da população entre os chefes de domicilio que recebem 

até 1,5 salários mínimos, conforme pode ser observado na 

tabela 11. 

Foram levantados também os casos de renda provenientes de 

outras fontes diferentes do trabalho remunerado. A 

predominância é daqueles que vivem exclusivamente do 

trabalho remunerados. Dentre as outras rendas a fonte mais 

representativa é o Bolsa Família representando 

Área Iluminação Pavimentação Calçadas Meio-fio Bueiro Arborização 

Ausência de 

esgoto a céu 

aberto 

Ausêncio de lixo 

em logradouro 

Índice 

geral 

Direta 0,87 0,86 0,81 0,82 0,37 0,71 0,9 0,9 0,78 

Indireta 0,89 0,84 0,79 0,82 0,39 0,64 0,93 0,92 0,78 

RENDA DO CHEFE DE DOMICÍLIO 

RENDA FREQUÊNCIA % 

ATÉ 1SM 43 25,9 

DE 1SM A 1,5 SM 53 31,93 

DE 1,5 SM A 2 SM 12 7,23 

DE 2,5 SM A 3 SM 20 12,05 

DE 3 SM A 4 SM 5 3,01 

DE 4 SM A 5 SM 2 1,2 

ACIMA DE 5 SM 2 1,2 

SEM RENDA 18 10,84 

NÃO INFORMOU 11 6,63 

TOTAL 166 100 

RENDA MÉDIA R$ 740,17 (1,36 SM) 

TIPOS DE OUTRAS RENDAS DO CHEFE DE DOMICÍLIO 

TIPOS DE OUTRAS RENDAS FREQUÊNCIA % 

BOLSA ESCOLA 4 2,41 

BOLSA FAMILIA  19 11,45 

PENSÃO 5 3,01 

ALUGUEL 2 1,2 

NÃO TEM OUTRAS RENDAS 136 81,93 

TOTAL 166 100 

VALOR DAS OUTRAS RENDAS DO CHEFE DE DOMICÍLIO 

VALOR DAS OUTRAS RENDAS FREQUÊNCIA % 

ATÉ R$ 100,00 4 2,41 

DE R$100,01 A R$ 200,00 18 10,84 

DE R$ 200,01 A R$ 500,00 1 0,6 

DE 500,01 A R$ 600,00 5 3,01 

DE R$ 600,01 A R$ 1.000,00 2 1,2 

NÃO POSSUI OUTRAS RENDAS 136 81,93 

TOTAL 166 100 

RENDA MÉDIA R$ 86,75 

aproximadamente 11% dos chefes de família. Observe-se a tabela 12. 

A renda média percebida de outras fontes pelos chefes de família era de 

R$ 86,75, com maior relevância, dentre aqueles que recebiam renda de 

outras fontes para a faixa entre R$ 100 e R$ 200, conforme a tabela 

13 ilustra. 

TAB. 10:  Índices gerais para as áreas de influência 

TAB. 11: Renda do chefe de domicílio TAB. 12: Tipos de outras rendas do chefe de domicílio 

TAB. 13: Valor das outras rendas do chefe de domicílio 

GRAF. 9: Distribuição de faixa etária do chefe de 

domicílio 
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No que se refere a escolaridade a predominância está entre 

aqueles que apontavam ter ensino fundamental completo, 

concentrando acumuladamente aproximadamente 78% dos 

chefes de domicílio entrevistados. Dentre estes são mais 

representativa aqueles que tinham o segundo segmento 

completo ou incompleto. Cabe ressaltar o alto número de 

entrevistados que se declaram analfabetos ou apenas saberem 

assinar o nome, representando aproximadamente  13 % dos 

consultados. A distribuição por nível de instrução está 

representada no gráfico 10. 

Em relação a situação de ocupação a maior parte dos 

entrevistados afirmar estar empregados, representando 43% 

dos entrevistados. Entretanto, o número de entrevistados 

que afirmaram ser autônomos ou atuar em bicos/freelancer é 

elevado, representando aproximadamente 37% dos 

entrevistados. A distribuição está representada no gráfico 

11. 

A representatividade daqueles que trabalham mediante 

contrato de trabalho formalizado ou carteira assinada 

também é elevada, alcançando aproximadamente 31% dos 

consultados. Entretanto a maior percentagem está entre 

aqueles que não souberam responder, justificando-se na 

pesquisa por que os desempregados, aposentados, do lar, os 

que fazem bico e até mesmo alguns autônomos não possuem 

nenhum tipo de vínculo empregatício. A distribuição está 

expressada no gráfico 12. 

Quanto a atividade exercida predominam atividades de baixo 

nível de instrução, concentrado nos ramos da construção 

civil, atividades domésticas e de venda. Cabe ressaltar que tal 

distribuição é condizente a análise regionalizada, em que as 

atividades mais expressivas são as mesmas daquelas 

predominantes entre os entrevistados, citadas anteriormente.  

b) Ocupantes permanentes 

Os ocupantes permanentes representam o total dos 

indivíduos residentes nos domicílios consultados.  Estas 

informações nos permitem ter uma leitura da situação da 

população na área em estudo. Em relação a faixa etária é 

predominante a faixa entre 0 e 17 anos, concentrando 

aproximadamente 72% da população. Assim, podemos afirmar 

que se caracteriza por uma população muito jovem. 

OCUPAÇÃO DO CHEFE DE DOMICÍLIO 

TIPO FREQUÊNCIA % 

ATIVIDADES NA CONST. CIVIL 36 21,7 

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 18 10,8 

ATIVIDADES DE VENDA 17 10,2 

APOSENTADO 16 9,6 

SERVIÇOS GERAIS 14 8,4 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE 11 6,6 

SOMENTE DONA DE CASA 10 6 

SERVIÇOS PESSOAIS 9 5,4 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 6 3,6 

ATIVIDADES DA SEGURANÇA 6 3,6 

OUTROS 6 3,6 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 5 3 

SERVIÇO ATEND. AO PÚBLICO 5 3 

SERVIÇO PÚBLICO 3 1,8 

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 3 1,8 

ATIVIDADES DA SAÚDE 1 0,6 

TOTAL 166 100 

TAB. 13: Ocupação do chefe de domicílio 

GRAF. 10:  Escolaridade do chefe de domicílio GRAF. 11: Situação ocupacional do chefe de domicílio 

GRAF. 12: Vínculo empregatício dos chefes de domicílio 



O gráfico 13 ilustra a distribuição da população por faixas 

etárias. 

No que tange a escolarização da população, 

aproximadamente 54% dos ocupantes frequentam a escola, 

este percentual não corresponde ao percentual em faixa 

etária escolar, conforme exposto anteriormente de 72%. Em 

relação ao nível frequentado a maior parte concentra-se no 

ensino fundamental, alcançando aproximadamente 85% da 

população em escolarização, conforme pode ser observado 

no gráfico 14. 

No que diz respeito a ocupação predominam os estudantes, 

com aproximadamente 60% da população, explicado pela 

representatividade de população mais jovem. Seguido a este 

grupo estão os empregados, com aproximadamente 16% da 

população e os desempregados, que correspondem a quase 

12% da população, conforme indicado no gráfico 15. 

c) Famílias 

Na área há predominância de famílias entre 2 e 5 membros, 

representando aproximadamente 78%, apresentando maior 

concentração as famílias com quatro membros, conforme 

ilustrado na tabela 14. 

No que se refere a distribuição etária há grande concentração 

nas faixas de idade mais baixa e entre 31 e 40 anos, indicando 

um arranjo familiar de pais de criança e adolescentes que 

estão acima dos 30 anos. A distribuição está representada no 

gráfico 16. 

A renda familiar oriunda do trabalho assalariado, nas áreas 

estudadas, é profundamente baixa, concentrando 

aproximadamente 59% da população sem renda. Os demais 

se concentram entre 1 e 1,5 salários mínimos por família, 

apontando para a necessidade de uma política de trabalho e 

renda com urgência para esta população. A distribuição está 

demonstrada na tabela 15.  

Por outro lado a renda proveniente de outras fontes atinge a 

aproximadamente 20% da população estudada, com maior 

expressão aqueles que recebem entre R$ 100 e R$ 200, com 

aproximadamente 12% dos entrevistados. Este quadro nos 

mostra que grande parte da população não detém qualquer 

fonte fixa de renda, tornando de suma importância a renda 

esporádica. 

TAB. 14: Número de moradores por domicílio 

GRAF. 13: Faixa etário dos ocupantes permanentes 

NÚMERO DE MORADORES 
NÚMERO DE 

DOMICÍLIOS 
% 

1 16 9,64 

2 30 18,07 

3 31 18,67 

4 38 22,9 

5 30 18,07 

6 14 8,43 

7 7 4,22 

TOTAL 166 100 

MÉDIA DE PESSOAS POR DOMICÍLIO 3,64 

RENDA MENSAL FAMILIAR 

RENDA FREQUÊNCIA % 

ATÉ 1SM 91 15,58 

DE 1SM A 1,5 SM 76 13,01 

DE 1,5 SM A 2 SM 16 2,74 

DE 2,5 SM A 3 SM 22 3,77 

DE 3 SM A 4 SM 5 0,86 

DE 4 SM A 5 SM 2 0,34 

ACIMA DE 5 SM 3 0,51 

SEM RENDA 344 58,9 

NÃO INFORMOU 25 4,28 

TOTAL 584 100 

RENDA MÉDIA DA POPULAÇÃO 0,79 SM 

GRAF. 14:  Série escolar dos ocupantes permanentes 

GRAF. 15: Situação ocupacional dos ocupantes permanentes 

GRAF. 16:  Distribuição etária 

TAB. 14: Renda mensal familiar 
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TAB. 15: Ocupação da população 

A ocupação funcional é outro dado preocupante, pois 20% se encontravam 

empregados, aproximadamente e 25% eram estudantes, tendo quase 14% 

desempregados, dentre os chefes de família e cônjuges, aproximadamente 32% 

têm vínculo formal e 60% não tem vínculo empregatício. A distribuição das 

atividades exercidas está representada abaixo, confirmando a relevância da 

construção civil, dos serviços domésticos e de vendas. 

OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

TIPO FREQUÊNCIA % 

ATIVIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 48 18 

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 31 11,6 

ATIVIDADES DE VENDA 28 10,5 

APOSENTADO 17 6,4 

SERVIÇOS GERAIS 23 8,6 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE 16 6 

SOMENTE DONA DE CASA 18 6,7 

SERVIÇOS PESSOAIS 14 5,2 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 8 3 

ATIVIDADES DA SEGURANÇA 6 2,2 

OUTROS 9 3,4 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 5 1,9 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 7 2,6 

SERVIÇO PÚBLICO 3 1,1 

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 4 1,5 

ATIVIDADES DA SAÚDE 2 0,7 

ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO 1 0,4 

NÃO INFORMOU 27 10,1 

TOTAL 267 100 

Apontamentos propositivos 

Ante ao cenário traçado neste diagnóstico propõem-se que, caso haja a necessidade de relocação da 

população destas áreas, que a política habitacional deva vir acompanhada de políticas de qualificação 

profissional na área de construção civil e, quando possível, aproveitamento da mão de obra da própria 

área na construção das edificações na área relocada. 

Também é necessário que se deslocados, este se dê em área com possibilidades semelhantes de 

acessibilidade por transporte público, tendo-se em vista que este é um importante fator para os 

empregados em serviços domésticos e em atividades de vendas cuja área em que a atividade profissional 

é realizada. 

É necessário também que a área seja dotada de estrutura escolar para atender a população em idade 

escolar, bem como programa de Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de atender a população 

fora da faixa etária escolar que não foram escolarizados na idade indicada. 

Em relação as políticas a serem adotadas para a população diretamente influenciada pelo parque há a 

necessidade da estruturação da rede de esgotamento sanitário, evitando-se o lançamento direto na calha 

do rio, bem como políticas de qualificação para o mercado de trabalho e geração de renda, possibilitando 

novas formas de inserção da população no mercado. Adicionalmente, observa-se a necessidade do 

incremento da política de educação infantil e creche, ampliando a escolarização nesta faixa etária e, 

quando houver possibilidade, estas sejam disponibilizadas em tempo integral, tendo-se em vista a 

necessidade dos responsáveis atuarem em seus campos de trabalho ao longo do dia. 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

Antes mesmo da implantação de Belo Horizonte, a área de 

intervenção já era ocupada por fazendas, matas e chácaras 

que conformavam os povoados do Onça e de Gorduras, no 

entorno dos córregos de mesmo nome. Essas fazendas foram 

importantes para o fornecimento de materiais de construção 

para as obras de implantação da capital, tais como madeira, 

lenha, pedras e tijolos, além de fornecerem gêneros 

alimentícios, como carne, leite e queijo. 

Com a implantação e o crescimento da capital, aos poucos 

essas fazendas foram dando lugar a pequenas vilas e bairros, 

implantados sem planejamento prévio, com moradias sendo 

edificadas às margens dos cursos d‘água ou em encostas 

muito íngremes, suscetíveis às enchentes e aos 

escorregamentos. Até o final da década de 1940, algumas 

destas áreas pertenciam ao município vizinho, Santa Luzia, 

sendo posteriormente incorporadas à Belo Horizonte. 

Diante da crescente demanda por moradia na região, a 

Prefeitura, o Governo Estadual e o Governo Federal deram 

início à construção de Conjuntos Habitacionais Populares a 

partir da década de 1970. Foram então implantados o 

Conjunto Habitacional Novo Aarão Reis, Conjunto 

Habitacional Antônio Ribeiro de Abreu, Conjunto 

Habitacional Novo Belmonte (no atual Bairro Ouro Minas), 

entre outros. Muitos destes conjuntos foram implantados a 

partir da doação de terras pelo poder público, com as 

edificações erguidas com recursos dos próprios moradores, 

por meio de mutirões. Paralelamente à construção dos 

Conjuntos Habitacionais Populares, o poder público iniciou 

um processo de aprovação de loteamentos clandestinos na 

região, com o objetivo de garantir às comunidades o acesso 

aos serviços básicos, como água, redes de esgoto, 

pavimentação e energia elétrica. Com o tempo, a ocupação 

na área de estudo foi se consolidando, ao ponto de se tornar 

difícil identificar características desta intervenção pública 

inicial na área. 

O padrão de ocupação vigente na área de intervenção é, em 

linhas gerais, caracterizado por ocupações em terrenos de 

grande declividade ou muito próximos à calha do rio. Nota-se 

que, quanto mais próximas ao curso d‘água, mais precárias 

são as edificações. Tratam-se predominantemente, de 

edificações residenciais, de um a dois pavimentos, de baixo 

padrão construtivo. Verifica-se a presença de um conjunto 

habitacional de casas, no Bairro Novo Tupi e do Conjunto 

Ribeiro de Abreu, formado por 50 prédios. 

FIG. x: Cachoeira do Ribeirão do Onça 

Fonte: SMAPU/PBH 

FIG. x: Imagem aérea do Conjunto Habitacional de casas no 

Bairro Novo Tupi  

Fonte: SMAPU/PBH 

FIG. x: Ocupação no entorno do Ribeirão do Onça 

Fonte: SMAPU/PBH 

FIG. x: Ocupação no entorno do Ribeirão do Onça 

Fonte: SMAPU/PBH 

FIG. x: Edifícios pertencentes ao Conjunto Ribeiro de Abreu 

Fonte: SMAPU/PBH 
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Centralidades de caráter local são identificadas na Avenida 

Um e na Rua Antônio Ribeiro de Abreu, próximo à ponte do 

bairro Ribeiro de Abreu. Foram verificados alguns poucos 

pontos isolados de concentração de comércio e serviços na 

área de intervenção, normalmente vinculados às esquinas. No 

entanto, há que se observar que a região é pouco servida 

deste tipo de atividade. Poucas também são as áreas de lazer 

e de convívio social na área de intervenção. Neste sentido, a 

cachoeira existente na área, apesar de degradada pela 

poluição, apresenta um grande potencial para se tornar uma 

importante área de lazer, em virtude de sua relevância 

ambiental e paisagística. 

A malha viária da região é bastante diversa, com algumas vias 

implantadas acompanhando a curva de nível, em meia encosta, 

e outras perpendiculares às curvas de nível. Verifica-se ainda, 

no bairro Novo Aarão Reis, a implantação da Avenida Um, 

principal via do bairro, sobre o divisor de águas, articulada 

com as demais vias sob a forma de ―espinha de peixe‖. Em 

muitos pontos da área de intervenção, o sistema viário é 

bruscamente interrompido próximo às margens do Ribeirão, 

sem configurar qualquer retorno. Tal situação acontece, por 

exemplo, nos bairros Novo Aarão Reis, Ouro Minas e 

Ribeiro de Abreu. A malha viária descontínua, junto ao 

Ribeirão do Onça, que não delimita de forma clara a área 

passível de ocupação da área de preservação do curso d‘água 

é um dos fatores que contribui para a ocupação irregular 

próximo às suas margens. 

No que se refere ao zoneamento, a área de intervenção está 

demarcada, segundo a legislação vigente, com seis tipos de 

zoneamento: ZPAM, ZP1, ZP2, ZEIS 1, ZEIS 3 e ZAR 2. Os 

zoneamentos voltados para a proteção ambiental, como ZP1, 

ZP2 e ZPAM estão dispostos próximos à calha do rio. Tem-

se o predomínio de ZP1 junto ao curso d‘água (Bairros Ouro 

Minas, Novo Tupi, Ribeiro de Abreu, Maria Teresa e Vila 

Ouro Minas), enquanto a ZPAM se apresenta em pontos 

específicos como o Parque Belmonte e algumas áreas 

próximas ao Conjunto Ribeiro de Abreu, lindeiras à calha do 

rio. Verifica-se ainda a demarcação de ZP2 em uma área no 

bairro Ribeiro de Abreu, próxima ao rio e à Granja Werneck. 

Os assentamentos precários Vila São Gabriel e Vila Antônio 

Ribeiro de Abreu estão demarcados como ZEIS 1. Verifica-se, 

no entanto, que a Vila Ouro Minas é um assentamento 

precário que não está demarcado como ZEIS 1. O bairro 

46 



47 

Novo Aarão Reis tem todo o seu território demarcado como 

ZEIS 3, tendo em vista que sua ocupação se originou a partir 

de terras públicas doadas pelo poder público para construção 

de moradias, conforme exposto acima. Os bairros no 

entorno estão todos demarcados como ZAR 2, exigindo, 

portanto restrição de ocupação, em função das condições de 

infraestrutura, topográficas ou de articulação viária.  

No processo de revisão do Plano Diretor e da LPOUS 

durante a IV Conferência Municipal de Política Urbana, a 

Prefeitura propõe categorias de estruturação urbana para a 

área bastante semelhantes ao zoneamento vigente. A PBH 

propõe a categoria PA 1 (proteção ambiental e paisagística 

elevada e possibilidade de ocupação e utilização baixíssima) 

para as áreas junto ao canal, no Parque Belmonte e na área 

lindeira à Estação de Tratamento do Onça. A categoria de 

estruturação PA 2 (proteção ambiental e paisagística alta e 

ocupação baixa) está prevista para as áreas do Bairro Novo 

Tupi e para a área de inundação próxima à Escola Municipal 

Secretário Humberto Almeida. A categoria de estruturação 

PA 3 (proteção ambiental e paisagística moderada e ocupação 

contida) está prevista para a área do Conjunto Ribeiro de 

Abreu. A categoria de estruturação ZEIS 1, além da Vila São 

Gabriel e da Vila Antônio Ribeiro de Abreu, também está 

proposta para a Vila Ouro Minas. A categoria de estruturação 

ZEIS 2 está disposta sobre o Bairro Novo Aarão Reis. A 

proposta do Executivo municipal para a Conferência 

Municipal de Política Urbana também traz a demarcação de 

uma AEIS 2 no bairro Antônio Ribeiro de Abreu, junto ao 

curso d‘água. A maioria dos bairros do entorno estão 

demarcados na proposta como OM-2 (Ocupação moderada, 

com controle da densidade construtiva para preservação da 

paisagem ou por baixa capacidade de suporte). A proposta da 

Prefeitura para a alteração da LPOUS também propõe o 

incentivo à formação de centralidades nas ruas Bardana, Frei 

Luiz de Ravena, Dona Ambrosina e Serra do Navio.  
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TRANSPORTE, SISTEMA 

VIÁRIO E ACESSIBILIDADE 
 

Caracterização do sistema viário 

O sistema viário no limite da intervenção previsto para o 

parque linear é determinado pela sua incompletude, 

sobretudo na inexistência de vias transversais ao curso 

d‘água; tal fato determina não só a deficiência de 

deslocamento dos moradores, mas também limita as 

possibilidades de acesso desses aos serviços urbanos de 

educação, saúde e ao comércio.  

As vias mais importantes do entorno são os corredores 

longitudinais de acesso centro-bairro, quais sejam: Rodovia 

MG-20, via estadual duplicada recentemente que liga Belo 

Horizonte a Santa Luzia, paralela à margem esquerda do rio e 

a diretriz viária intermitente composta pelas Ruas Antônio 

Ribeiro de Abreu, Dona Ambrosina, Frei Luiz de Ravena, Juiz 

Milton Grandinetti, Avenida Serra do Navio, várias vias 

coletoras dos bairros e pelo início da Rua Padre Argemiro 

Moreira.  

As longas extensões dos quarteirões, aliadas a ocupação 

irregular de vários trechos às margens do ribeirão impediram 

a capilaridade viária, ou seja, a construção de um sistema 

viário com vias arteriais, coletoras e locais interligadas de 

maneira racional. Na prática, as vias do entorno operam em 

total incompatibilidade com sua classificação e função, com 

excesso de demanda em vias estreitas próximas às margens 

do ribeirão e falta de demanda em vias de maior capacidade, 

implantadas em ocupações recentes. 

A ausência de diretrizes viárias transversais ao curso d‘água é 

o fator limitante mais importante para a realização dos 
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deslocamentos dos habitantes; apesar da criação de novas 

diretrizes viárias transversais implicar na provável construção 

de pontes e viadutos sobre o ribeirão, a região precisa de 

uma compensação imediata para que o funcionamento futuro 

do parque e sua relação com o entorno não sejam 

comprometidos. 

Transposições e Impedâncias 

As seguintes impedâncias ao sistema viário foram identificadas 

na na análise da área de estudo: 

Interrupção viária entre o Bairro Novo Aarão Reis e o Bairro 

Tupi – Os dois bairros foram segmentados pela implantação 

da MG-20. Não existe ligação de qualquer natureza entre os 

dois bairros o que impede que o Novo Aarão Reis possa 

beneficiar-se dos equipamentos urbanos do Tupi e ao mesmo 

tempo tal interrupção impedirá o uso futuro do parque linear 

por moradores do entorno e limitará o acesso de outros 

bairros das regionais norte e nordeste ao parque. 

Incompletude da Rua Padre Argemiro Moreira – A rua é 

formada pela ocupação de aterro originalmente destinado a 

implantação do ramal ferroviário de carga Capitão Eduardo. A 

via inicia-se logo após ao pátio de manutenção do metrô na 

estação São Gabriel, na interseção com a MG-20, prolonga-se 

paralelamente ao Córrego Gorduras, que faz parte da área de 

análise do parque linear do onça e após cruzar a regional 

nordeste, funde-se com a diretriz da estrada de ferro em 

ponte sobre o Ribeirão do Onça, na foz desse com o Rio das 

Velhas. A diretriz viária é fundamental na articulação futura 

dos bairros das regionais nordeste e norte mas encontra-se 

interrompida em diversos trechos por invasão do logradouro; 

adicionalmente existem pouquíssimas transposições ao eixo 

da via, fato justificado pela implantação original dessa como 

ramal ferroviário. 

Conformação das quadras dos bairros do entorno - em 

grande medida, as quadras dos bairros do entorno funcionam 

como restrições à circulação geral. A extensão das quadras 

por si só não pode ser considerada como obstáculo real a 

todos os modais de transporte, mas há o agravante da 

ocupação predominantemente residencial, o que limita 

dramaticamente o acesso dos modos não motorizados aos 

equipamentos urbanos e aos serviços que acabam por se 

distanciar em demasia das residências.  

As transposições no sistema viário na área de estudo são de 

caráter precário ou de baixa capacidade, sobretudo as 

transposições sobre o Ribeirão da Onça. Analisando 

especificamente o tráfego misto, há uma única transposição 

de baixíssima capacidade – uma faixa - na entrada do Bairro 

Ribeiro de Abreu, que está em processo de substituição por 

um viaduto que será construído pela PBH e uma outra 

transposição, de baixa capacidade – duas faixas – construída 

com recursos do Orçamento Participativo da PBH, que 

consiste no prolongamento natural da Rua Santa Maria até a 

Av. Risoleta Neves.  
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Situação física do sistema viário e 

hierarquização 

A condição física do sistema viário da área de estudo é uma 

conseqüência direta da estrutura do sistema; como as vias 

não operam de acordo com a sua classificação e função, as 

vias dos bairros do entorno apresentam patologias durante o 

ano todo, fato que se agrava nos períodos de chuva. A 

hierarquização viária reflete em grande medida a utilização 

das vias, ao invés da capacidade e continuidade. O mapa a 

seguir apresenta a hierarquização viária da área de estudo. 

Transporte público 

O transporte público coletivo urbano procura estabelecer 

conexões entre as diversas regiões de uma cidade, 

proporcionando, assim, transporte motorizado àqueles que 

não podem ou não querem utilizar um veículo particular.  

O transporte por ônibus é um importante meio de integração 

entre as diversas áreas econômicas e sociais dos centros 

urbanos, desempenhando importante papel no 

desenvolvimento industrial, na expansão do comércio, nos 

programas de saúde, na educação, entre outras atividades. 

Ligações e complementações viárias 

propostas 

As regionais Norte e Nordeste do município de Belo 

Horizonte, em suas respectivas áreas fronteiriças, que 

coincidem com a área de estudo, possuem um sistema viário 

incompleto e disfuncional. Diretrizes e planos compreensivos 

de expansão e reforma desse sistema têm sido executados 

desde os anos de 1970, incluindo-se aí a implantação 

interrompida do leito ferroviário de carga que foi invadida, a 

expansão do metrô de superfície à partir do Bairro São Paulo 

para Venda Nova da ocupação predominantemente 

residencial, o que limita dramaticamente o acesso dos modos 

não motorizados aos equipamentos urbanos e aos serviços 

que acabam por se distanciar em demasia das residências. O 

mapa a seguir mostra as novas ligações viárias propostas. 
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Atendimento do sistema existente 

Historicamente, a região estudada pode ser considerada 

pouco atendida pelo sistema - algumas linhas, como a que 

serve o bairro Ouro Minas, foram instituídas apenas em 

meados da década de 1990, e integrada às demais 

modalidades de transporte há menos de dez anos (ASCOM, 

2013). 

Apresentaremos a seguir uma análise do atendimento de 

transporte público na área de análise. Essa análise 

compreenderá uma avaliação das rotas de ônibus que 

atendem a região, bem como a posição e a distribuição dos 

pontos de parada. 

Conforme podemos observar no mapa ao lado, a área de 

análise apresenta uma cobertura limitada de atendimento pelo 

sistema de transporte público, composta quase 

exclusivamente por linhas denominadas alimentadoras. 

Apesar de numerosas, essas linhas alimentadoras fornecem 

conexão primariamente à Estação São Gabriel, onde os 

usuários podem realizar integração com o sistema de trem 

metropolitano e o sistema BRT MOVE.  

Embora essa alta conectividade com a Estação São Gabriel 

permita o acesso a uma vasta gama de destinos em Belo 

Horizonte e região metropolitana, o sistema tronco-

alimentador exige que muitas viagens necessitem de 

transbordo, mesmo para destinos geometricamente próximos 

da origem.  

As linhas diametrais 1505 (Alto dos Pinheiros – Tupi), 3503ª 

(Santa Terezinha  -São Gabriel) e os Suplementares S66 (Tupi

-Europa) e S70 (Conj. Felicidade – Shopping Del Rey) 

oferecem as únicas conexões bairro-a-bairro na região. A 

abrangência dessas linhas é, no entanto, pouco expressiva e 

limitada. 

A área imediatamente adjacente ao canal fluvial é 

particularmente carente de atendimento de transporte 

público. Existe uma evidente falta de continuidade das linhas, 

provocada principalmente pela barreira física composta pelo 

Ribeirão. A carência de atravessamentos prejudica a 

circulação dos ônibus, configurando rotas pouco abrangentes 

e estanques. 
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Além das descontinuidades ocasionadas pela segregação física 

imputada pela morfologia do canal fluvial, diversas linhas 

alimentadoras apresentam um trajeto que atende os limites 

dos bairros, negligenciando sua porção central. Essa falta de 

alcance capilar pode ser observada no bairro Tupi, Belmonte, 

Mirante, Lajedo, Capitão Eduardo e na porção Leste do 

bairro Ribeiro de Abreu. Essa configuração, aliada à carência 

de travessias adequadas e infraestrutura de caminhamento de 

pedestres torna precário o acesso à área do parque 

proposto. 

Distribuição dos pontos de parada 

Denominamos acessibilidade a distância percorrida para 

iniciar e finalizar a viagem por transporte público, sendo 

influenciada pelas características do percurso como 

declividade, existência ou não de calçamento nos passeios, 

estado das calçadas e facilidade para cruzar as ruas existentes 

no trajeto.  

Segundo AGUIAR (1985), um item que reflete a acessibilidade 

do sistema de transporte é o número de estações ou pontos 

de embarque e desembarque, uma vez que quanto maior for 

esse número maior será a área coberta pelos serviços de 

transporte, levando-se em conta que cada ponto possui a sua 

área de influência própria. Analisaremos a distribuição dos 

pontos de parada de ônibus na região, com o intuito de 

avaliar o nível de acessibilidade do sistema de transporte 

coletivo sob a ótica do usuário. 

Existem várias referências na literatura a respeito do 

comportamento do deslocamento de pedestres, 

especialmente observações de campo (medições de 

velocidade livre, fluxo e densidade). WALDAU et al. (2007) 

consideram que a velocidade de pedestres segue uma 

distribuição normal, com uma média estimada de 1.34 m/s e 

um desvio padrão de 0.37m/s. As velocidades observadas 

variam entre 0.97m/s e 1.65m/s. A velocidade mediana 

(considerada mais significativa do que a velocidade média) é 

estabelecida em 1.2 m/s (op.cit.,p.15).  

Consideraremos, para esta análise, uma velocidade 

operacional de 1 m/s, que corresponderia a uma velocidade 

desempenhada por um idoso ou um adulto acompanhando 

uma criança; Dessa forma, uma distância caminhada de 300 

metros até o ponto de ônibus levaria cinco minutos.  

Estabelecemos que uma caminhada com distância superior a 

300 metros é insatisfatória, especialmente devido ao caráter 

essencialmente alimentador das linhas  (o que significa uma 

necessidade de transbordo para a maioria das viagens, de 

modo que o usuário demoraria cinco minutos apenas para 

iniciar o primeiro percurso de sua viagem). 

O mapa a seguir demonstra a abrangência do atendimento de 

transporte público na região através da capacidade de acesso 

de pedestres aos pontos de ônibus existentes.  

Podemos observar diversas áreas com acesso precário a 

pontos de ônibus, indicados pelos trechos representados em 

vermelho. Esses trechos encontram-se a mais de 300 metros 

de distância de algum ponto de parada. Algumas áreas, 

sobretudo loteamentos irregulares, vilas e favelas, encontram-

se em uma situação de baixa acessibilidade generalizada ao 

sistema de transporte público, sendo necessário realizar 

longos deslocamentos a pé até o ponto de ônibus mais 

próximo em quase toda sua extensão.   

Na área de intervenção principal, nas imediações do canal 

fluvial, esse cenário se apresenta com frequência, novamente 

devido às descontinuidades viárias ocasionadas pela falta de 

transposições sobre o ribeirão. Como exemplos de áreas 

com baixo nível de acessibilidade ao transporte público 

identificamos a porção Norte do bairro Ouro Minas e a 

porção Leste do bairro Novo Aarão Reis. 

Concluímos que a configuração das rotas das linhas de ônibus, 

a distribuição dos pontos de parada e descontinuidades no 

sistema viário da região ocasionam severos problemas de 

acessibilidade ao sistema de transporte coletivo.  

Transporte Não-Motorizado 

As condições de caminhamento observadas são, em sua 

generalidade, precárias e descontinuas. Observam-se diversas 

travessias autoconstruídas (pinguelas), estabelecidas no intuito 

de mitigar a segregação imposta pela topografia e pela 

morfologia do canal fluvial, uma vez que há uma carência de 

travessias adequadas. Não existe infraestrutura cicloviária 

relevante ao longo da região, 

Observações a serem consideradas 

na parte propositiva 

É necessário considerar prioridade a circulação e o acesso de 

pedestres ao longo da área da intervenção. O parque pode 

configurar um pivô, um elo de conexão pedonal entre áreas 

hoje excessivamente segregadas, desde que se ofereçam 

travessias, vias de caminhamento, equipamentos auxiliares, 

mobiliário público de suporte e meios de acesso a transporte 

publico. A carência de formas de travessia deve ser suprida 

através de passarelas, pontes, túneis e outras soluções, 

procurando oferecer soluções adequadas às travessias 

autoconstruídas existentes. É necessário garantir o 

atravessamento de pedestres em todas as pontes existentes 

que não apresentem calçadas, e prever acesso de pedestres 

em todas as pontes propostas.    

É igualmente importante fomentar o uso de transporte 

através de bicicleta através de um sistema cicloviário 

adequado. Recomenda-se o estabelecimento de um conjunto 

de ciclossistemas, complementando as ciclovias e demais 

equipamentos ciclísticos existentes. Cada ciclossistema 

representa um pequeno arranjo viário intra-bairros, 

facilitando a conexão de bairros e centralidades vizinhas entre 
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HABITAÇÃO E MORADIA 
 

Introdução 

O projeto do Parque do Ribeirão da Onça tem grande 

importância para a área em estudo. Um dos pontos principais 

do projeto é a sua dimensão ambiental de preservação de um 

curso d‘ água como o Ribeirão da Onça, de relevância para o 

município de Belo Horizonte e para o estado de Minas 

Gerais, considerando, ainda, que esse curso d‘água é 

tributário do Rio São Francisco.  

Outro ponto importante dessa intervenção é a questão 

habitacional. Trata-se de área na qual praticamente a 

totalidade da população é de baixa renda e onde há muitos 

assentamentos precários, irregulares e muitos deles em áreas 

de risco de inundação e de risco geológico. A criação de um 

parque nessa localidade, integrando soluções de saneamento 

e habitação, constituirá um grande projeto de abrangência e 

importância metropolitana.  

Outro significado singular desse projeto é possibilitar a 

acessibilidade para uma região atualmente desconectada de 

suas adjacências e da área central do município. A intervenção 

contempla a realização de uma ponte sobre o Ribeirão que 

trará uma alternativa importante, não somente para a 

margem oposta a do Ribeirão, mas também um novo acesso 

ao centro de Belo Horizonte circulando por vias internas a 

esta região, alcançando o corredor viário da Avenida José 

Candido da Silveira e depois a Avenida dos Andradas.  

Com essa intervenção, a população de Belo Horizonte 

contará com mais um espaço de uso público aprazível na 

cidade. A capital ofertará aos seus moradores mais qualidade 

de vida e poderá ampliar suas urbanidades, o que possibilitará 
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o incremento das atividades turísticas. O projeto também 

objetiva a criação e o fortalecimento de centralidades 

baseadas no comércio e em serviços de base local. A 

proposta da criação do parque traz no seu bojo intervenções 

que vão promover a recuperação das áreas degradadas do 

entorno do Ribeirão, bem como a melhoria da qualidade de 

suas águas. 

A realização de empreitada de tamanha envergadura causará 

impactos significativos aos moradores da área diretamente 

afetada, um expressivo contingente que reside às margens do 

Ribeirão da Onça. Trata-se de um grupo social que apresenta 

graus muito elevados de vulnerabilidades sociais de amplo 

espectro, como: ausência ou insuficiência de rendimentos 

monetários, níveis baixíssimos de escolaridade e de 

qualificação profissional, além de problemas de saúde e 

ausência de saneamento. Tal grupo da população ribeirinha 

deverá ser removido e reassentado alhures, o que poderá 

trazer modificações profundas nas suas condições sociais, 

econômicas e modos de vida.  

Habitação e moradia 

A implantação de um parque ao longo do Ribeirão da Onça 

aponta a necessidade de integrar os assentamentos precários 

existentes e promover o reassentamento das moradias 

situadas em áreas que serão destinadas ao parque. Há 

diversos domicílios situados na calha do ribeirão e em suas 

adjacências, em situação de risco e ocupados por população 

de baixa renda.  

Para a realização desse diagnóstico foi adotado o conceito de 

moradia como um direito social, sendo base material para 

realização de outros direitos sociais e como acesso à 

infraestrutura e serviços urbanos. Portanto, para que o 

projeto possa ser entendido e qualificado como de 

atendimento ao direito social à moradia deverão ser 

consideradas as seguintes diretrizes: 

 Garantia do acesso ao saneamento básico; 

 Promoção do atendimento aos serviços de saúde, 

educação, lazer e outras políticas sociais; 

 Promoção de reassentamento das famílias, 

preferencialmente dentro dos limites de sua localidade ou 

nas proximidades, considerando o direito de 

permanência das famílias adaptadas ao local; 

 Acompanhamento social em todas as etapas. 

 Para a realização desse diagnóstico foram considerados: 

as tipologias de assentamento de interesse social 

existentes, as áreas potenciais para reassentamento e os 

serviços sociais de atendimento aos moradores.  



Vilas e favelas 

Vila São Gabriel 

A Vila São Gabriel está localizada no final do trecho 

canalizado do Ribeirão do Onça, próximo à área da cachoeira. 

Tem área de 21.516,98 m² (PLHIS/2011), com número 

estimado de 176 domicílios e 520 moradores (PGE 2012). O 

assentamento possui cerca de 40 anos e teve início na faixa 

de terra às margens da antiga linha férrea que cortava a 

margem direita do Córrego do Onça. A Vila conta com 

população com renda familiar predominante de até 3 salários 

mínimos. A área está zoneada como ZEIS-1, pela Lei 9959/10. 

As vias tem traçado irregular e o tamanho médio dos lotes é 

de 66m². A área conta com infraestrutura parcial de 

pavimentação, abastecimento de água e esgotamento.  O 

assentamento apresenta risco de escorregamento e 

elementos geradores de restrições legais à ocupação, como 

APPs e a proximidade com a Rodovia. 

 

Vila Ouro Minas 

A Vila Ouro Minas está localizada às margens do Córrego do 

Onça, após a cachoeira, próximo à área onde se encontrava a 

Subestação de Energia do Onça, se estendendo até a Vila São 

Gabriel. A ocupação desta área ocorreu por volta de 1998, 

de forma bastante precária, através de barracas de lona, 

inicialmente, próximo às partes baixas do Ribeirão, na área 

conhecida como Ilha do Sapo, para atender à necessidade de 

moradia de famílias que já residiam na região, principalmente 

na Vila São Gabriel. Uma parte de suas moradias foi removida 

em 2004, por ocasião do alagamento no período de chuvas. 

Segundo dados do relatório de diagnóstico do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS), elaborado pela 

Prefeitura de Belo Horizonte em 2010/2011, a vila possui área 

de 25.802,3 m² e, segundo o PGE elaborado pela URBEL, 

conta com um número estimado de 217 domicílios e 728 

moradores. A renda familiar predominante estimada é de até 

3 salários mínimos (PLHIS 2010/2011). A área está zoneada 

como ZP-1 pela Lei 9959/10. A proposta da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, apresentada na IV Conferência 

Municipal de Política Urbana para a revisão dessa Lei, 

reconhece esta área como ZEIS-1. As vias possuem traçado 
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irregular e o tamanho médio dos lotes é de 82 m². A vila 

conta com estrutura parcial de pavimentação, abastecimento 

de água e esgotamento, com padrão construtivo das 

edificações ruim. O assentamento apresenta riscos de 

escorregamento e inundação e possui restrições legais à 

ocupação, como APPs.  

 

Vila Antônio Ribeiro de Abreu 

A Vila Antônio Ribeiro de Abreu está localizada junto à 

margem direita do Ribeirão do Onça, próximo ao Bairro 

Ribeiro de Abreu, sendo composta por três seções. Tem área 

de 34.638,95m², com número estimado de 186 domicílios, 

segundo o relatório de diagnóstico do PLHIS/2011. O 

assentamento tem cerca de 68 anos e conta com população 

de renda familiar predominante de até 3 salários mínimos. A 

área está zoneada como ZEIS-1 pela Lei 9959/10. As vias têm 

traçado irregular e o tamanho médio dos lotes é de 72m². A 

Vila Antônio Ribeiro de Abreu conta com infraestrutura 

parcial de pavimentação, abastecimento de água e 

esgotamento em toda a sua área e o padrão construtivo das 

edificações é regular. O assentamento apresenta riscos de 

escorregamento e inundação, entre outros. Além disso, a 

área apresenta elementos geradores de restrições legais à 

ocupação, como APPs e a proximidade com a Rodovia.  

Loteamentos irregulares, conjuntos 

habitacionais e loteamentos públicos 

Na área do Parque do Ribeirão do Onça há alguns 

loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais públicos. 

São eles: Novo Tupi, Conjunto Novo Aarão Reis e 

Assentamento Cigano São Gabriel. 

 

Novo Tupi 

O loteamento irregular Antônio Ribeiro de Abreu - 3ª Seção, 

conhecido popularmente como Novo Tupi, está localizado no 

bairro Ribeiro de Abreu. Tem área de 118.300 m2, com um 

número estimado de 360 domicílios, segundo o relatório de 

diagnóstico do PLHIS/2011. O assentamento tem 18 anos, em 

propriedade pública irregular, e conta com população com 

renda familiar predominante de até 3 salários mínimos. A área 

está zoneada como ZPAM, ZAR-2 e ZP-2, pela Lei 9959/10 e 

está indicada para ser sobrezoneada como AEIS-2 pela 

proposta da IV Conferência Municipal de Belo Horizonte. As 

vias têm traçado regular e o tamanho médio dos lotes é de 

133 m2. O Novo Tupi conta com infraestrutura de 

pavimentação, abastecimento de água e esgotamento em toda 

a sua área e o padrão construtivo das edificações é regular. O 

assentamento não apresenta risco geológico geotécnico, mas 

apresenta alguns elementos geradores de restrições legais à 

ocupação, como APPs e a proximidade com a Rodovia. 

Segundo o PLHIS, o Novo Tupi tem carência de 

equipamentos de educação, saúde e outros. 

 

Conjunto Novo Aarão Reis 

A ocupação do Conjunto Novo Aarão Reis está localizada na 

porção sul da regional Norte e originou-se no ano de 1991, 

por 348 famílias sem casa. Segundo dados do PGE 

desenvolvido pela URBEL, o Conjunto evoluiu das ocupações 

a partir de uma resultante da legalização de loteamentos 

clandestinos pela Prefeitura de Belo Horizonte no inicio da 

década de 90, expandindo mais tarde com ocupação irregular, 

adjacente à área consolidada, às margens do Ribeirão da 

Onça. Em setembro de 1992 ocorreu o sorteio de lotes pelo 

poder executivo municipal e seu enquadramento pela 

Secretaria da Habitação Municipal, o que possibilitou o 

reassentamento de famílias e a remoção das que estavam em 

áreas de risco. Estas famílias se comprometeram a construir 

suas casas com recursos próprios. Na ocasião foram 

sugeridos projetos de casas Padrão SEHAB/COHAB-MG e 

respectivas cartilhas para as construções das moradias 

A ocupação do Conjunto Novo Aarão Reis ocorreu, 

portanto, em duas etapas distintas:  

    1ª) no inicio da década de 90 com a ocupação da área e 

posterior assinatura do Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso de Imóveis conforme projeto urbanístico de 

parcelamento elaborado pela COHAB, sendo o sorteio de 

lotes realizado pela Secretaria Municipal de Habitação em 

setembro de 1992, como exposto acima; 

    2ª) num segundo momento, aproximadamente 4 anos 

depois, através da ocupação das áreas adjacentes do núcleo 

central do conjunto, correspondentes à margem esquerda do 

Ribeirão da Onça, às áreas de preservação permanente, às 

áreas de declividade acentuada e às áreas de domínio da 

Rodovia MG 20.   

Conforme dados da pesquisa amostral1 realizada durante a 

elaboração do PGE, o Conjunto Ribeiro de Abreu tem 2.337 

domicílios residenciais e uma população aproximada de 8880 

pessoas, apresentando uma média de densidade de 3,8 

pessoas por domicílio. Salienta-se que, embora o Conjunto 

Novo Aarão Reis apresente uma divisão em relação às suas 

características físicas e ao tempo de ocupação, a sua 

população possui um perfil relativamente homogêneo em 

relação aos indicadores de escolaridade, ocupação 

profissional e renda. Há evidências, apontadas pelo PGE, de 

que a área adjacente, referente ao segundo momento de 

ocupação, apresenta expressiva renovação da população 

desde o início de sua ocupação, sendo que a maior parte das 

famílias (47,9%) reside no domicílio há 06 anos ou menos. 

O Conjunto Novo Aarão Reis apresenta-se praticamente 

―ilhado‖, entre o Ribeirão do Onça e a Rodovia MG20, pelos 

acessos deficientes e perigosos em relação à MG-20 e pela 

inexistência de acesso de transposição do Ribeirão da Onça. 

Quanto à MG-20 essa situação foi acentuada, pois sua 

duplicação não previu transposições. Quanto ao Ribeirão da 

Onça, há presença de uma ponte estaiada precária sobre ele, 

que permite o acesso de pedestres e bicicletas. Nesse local, 

salienta-se que as ruas do conjunto que finalizam nas margens 

do Ribeirão não apresentam integração viária. Outra barreira 

é composta pelos talvegues a jusante da rodovia e pela parede 

de pedra remanescente da mineração.  

O Conjunto apresenta seus maiores problemas de 

saneamento concentrados na área de ocupação espontânea 

em função dos lançamentos de esgoto a céu aberto2, 

insuficiência e exposição das redes existentes, disposição 

inadequada de lixo, contaminação do solo, redes no interior 

das quadras, etc.  

O plano identificou as situações de risco existentes que, 

muitas vezes, são coincidentes com as áreas de implantação 

do parque. Uma das áreas de risco muito alto está localizada 

no final das ruas 34 e 50 referente à ocupação na vertente do 

Ribeirão da Onça, próximo a uma grande cachoeira existente 

neste curso d‘água. Outra área é a região das vertentes do 

ribeirão da Onça, no final das ruas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

___________ 
 
1. Pesquisa amostral realizada 
pela empresa CONEST em 
março de 2007, referente a 
uma amostra  de 185 
domicílios na área central do 
conjunto e 167 domicílios na 
área adjacente. 
2. Esse lançamento de esgoto a 
céu aberto ou diretamente no 
ribeirão é o resultado do 
fornecimento de água às 
residências situadas em 
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e 13, que apresenta declividades elevadas e camadas de aterro 

relacionadas à implantação da plataforma das vias, além de 

diversos cortes e aterros realizados no terreno. Como pôde 

ser observada, a condição de preservação da área é 

inadequada, pois estão ocupados os talvegues, as encostas, as 

margens do Ribeirão e as cabeceiras dos cursos d‘água. Estas 

áreas, além de possuírem grande ocupação por edificações, 

apresentam pouca cobertura vegetal residual. Encostas 

íngremes estão ainda expostas, sem a cobertura vegetal, ou 

sendo erodidas por ação de cortes indevidos.  

As áreas do Conjunto Novo Aarão Reis sobre as quais 

incidem restrições à regularização fundiária envolvem os 

seguintes aspectos físicos: faixa de domínio da MG-20; área de 

inundação do Ribeirão da Onça; faixa de preservação às 

margens de Córrego; terreno com inclinação igual ou acima 

de 47%, que não seja possível intervenção física 

regularizadora; área de risco geológico-geotécnico, nas 

categorias risco médio, risco alto, risco muito alto, que não 

seja possível intervenção física estabilizadora. 

As maiores centralidades do Conjunto estão situadas na 

entrada do conjunto pela Avenida 1, próximo à MG-20, onde 

há um adensamento de equipamentos comunitários em torno 

de uma quadra semi-ocupada e na Praça Aarão Reis. Outra 

centralidade mais incipiente está localizada junto à Via 240, 

onde há uma praça circular e uma escola infantil.  

O Conjunto Novo Aarão Reis possui características que 

potencializam práticas desportivas e culturais, tais como 

topografia favorável e disponibilidade de espaços ociosos, 

onde podem ser desenvolvidas atividades sócio-recreativas e 

serem instalados equipamentos comunitários.  

 

Assentamento Cigano São Gabriel 

O Assentamento Cigano São Gabriel é uma ocupação 

organizada, dividida em duas seções, uma próxima à Vila 

Ouro Minas e outra próxima à Vila Boa Esperança. Possui 

área de 21.520 m², com um número estimado de 30 

domicílios, segundo o relatório de diagnóstico do 

PLHIS/2011. O assentamento possui cerca de 5 anos, em 

propriedade pública irregular, e conta com população com 

renda familiar predominante de até 3 salários mínimos. A área 

está zoneada como ZAR-2, ZEIS-1 e ZEIS-3, pela Lei 9959/10. 

As vias têm traçado irregular, a área não conta com 

infraestrutura de pavimentação, abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e as moradias possuem padrão 

construtivo ruim. O assentamento possui risco de 

escorregamento e está em área de APP, o que gera restrições 

legais à ocupação. O assentamento possui carência de 

equipamentos de educação infantil. 

Diagnóstico Social 

Como citado na parte introdutória deste documento, a 

população diretamente afetada sofrerá grandes impactos com 

a implantação do Parque do Ribeirão da Onça. Assim, torna-

se necessário explicitar suas características sócio-econômicas 

mais relevantes. A seguir, recuperam-se algumas importantes 

informações que mostram quão vulnerável é essa população, 

necessitando, portanto, de amparo de  políticas públicas para 

enfrentar modificações estruturais nas suas condições de vida. 

Assim, esta seção pretende apresentar informações sobre as 

famílias residentes em áreas de risco alto e muito alto, às 

margens do Ribeirão do Onça, na região dos bairros Ribeiro 

de Abreu e Aarão Reis. 

O trabalho traz informações sócio-econômicas dos chefes 

dos domicílios, dos cônjuges e dos ocupantes permanentes 

do domicílio. Segundo o relatório de pesquisa, datado de 

2011 e produzido pela ASP - Assessoria Social de Pesquisa - 

para a Urbel, dos 665 domicílios que compõem o universo da 

pesquisa, caracterizados como de risco alto e muito alto, 

foram considerados 166 deles para comporem a amostra, 

com um total de 564 moradores, ou seja, 25% do total. 

Como bem observado, ainda no relatório, as características 

de homogeneidade da população alvo em relação às variáveis 

estudadas permite que os resultados sejam válidos para o 

conjunto dos domicílios da população. 

Alguns dados a seguir evidenciam as imensas vulnerabilidades 

sócio-econômicas, educacionais, entre outras, da população 

alvo, que não permitem que as mesmas sejam inscritas, 

através do emprego, nos circuitos econômicos da moderna 

economia de mercados. Os dados referentes à renda, 

educação, condições de saúde, capital econômico, capital 

social, mostram que um grande contingente dessa população 

tende a ser considerada supranumerária, do ponto de vista de 

inserção no mercado formal de trabalho, condição que a 

torna dependente, em grande medida, das políticas públicas 

de assistência social. 

a. Mais de 75% dos chefes de domicílio possuem renda 

de até 3 SM (valor do salário mínimo à época da pesquisa: 

R$ 545,00); 

b. Cerca de 11% disseram não possuir nenhum tipo de 

renda proveniente de trabalho remunerado.  

c. Cerca de 25% dos chefes de domicílios amostrais 

possuem renda entre 1,5 a 5 salários mínimos. 

d. A renda média dos chefes dos domicílios, por sua vez, 

corresponde a tão somente 1,36 salários mínimos.  

e. Cerca de 82% dos chefes de domicílio não recebem 

outro tipo de renda. Dos que possuem algum tipo de ―outra 

renda‖: 11,45% dela são procedentes do Programa Bolsa 

Família, enquanto o Programa Bolsa Escola, Pensão e Aluguel 

juntos somam 6,62% da amostra. 

f. Quanto à escolaridade dos chefes de famílias da 

amostra, 78,31% tem até o ensino fundamental. Desses, 

13,25% são analfabetos. Somente 16,87% possuem o 

segundo grau completo ou incompleto. 

g. Quanto à ocupação do chefe de domicílio, 21,7% 

trabalham em atividades da construção civil; 10.8 % na 

prestação de serviços domésticos; 10.2% trabalham com 

vendas; as outras ocupações se diluem em atividades de 

serviços gerais, serviços de transporte, donas de casa, 

serviços pessoais, atividades de educação, de saúde etc. 

h. Quanto à situação ocupacional dos ocupantes 

permanentes pode ser observado que 60,25% são ainda 

estudantes, enquanto 15,9% estão empregados e 12,13% se 

consideram desempregados. Cabe ressaltar que nesse caso 

foram desconsiderados aqueles com idade menor ou igual a 

07 anos. 

i. Quanto à renda, o percentual dos ocupantes 

permanentes que não possuem nenhum tipo de renda é o 

mais significativo, eles são 83,6% da amostra, o que se 

justifica, considerando-se que 60,2% dos entrevistados deste 

subgrupo são apenas estudantes.  

j. Dos ocupantes permanentes que têm renda, o maior 

percentual recebe rendimentos de até um salário mínimo. A 

renda média dos ocupantes permanentes é de 0,51 salários 

mínimos.  

 

Os dados apresentados esclarecem que os moradores da 

pesquisa amostral têm perfil de inserção nas atividades de 

baixa produtividade e nos setores informais da economia. 

Como se sabe, tais setores apresentam grandes oscilações e 

vulnerabilidades ocasionadas pelas variações das atividades 



econômicas e da renda dos setores dinâmicos da economia. 

As atividades predominantes de trabalho em que está 

envolvido o público alvo da remoção e do reassentamento 

são tipicamente aquelas de baixa qualificação de ensino, como 

as de pedreiros, auxiliares de pedreiros, bombeiros, 

apontadores de obras, seguranças, balconistas, vigilantes, 

empregadas domésticas, vendedores ambulantes. Ressalta-se 

também a presença de um número significativo de 

carroceiros desenvolvendo a atividade informal de extração 

de areia no Ribeirão, que é comercializada na região. Esta 

atividade econômica será diretamente impactada pela 

implantação do Parque Linear do Onça e, provavelmente, 

deixará de existir. Com a interrupção dessa fonte de extração 

de renda, cabe avaliar a possibilidade de indenização 

temporária a esse grupo de pessoas, em virtude de suas 

perdas econômicas. Sugere-se ainda que essa compensação 

dure o tempo necessário para a transformação desse tipo de 

atividade que pode, entre outras alternativas, se voltar para o 

transporte de pequenos volumes da URPVs da Prefeitura de 

Belo Horizonte. Também se verifica a necessidade de criação 

de espaços para o abrigo dos animais. 

Para dar conta de mitigar os impactos adversos a esta 

população, bem como criar condições para melhorar a 

qualidade de vida da população remanescente e também 

promover a ressocialização daquelas que serão reassentadas 

em outros espaços, a Companhia de Urbanização de Belo 

Horizonte- Urbel, apresentou no seu Plano Global Específico- 

PGE- de 2008 para o Conjunto Ribeiro de Abreu e no PGE 

para as Vilas Ouro Minas e São Gabriel, uma série de 

medidas, a serem estudadas no momento de elaboração de 

diretrizes. 

A área de intervenção possui demarcações voltadas para a 

proteção ambiental, como ZPAM, ZP-1 e ZP-2, dispostos 

próximos à calha do rio; áreas demarcadas como ZAR-2 no 

entorno, com restrição à ocupação em função de condições 

de infraestrutura, topográficas ou de articulação viária; zonas 

e áreas de interesse social, nos assentamentos existentes e 

em áreas passíveis de ocupação por empreendimentos de 

habitação de interesse social. No processo de revisão da Lei 

9959/10, a proposta da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte mantém a mesma lógica do zoneamento anterior, 

apresentando categorias de estruturação urbana voltadas para 

a proteção ambiental, como PA-1 e PA-2 (Preservação 
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Ambiental 1 e 2), além de áreas com previsão de Ocupação 

Moderada (OM), em função da importância ambiental e da 

baixa capacidade de suporte da área. A maioria dos bairros 

do entorno estão demarcados na proposta como OM-2 

(Ocupação Moderada-2), mas também são verificadas áreas 

classificadas como OM-4 (Ocupação Moderada-4). Estas 

últimas são passíveis de receber habitações de interesse 

social, pois recebem parâmetros construtivos que possibilitam 

e incentivam um maior adensamento, junto a uma intenção de 

controle da valorização da terra. Também são mantidos e 

criados zoneamentos e sobrezoneamentos de interesse 

social. 

A área em estudo apresenta regiões delimitadas como ZEIS 

pela Lei 9959/10, nas quais o Executivo tenha implantado 

conjuntos habitacionais de interesse social, ou que tenham 

sido ocupadas de forma espontânea, nas quais há interesse 

público em ordenar a ocupação por meio de implantação de 

programas habitacionais de urbanização e regularização 

fundiária, urbanística e jurídica. 

A legislação atual delimita duas áreas como ZEIS-1 (áreas 

ocupadas desordenadamente passíveis de serem submetidas à 

processos de regularização fundiária, urbanística e jurídica): a 

Vila São Gabriel e a Vila Antônio Ribeiro de Abreu. A 

proposta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a 

revisão da Lei 9959/10 reconhece mais uma área como ZEIS-

1: a Vila Ouro Minas. Anteriormente essa área não havia sido 

delimitada, pois não era considerada não consolidável. Na 

proposta apresentada na IV Conferência Municipal de Política 

Urbana isso não foi considerado como critério impeditivo 

para sua delimitação como ZEIS-1. 

A legislação atual delimita ainda uma área como ZEIS-3 

(regiões edificadas em que o Executivo tenha implantado 

conjuntos habitacionais de interesse social), o Bairro Novo 

Aarão Reis. A proposta da Prefeitura Municipal para a revisão 

da Lei 9959/10 mantém a mesma intenção da legislação 

anterior, mudando apenas a nomenclatura do zoneamento, 

que passa a ser reconhecido como ZEIS-2. 

A área em estudo também apresenta regiões delimitadas, pela 

legislação atual, como AEIS-1 (áreas destinadas à implantação 

de programas e empreendimentos de interesse social, 

vinculados ao uso habitacional, compostas de áreas edificadas, 

subutilizadas ou não utilizadas) e AEIS-2 (áreas destinadas à 
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regularização fundiária e à legalização urbana, composta por 

loteamentos precários i rregu lares ocupados , 

predominantemente, por população de baixa renda).  

Existem várias áreas sobrezoneadas, pela legislação atual, 

como AEIS-1, que podem ser importantes para um futuro 

reassentamento de famílias a serem removidas das áreas de 

proteção ambiental, de risco e de futuras intervenções para o 

parque. Estas áreas estão dispersas no território, mas a título 

de ilustração, podemos citar alguns terrenos próximos à Vila 

São Gabriel, à Rua Nossa Senhora de Guadalupe, à Rua Nossa 

Senhora das Dores, à antiga linha férrea e ao Bairro Ribeiro 

de Abreu.  

Existem também algumas áreas sobrezoneadas, pela legislação 

atual, como AEIS-2. Algumas destas áreas são consolidáveis 

com pequenas intervenções, como alguns terrenos no Bairro 

São Gabriel. Outras áreas tem sua consolidação condicionada 

à realização de intervenções estruturais. Uma delas é a área a 

leste da Rua Afonso Lobato, na margem direita do Ribeirão, 

em frente ao Bairro Novo Aarão Reis. Outra mancha 

significativa é a grande área plana, de baixa cota altimétrica, 

circundada pelo Ribeirão do Onça e pela Foz do Córrego do 

Isidoro, que deságua no ribeirão. Esta última área em 

destaque encontra-se no interior da mancha de inundação do 

Ribeirão do Onça, o que demonstra a fragilidade da região 

frente às cheias do curso d‘água. A proposta da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte para a revisão da Lei 9959/10, 

considera ainda duas novas áreas como AEIS-2, uma próximo 

à Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro e a outra onde o 

conjunto habitacional de tipologia horizontal do bairro Novo 

Tupi está implantado.  
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Tratamento das áreas previstas para 

remoção de domicílios 

(modalidades e áreas potenciais para 

reassentamento) 

De acordo com a política habitacional atualmente 

estabelecida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para 

os domicílios indicados para remoção em função das 

intervenções propostas pelo poder público, deve ser previsto 

o reassentamento e/ou indenização das benfeitorias 

(edificações). As formas de reassentamento são “em Unidade 

Habitacional produzida pelo poder público‖ ou ―através do 

Programa de Reassentamento de Famílias Removidas em 

Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade 

(PROAS)”. As famílias devem ser, preferencialmente, 

reassentadas em novas Unidades Habitacionais (UH) 

produzidas pelo Poder Público. Entretanto, deverá ser 

considerada a impossibilidade de reintegrar este grande 

contingente de famílias atingidas pela necessidade de remoção 

ao território já urbanizado e a necessidade de dispersá-lo o 

mínimo possível no entorno, já que nem sempre há oferta 

significativa de terrenos livres e/ou adequados para 

reassentamento no entorno. Para os casos em que esse tipo 

de reassentamento não é possível, como no caso de famílias 

muito numerosas, de imóveis de valor superior ao das UH 

produzidas pelo município e de imóveis com uso não 

residencial, são indicadas outras formas de reassentamento e 

também a indenização, de acordo com a situação.  

O reassentamento em Unidade Habitacional produzida pelo 

poder público é previsto para os domicílios residenciais ou 

mistos, ocupados pelos proprietários, com no máximo 8 

moradores e com valor até R$65.000,00 e também para os 

domicílios residenciais ou mistos, ocupados em regime de 

cessão ou aluguel (Resolução XXI do Conselho Municipal de 

Habitação). Neste caso, o reassentamento é oferecido caso 

haja disponibilidade de unidades habitacionais em 

empreendimento e é condicionado à adesão da família 

beneficiária a um programa de financiamento, nos moldes 

definidos pela Política Municipal de Habitação. Nos PGEs, 

geralmente prevê-se unidades habitacionais para todos os 

domicílios que se encontram no regime de ocupação alugado 

ou cedido. Independentemente do reassentamento ou não da 

ressarcimento ao morador pela desapropriação ou remoção. 

Nas modalidades de reassentamento e em casos de 

indenização, há o trabalho de acompanhamento das famílias 

no momento ―Pré-morar‖. 

Trata-se de um trabalho de caráter educativo, uma 

preparação para a mudança. São previstos vários encontros 

entre os técnicos do Poder Público e a população indicada 

para remoção e reassentamento. Nesses encontros, a 

comunidade alvo terá oportunidade de tirar as dúvidas e 

serão explicadas detalhadamente as duas alternativas de 

reassentamento: em apartamento de conjuntos habitacionais 

construídos pelo Poder Público e por inclusão no PROAS, e 

também a possibilidade da indenização. Antes do trabalho de 

acompanhamento das famílias no momento ―Pré-morar‖, no 

caso do Parque Linear do Onça será importante também a 

viabilização de um processo participativo mais estendido, com 

criação de um grupo de Gestão comunitária, tanto para a 

participação efetiva na fase dos projetos, quanto da 

mobilização e obras.  

Na modalidade do reassentamento via PROAS (ou 

monitorado), as famílias não serão reassentadas em prédios, 

mas em diferentes locais, em moradias compradas pelo Poder 

Público, conforme escolha das próprias famílias e de acordo 

com orientação e aprovação dos técnicos da Prefeitura, como 

dito acima. Os casos serão negociados de forma individual. As 

famílias receberão acompanhamento em todas as fases do 

processo, desde a escolha da nova moradia, durante a 

mudança, e após esta. Os temas que necessitam ser 

trabalhados dizem respeito à correta utilização dos serviços e 

equipamentos disponíveis na área a que se destinam. 

Quando se tratar de reassentamento em prédios de 

apartamentos construídos pelo Poder Público, devido às 

maiores dificuldades de adaptação, outros instrumentos serão 

necessários, tais como: convenções de condomínio, 

esclarecimentos sobre áreas comuns e privativas, direitos e 

deveres, rateios de despesas. Ressalta-se, entretanto, a 

importância da investigação de outras tipologias habitacionais 

para a produção pública de moradias para os 

reassentamentos, pautada pelas demandas dos moradores da 

área, visando uma maior adequação a estas moradias. Esta 

medida é largamente mais eficaz e abrangente do que o 

família residente, a indenização da benfeitoria é paga ao 

proprietário. Quanto ao tamanho da UH, o PGE considera o 

tamanho da família, da seguinte forma: 

 Domicílios com até 5 moradores: reassentamento em UH 

de 2 quartos; 

 Domicílios com 6 a 8 moradores: reassentamento em UH 

de 3 quartos. 

 

O Programa de Reassentamento de Famílias Removidas em 

Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade 

(PROAS) é um programa da Política Municipal de Habitação 

Popular voltado para a remoção e o reassentamento de 

famílias removidas em decorrência da realização de obras 

públicas, que tenham sido vítimas de calamidades ou que 

sejam moradoras de áreas de alto risco geológico com perigo 

de acidentes. Este programa está em funcionamento desde 

1995, e promove o reassentamento monitorado, no qual o 

morador conta com acompanhamento técnico e social a fim 

de adquirir outra unidade habitacional até o valor de R$ 40 

mil. A partir da indicação do morador, a equipe técnica da 

Urbel vistoria o imóvel para assegurar que não está localizado 

em área de risco geológico, que apresenta segurança 

construtiva e conta com infraestrutura urbana básica: água, 

luz e esgoto. Atualmente, esse programa tem sido utilizado 

em pequena escala pelo Poder Público Municipal, em função 

das dificuldades de se encontrar imóveis que se enquadrem 

no valor citado. Nos PGEs, o PROAS tem sido indicado na 

seguinte situação 5: domicílios residenciais ou mistos com 

valor de até R$40.000,00 e domicílios residenciais ou mistos 

com mais de 8 moradores, um número excessivo para a 

unidade habitacional de 3 quartos. 

A indenização do imóvel (benfeitoria) é usada nas seguintes 

situações: domicílios com mais de 8 moradores e com valor 

superior a R$40.000,00; domicílios residenciais ou mistos 

com valor superior a R$65.000,00, domicílios residenciais ou 

mistos alugados ou cedidos (ainda que seja previsto o 

reassentamento para a família residente em UH financiada); 

domicílios residenciais ou mistos desocupados; unidades não 

residenciais, e também para remoções parciais. É fundamental 

a inclusão da indenização do imóvel como uma das formas de 

___________ 
 

1- O valor de R$65.000,00, 

utilizado como limite de corte 

nas formas de reassentamento 

do PGE, tem como referência o 

valor máximo de aquisição da 

unidade habitacional verticalizada 

do Programa Minha Casa Minha 

Vida, para Belo Horizonte e 

cidades da Região Metropolitana, 

estabelecido pela Portaria nº 435 

do Ministério das Cidades, em 29 

de agosto de 2012.  

Na execução de obras de 

urbanização, quando há 

disponibilidade de unidades 

habitacionais, o proprietário 

residente em imóvel com valor 

acima de R$65 mil pode optar 

pelo reassentamento em UH em 

vez de receber a indenização. 

2- Quando da execução das 

obras de urbanização, além do 

tamanho da família é também 

observada a composição de 

gênero. Dessa forma, mesmo 

uma família com até 5 moradores 

pode ser reassentada em UH de 

3 quartos, como no caso de uma 

família composta por um casal e 

dois filhos, sendo um do sexo 

feminino e outro do sexo 

masculino. 

3- Quando da execução das 

obras de urbanização o PROAS é 

ofertado para os casos de 

famílias numerosas  ou com 

características desfavoráveis e 

trajetórias de resistência a 

modalidade de reassentamento 

através de unidades habitacionais 

em condomínio (casos de 

sofrimento mental, dificuldades 

marcantes de adaptação à vida 

em condomínio etc). 
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esclarecimento e convenção de normas de utilização do 

condomínio. 

No caso do Conjunto Novo Aarão Reis, não será possível 

construir um conjunto habitacional para reassentar todas as 

famílias num mesmo local, uma vez que não há, dentro do 

Conjunto, áreas disponíveis para tal empreendimento. Diante 

dessa situação, a solução encontrada no PGE foi de se 

construir pequenos prédios com unidades habitacionais, 

localizados em áreas do entorno. Para abrigar as famílias 

removidas por este plano foram propostas onze áreas de 

reassentamento, sendo que apenas, uma delas encontra-se no 

interior da área de estudo (AR1). As demais áreas previstas 

(AR2 a AR11) situam-se no entorno do Conjunto Novo 

Aarão Reis, nos bairros Ribeiro de Abreu e São Gabriel. 

 

 AR 1 A área de reassentamento 1, única área interna ao 

conjunto, situa-se na Rua 50, entre a via proposta VV3 e 

a Avenida 1, em terreno vizinho ao campo de futebol 

existente, que corresponde aos lotes 1, 2, 3 e 4 da 

quadra 29 (PL – planta do loteamento não aprovada). 

 AR 2 A área de reassentamento 2 está localizada no bairro 

Belmonte, na Rua Nossa Senhora Visitadora, e 

corresponde aos lotes 30, 31 e 32 da quadra 7 (CP 271-

001-M). 

 AR 3 A área de reassentamento 3 está localizada no bairro 

Belmonte, na Rua Nossa Senhora dos Remédios, e 

corresponde aos lotes 22 e 23 da quadra 28 (CP 271-001

-M). 

 AR 4 A área de reassentamento 4 está localizada no bairro 

São Gabriel, na Rua Nossa Senhora dos Remédios, e 

corresponde aos lotes 3, 4 e 5 da quadra 29 (CP 271-025

-F). 

 AR 5 A área de reassentamento 5 está localizada no bairro 

Belmonte, na Rua Nossa Senhora Guadalupe, e 

corresponde ao lote 26 da quadra 15 (CP 271-012-F). 

 AR 6 A área de reassentamento 6 está localizada no bairro 

Belmonte, na Rua São Cirineu, e corresponde aos lotes 3 

e 4 da quadra 9 (CP 271-001-M). 

 AR 7 A área de reassentamento 7 está localizada no bairro Ribeiro de Abreu, na Rua Lírio da Cruz, e 

corresponde aos lotes 22, 23, 24 e 25 da quadra 39 (CP 192-014-F). 

 AR 8 A área de reassentamento 8 está localizada no bairro Ribeiro de Abreu, no encontro dos  

alinhamentos da Rua Lírio da Cruz com a Rua Capitão Duarte, e corresponde ao lote 22  da quadra 38 

(CP 192-005-M). 
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Também no caso da Vila Ouro Minas/Fazendinha e Vila São 

Gabriel, o PGE indica outras 11 Áreas para reassentamento 

no entorno da Vila. 

 AR1: situa-se na Rua 50 e contém 1 sobrado multifamiliar 

de 2 pavimentos, com 2 unidades habitacionais de 2 

quartos e 1 vaga de estacionamento. 

 AR2: localiza-se na Rua Rio Grande/VVP-2 (Rua Santa 

Maria Madalena) e contém 1 sobrado multifamiliar de 2 

pavimentos, com 2 unidades habitacionais de 2 quartos e 

2 vagas de estacionamento. 

Também a seguir, estão apresentadas a relação das nove 

áreas de reassentamento propostas para o entorno e uma 

descrição sucinta de suas principais características: 

 AR3: situa-se na Rua Mãe D’água, Bairro São Gabriel, lote 

18, quadra 75, do CP 162-093-M. Foi proposta a 

implantação de 1 edifício tipo “fita” com 8 unidades 

habitacionais de 2 quartos e 3 vagas de estacionamento. 

 AR4: localiza-se na Rua Mãe D’água, Bairro São Gabriel, 

lotes 12, 13 e 14, quadra 74, do CP 162-093-M. Foi 

proposta a implantação de 1 edifício tipo “fita” com 8 

unidades habitacionais de 2 quartos, um edifício tipo “H” 

com 16 unidades habitacionais de 2 quartos e 8 vagas de 

estacionamento. 

 AR5: situa-se na Rua São Cirineu, Bairro Ouro Minas, lotes 

4 e 5, quadra 9, do CP 271-001-M. Foi proposta a 

implantação de 1 edifício tipo “H” com 16 unidades 

habitacionais de 2 quartos e 6 vagas de estacionamento. 

 AR6: localiza-se na Rua Estrela Guia, Bairro Ouro Minas, 

lotes 12 e 13, quadra 14, do CP 271-001-M. Foi proposta 

a implantação de 1 edifício tipo “H” com 16 unidades 

habitacionais de 2 quartos e 6 vagas de estacionamento. 

 AR7: situa-se na Rua Nossa Senhora de Loreto, Bairro 

Ouro Minas, lotes 1 e 36, quadra 7, do CP 271-001-M. 

Foi proposta a implantação de 1 edifício tipo “H” com 16 

unidades habitacionais de 2 quartos e 6 vagas de 

estacionamento. 

 AR8: localiza-se na Rua Nossa Senhora Visitadora, Bairro 

Ouro Minas, lotes 29 e 30, quadra 7, do CP 271-001-M. 

Foi proposta a implantação de 1 edifício tipo “H” com 16 

unidades habitacionais de 2 quartos e 6 vagas de 

estacionamento. 

AR9: situa-se na Rua Papa Honório III, Bairro Ouro Minas, 

lotes 47 e 48, quadra 18, do CP 271-001-M. Foi proposta 

a implantação de 1 edifício tipo “H” com 16 unidades 

habitacionais de 2 quartos e 6 vagas de estacionamento. 

 AR10: localiza-se na Rua dos Jacobinos, Bairro Ouro 

Minas, lotes 22, 23 e parte do lote 24, quadra 30, do CP 

271-001-M. Foi proposta a implantação de 1 edifício tipo 

“H” com 16 unidades habitacionais de 2 quartos e 6 vagas 

de estacionamento. 

 AR11: situa-se na Rua Dom Cabral, Bairro Belmonte, lote 

10, quadra 34, do CP 271-009-M. Foi proposta a 

implantação de 1 edifício tipo “fita” com 8 unidades 
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
 

A presente seção analisa a distribuição dos Equipamentos 

Públicos na área expandida do futuro Parque Linear. Foram 

considerados os equipamentos educacionais, de saúde, 

esportivos, culturais e os de caráter ambiental. Na ausência 

de parâmetros específicos sobre o atendimento de cada um 

dos equipamentos existentes, relacionados à sua gestão 

descentralizada por parte de diversas Secretarias da 

Prefeitura, além da dificuldade de se estabelecer cenários de 

demanda futura, que certamente seria afetada pela própria 

implementação do parque, a análise baseou-se em critérios 

espaciais. Os mapas gerados avaliam a distância a ser 

percorrida a pé a partir de cada trecho de via até o acesso ao 

equipamento específico mais próximo. Em função dos baixos 

níveis de renda da população local, a análise avaliou apenas os 

deslocamentos a pé, sem considerar a possibilidade de 

utilização da rede de transporte público para acesso aos 

equipamentos. Tendo em vista que a renda por domicílio 

chega a ser inferior a 1 salário mínimo em algumas porções 

da área (URBEL, 2011), o custo das passagens de ida e volta 

para acesso a determinado equipamento tornam a utilização 

do transporte público inviável para muitas das famílias. 

O limite adotado para análise é o da subacia. 

Instituições educacionais 

A área de estudo conta com 5 UMEIs (Unidades Municipais 

de Educação Infantil): UMEI Ribeiro de Abreu, UMEI Betinho 

(Novo Aarão Reis), UMEI Ouro Minas, UMEI Belmonte e 

UMEI Profª Acidália Lott. O atendimento à educação infantil é 

complementado por 6 instituições pertencentes à rede 

conveniada. O mapa (p. 24) mostra que tanto as 

UMEIS quanto as escolas conveniadas estão 

concentradas na porção sul da área, indicando  

deficiência de atendimento à porção norte do Bairro Ribeiro 

de Abreu, onde se concentram os conjuntos habitacionais. O 

bairro Monte Azul também se encontra bastante distante da 

rede, com caminhamento superior a 2 km para acesso à 

escola infantil mais próxima. A criação de novas UMEIs deve 

levar essa situação em conta e priorizar essas áreas. 

Além dos estabelecimentos de educação infantil, outras 12 

instituições públicas de ensino fundamental estão presentes. 

O mapa (p. 25) mostra que a distribuição geográfica 

das instituições de ensino fundamental é um pouco 

mais homogênea. Dessas, 9 são municipais e 3 estaduais. A 

abrangência geográfica da rede municipal pode ser 

incrementada por meio da melhoria das conexões entre os 

bairros Novo Tupi, Ribeiro de Abreu e Novo Aarão Reis. A 

área crítica verificada no Monte Azul provavelmente só seria 

sanada com a criação de uma nova escola localizada, porém, 

fora dos limites prováveis do novo parque. 

Em 2013, as unidades da rede municipal presentes na área 

absorviam 9.453 alunos (sendo 1.126 deles em UMEIs e os 

outros 8.327 nas demais unidades), como mostra a tabela 1. 

1.8 

Escola Municipal Nº de matrículas 

EM Murilo Rubião 1.219 

EM Professor Edgar da Matta Machado 950 

EM Professor Paulo Freire 803 

EM Professora Acidália Lott 1.346 

EM Professora Consuelita Cândida 599 

EM Desemb. Loreto Ribeiro de Abreu 519 

EM Herbert José de Souza 1.139 

EM Secretário Humberto Almeida 816 

EM Tupi-Mirante / Sérgio Miranda 936 

Subtotal 8.327 

UMEI RIBEIRO DE ABREU 202 

UMEI PROFESSORA ACIDÁLIA LOTT 155 

UMEI BELMONTE 173 

UMEI OURO MINAS 337 

UMEI BETINHO 259 

Subtotal 1.126 

Total 9.453 

TAB. 1: Nº de matrículas por instituição educacional 
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Equipamentos de saúde 

Existem 8 centros de saúde situados dentro dos limites da 

subacia (Nazaré, Marivanda Baleeiro, Conjunto Ribeiro de 

Abreu, Ribeiro de Abreu, Olavo Albino Corrêa, MG-20, 

Lajedo e Novo Aarão Reis). Alguns trechos da área, inclusive 

internos aos prováveis limites do futuro Parque Linear, são 

atendidas pelos polígonos de abrangência de centros 

localizados externamente à subacia. Nessa situação incluem-

se áreas atendidas pelos centros de saúde Conjunto Paulo VI, 

Felicidade II, Aarão Reis, São Gabriel e Jaqueline. No tocante 

ao número de munícipes cobertos por cada centro, a 

quantidade varia entre 5.379 pessoas no Centro de Saúde 

Conjunto Paulo VI até 14.354 pessoas no Centro de Saúde 

Nazaré. 

O mapa ao lado mostra que o acesso aos centros 

mais próximos não apresenta grandes dificuldades, 

com a distância a ser percorrida raramente 

excedendo 1 km. As situações mais desfavoráveis são 

encontradas na porção norte do bairro Monte Azul, no Novo 

Tupi e em parte do Capitão Eduardo. 

Além dos centros, a área conta com o Hospital Sofia Feldman, 

equipamento filantrópico conveniado ao SUS e implantado no 

bairro Tupi, focado na assistência materno-infantil. O hospital 

possui 150 leitos e atende a uma população de cerca de 400 

mil pessoas dos Distritos Sanitários Norte e Nordeste de 

Belo Horizonte. 

No terreno situado entre a UMEI Betinho e a unidade BH 

Cidadania Novo Aarão, encontra-se em construção a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte I, que 

proporcionará atendimentos emergenciais, com 

funcionamento 24h por dia. 
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Equipamentos esportivos 

Campos de futebol são os equipamentos esportivos mais co-

muns na área de estudo e podem ser observados em vários 

locais, em especial nas proximidades do Ribeirão do Onça. 

Dos 8 campos identificados na subacia, 4 deles encontram-se 

em distâncias inferiores a 200m do leito do Ribeirão. Além 

dos campos, identificou-se na área 2 quadras poliesportivas e 

outras 3 quadras de areia. 

4 espaços abrigam Academias da Cidade, locais com equipa-

mentos instalados para a prática de exercícios físicos, de uso 

gratuito. Todas elas estão associadas a outros equipamentos 

públicos: uma delas no Parque Jardim Belmonte, uma na UMEI 

Betinho (Novo Aarão Reis), uma na UMEI Ribeiro de Abreu e 

uma no Ginásio Poliesportivo Jair Flosino Reis, no Bairro 

Monte Azul. Outras 5 Academias a Céu Aberto se fazem pre-

sentes na área de estudo. O mapa de Equipamentos Es-

portivos mostra as distâncias para acesso às academi-

as. Dentro dos prováveis limites do Parque Linear,  a porção 

norte do Novo Aarão Reis é a área que apresenta a pior situ-

ação. O bairro poderia ser beneficiado com a construção de 

novas travessias que melhorem sua conexão com a porção sul 

do Ribeiro de Abreu, onde já existem duas academias. A par-

te central do bairro Ouro Minas, apesar de estar fora da pro-

vável delimitação do parque, também poderia perceber me-

lhoria caso o projeto viabilize novas conexões com o bairro 

Belmonte ou facilite o acesso à academia adjacente à UMEI 

Betinho. As áreas críticas observadas no Paulo VI e no Capi-

tão Eduardo dificilmente podem ser solucionadas no âmbito 

da proposta do Parque, tendo em vista a grande distância des-

sas áreas em relação ao local de intervenção. 
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Equipamentos culturais 

Equipamentos públicos de caráter cultural são praticamente 

ausentes na área. Há uma biblioteca comunitária instalada na 

sede do COMUPRA (Conselho Comunitário Unidos pelo 

Ribeiro de Abreu) e gerida diretamente pelo conselho. Conta 

com 5000 volumes e atende em média a 50 pessoas por mês. 

Existem 2 unidades do BH Cidadania / CRAS relativamente 

próximas, porém externas aos limites da subacia em estudo: 

BH Cidadania/CRAS Novo Aarão Reis (Via 240) e BH Cid-

adania/CRAS Conjunto Paulo VI (Rua Itarumirim, 2). O BH 

Cidadania é um programa desenvolvido pela Secretaria Muni-

cipal de Políticas Sociais (SMPS) que leva para as comunidades 

serviços públicos de forma intersetorial, englobando não so-

mente a área cultural, mas também educação, saúde, esporte, 

abastecimento, assistência social, direitos de cidadania e inclu-

são digital. Um trecho da margem esquerda da área provável 

de implantação do Parque Linear encontra-se dentro do terri-

tório de atendimento do Núcleo BH Cidadania Novo Aarão 

Reis, segundo mapa da SMPS. Outra pequena área próxima à 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) é oficialmente aten-

dida pelo Núcleo do Conjunto Paulo VI. As demais áreas en-

contram-se fora de território de atendimento do programa. 

Nesse contexto, parece adequada a implantação de um novo 

Núcleo, conforme diretriz emitida pela Fundação de Parques 

na análise do estudo preliminar desenvolvido pela Sudecap 

para o Parque Linear do Ribeirão do Arrudas, incluída no A-

nexo IV dos documentos da licitação do Projeto Executivo. 

Diretrizes para o Parque Linear 

Levando-se em consideração a análise espacial desenvolvida 

nesta seção, indica-se: 

 Criação de novo CEVAE ou outro centro de educação 

ambiental e fomento à agricultura urbana. A unidade 

pode ser integrada com um centro de visitantes que 

funcione como acesso principal ao Parque Linear. 

 Criação de novo núcleo do BH Cidadania / CRAS na porção 

central do parque. 

 Melhoria do acesso da população local aos equipamentos 

existentes, por meio de novas conexões que  aumentem 

a capilaridade da rede de deslocamento de pedestres e 

amenizem a percepção do Ribeirão como barreira física. 

Novas transposições para pedestres podem ser criadas 

para conectar: o bairro Ribeiro de Abreu com a porção 

norte do Novo Tupi; a porção sul do Ribeiro de Abreu 

com a porção norte do Novo Aarão Reis; o bairro Ouro 

Minas com o bairro Guarani e com porção central do 

Belmonte. 

 Criação de nova UMEI na porção norte do bairro Ribeiro de 

Abreu. 

 Instalação de URPVs no Parque Linear, priorizando áreas 

que hoje são utilizadas como bota-fora clandestino. 

Equipamentos de caráter ambiental 

O Centro de Vivência Agroecológica (CEVAE) Capitão Edu-

ardo atende oficialmente a toda a Regional Nordeste, porém 

encontra-se implantado em local muito distante da área de 

estudo. Para a Regional Norte não há CEVAE específico. Os 

Centros têm como foco principal temas ambientais ligados ao 

desenvolvimento da agricultura urbana, utilizando como ins-

trumentos a Educação Ambiental, Segurança Alimentar e Saú-

de, Agroecologia e Geração Alternativa de Renda. 

Apesar da flagrante presença de áreas clandestinas de despejo 

de entulhos (bota-fora) ao longo das margens do Ribeirão do 

Onça, não há nenhuma Unidade de Recebimento de Peque-

nos Volumes (URPV). As URPVs são equipamentos públicos 

destinados a receber materiais como entulho, resíduos de 

poda, pneus, colchões, eletrodomésticos e móveis velhos, até 

o limite diário de 1m³ por obra. 

O material recebido nas URPVs é separado em caçambas e 

recolhido regularmente pela SLU. Após a triagem, os rejeitos 

vão para o aterro sanitário e o entulho vai para uma das duas 

Estações de Reciclagem de Entulho, onde é transformado em 

agregado reciclado, que pode novamente ser reintroduzido 

na cadeia da construção civil. As unidades mais próximas são 

a URPV Saramenha, URPV Zumbi e URPV Goiania. A implan-

tação de novas URPVs na área poderia contribuir para o con-

trole e a diminuição dos despejos clandestinos, que impactam 

a paisagem e aceleram o processo de assoreamento do Ribei-

rão. 

Ainda no âmbito de gestão da SLU, cabe registrar que a cole-

ta seletiva porta a porta ainda não tem atendimento nos bair-

ros da área. Tampouco estão presentes Locais de Entrega 

Voluntária (LEV) que possibilitam a coleta ponto a ponto 
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PROJETOS DE REFERÊNCIA 

O parque linear como corredor 

verde 

Os parques lineares são elementos que se desdobram do 

conceito de corredores verdes (greenways), originalmente 

surgido nos Estados Unidos no século XIX como resposta 

aos impactos da urbanização e da consequente diminuição da 

heterogeneidade da paisagem. Os corredores verdes buscam 

promover a conectividade da paisagem por meio de uma 

―rede de espaços que contêm elementos lineares que são 

planejados, desenhados e manejados com múltiplos objetivos, 

entre eles ecológicos, recreativos, culturais, estéticos, que são 

compatíveis com o uso sustentável do território‖ (Anhern, 

1995). 

Mayorga (2013) resume as características dos corredores 

verdes e parques lineares em cinco pontos: 

i. São espaços lineares e, como tal, oferecem uma função 

de movimento e transporte; 

ii. Formam parte de uma paisagem como um todo e 

supõem a conexão entre diferentes espaços; 

iii. São espaços multifuncionais e, por isso, supõem uma 

negociação entre demandas de diferentes funções, que 

podem não se cumprir isoladamente de maneira plena (ex.: 

conflito entre função de lazer e proteção de habitat de vida 

selvagem); 

iv. Buscam compatibilizar a ideia de desenvolvimento 

sustentável por meio da promoção simultânea da 

preservação ambiental e do desenvolvimento econômico; 

v. Complementam o planejamento físico e paisagístico do 

espaço e não devem entrar em conflito com outras áreas 

não lineares, ou seja, deve promover uma articulação com 

elas. 

Devido às suas características, os corredores verdes nos 

contextos urbanos são muito mais do que apenas 

equipamentos, já que são respostas à pressões físicas e 

psicológicas do processo de urbanização (Searns, 1995). 

Os parques lineares podem ser implantados em diversas 

situações que conformam espaços longitudinais: ao longo de 

ferrovias, rodovias, cursos d‘água e canais, linhas de 

transmissão elétrica, costa marítima, etc. 

Evolução do paradigma do parque 

urbano 

Segundo Garabini apud Friedrich (2007), os parques são 

equipamentos públicos difundidos a partir de experiências 

inglesas, francesas e estadunidenses no final do século XVIII e 

início do século XIX. O movimento dos Parques Ingleses, 

iniciado no final do século XVIII, estruturou um modelo de 

parque urbano que concretiza a transferência da paisagem 

natural do campo para o cenário urbano. Através da 

exploração de formas orgânicas, os parques ingleses buscam 

uma aproximação com a natureza como estratégia para 

amenizar os impactos do adensamento urbano. Na França, o 

movimento ―Haussmanniano‖ tem seu marco na intervenção 

do Barão de Haussmann na cidade de Paris, com a criação 

dos boulevards e  de um sistema de parques urbanos 

conectados por avenidas.  

Já nos Estados Unidos, o movimento de parques urbanos 

utiliza a paisagem como elemento urbanístico de 

planejamento. O parque é tratado como uma unidade espacial 

que se ancora na estrutura urbana do seu entorno, tratando 

o perímetro como fundo contínuo que se conecta 

visualmente com o interior do parque. O movimento 

estadunidense teve como seu maior expoente o arquiteto, 

paisagista e agricultor Frederick Law Olmsted, autor de 

diversos projetos importantes, dentre eles o Central Park de 

Nova Iorque. 

O parque do século XX expressa o uso coletivo e o contato 

físico ativo com a natureza. A partir dos anos 1980, com o 

movimento ecológico, as reivindicações quanto à qualidade 

do ambiente urbano tornam-se mais concretas. Mais 

recentemente, além dos aspectos ecológicos, o debate e a 

concepção dos parques urbanos passam a dispensar maior 

atenção aos aspectos socioculturais, no comportamento e 

percepção, além de enfocar a participação dos usuários no 

planejamento e gestão dos parques (Friedrich, 2007). 

No século XXI, o paradigma do ―desenvolvimento 

sustentável‖ aumenta a pressão pelo desenvolvimento de 

programas e projetos socioambientais em áreas urbanas 

degradadas, em especial no que tange à preservação e 

recuperação de cursos d‘água e suas áreas marginais, e 

implantação de programas de recreação pública e circulação 

não motorizada. Nesse contexto, os parques lineares 

oferecem uma alternativa estruturante para os programas 

ambientais urbanos. 

Caráter multifuncional dos parques 

lineares 

 Segundo Mayorga (2013), os parques lineares são espaços 

cujas funções podem ser reunidas em 4 grupos: 

 Função ambiental: preservar áreas nos vales dos rios das 

cidades e contribuir para o saneamento e limpeza das 

1.9 
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Algumas experiências internacionais 

O conceito de greenways nasceu nos Estados Unidos na 

década de 1960 e desde então foi se concretizando em 

diversos projetos em todo o mundo. Entretanto, a primeira 

experiência é anterior à década de 1960, remontando ao 

século XIV, com o projeto do Boston’s Emerald 

Necklace, desenhado por Frederick Law Olmsted como 

uma cadeia composta por nove parques distribuídos pela 

cidade de Boston e conectados por avenidas e vias fluviais. O 

parque, cujo propósito prioritário era o de oferecer áreas de 

lazer, é uma das principais referências que abriu espaço para a 

criação de diversos parques lineares em outras cidades da 

América Anglo-Saxônica. 

O conceito de corredor verde começou a ganhar maior 

atenção mundial nos anos 1990 e se desdobrou em projetos 

adaptados a realidades locais e nacionais específicas. Devido à 

multiplicidade de experiências, apresentamos aqui somente 

alguns exemplos que ilustram diferentes contextos urbanos e 

geográficos. 

GRAF. 1: Multifuncionalidade dos parques 

lineares 

FIG.1: Mapa geral do Emerald Necklace 

águas superficiais e subterrâneas. São mecanismos 

diretos de preservação de áreas protegias e da 

biodiversidade própria do ecossistema. 

 Função de qualidade de vida: melhorar a qualidade do ar e 

promover o uso misto do solo, oferecendo atividades 

esportivas e de lazer, contribuindo para a promoção da 

saúde física e mental dos cidadãos. 

 Função econômica: fomentar diversidade e dinamismo à 

cidade, na medida em que aumenta a atratividade da 

área, traduzida em potenciais incentivos à criação de 

novas atividades econômicas. 

 Função política e social: incrementar o vínculo entre 

comunidade pertencentes a diferentes delimitações 
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Um exemplo bastante recente é o Mill River Park and Greenway, em 

Stamford, Connecticut, implantado entre 2012 e 2013. Desde a instalação de uma 

pequena barragem no século XVII, as margens do Rio Mill são foco de intensa 

atividade industrial, o que foi gradualmente impactando seus sistemas naturais e 

transformando o curso d‘água em um elemento percebido como local degradado 

e como uma grande barreira urbana. Por décadas, grandes quantidades de areia, 

galhos, lixo e outros detritos acumulados antes da barragem formaram lagos 

marrons de águas poluídas, repletos de algas e plantas invasoras. O plano para 

reverter essa situação surgiu com três metas principais: criar um parque que 

atendesse às necessidades cívicas e de lazer a população, oferecer um habitat 

natural para a flora e a fauna locais e oferecer uma estratégia econômica, 

implementável em fases e de manutenção viável. O parque implantado oferece 

áreas de recreação e tratamento de margens que convida o usuário a interagir 

com o rio. Os materiais de pavimentação foram escolhidos com base na sua 

capacidade de resistir a inundações. 

FIG.2: Imagens do Mill River Park and Greenway 

Fonte: http://www.landezine.com/index.php/2014/01/mill-river-park-and-

greenway-by-olin/)  



O Parque Linear Torrens foi inicialmente concebido para mitigar 

os efeitos das inundações do Rio Torrens. Hoje o parque percorre 

uma extensão de 30km, conectando a parte mais montanhosa da 

cidade até o mar, passando pela área metropolitana de Adelaide, 

Austrália. A concepção do parque iniciou-se com um estudo em 1979 

e sua implantação foi concluída em 1997. Além de ciclovias, trilhas e 

áreas de lazer, um trecho do parque é atravessado por um corredor 

de transporte público que utiliza um sistema peculiar: o O-Bahn 

Busway, que consiste em um ônibus que trafego sobre trilhos de 

concreto. 

A cidade de Valencia, Espanha, conta com o Jardín del Turia, parque 

urbano de 110ha que cruza a cidade desde o porto até o Bioparc, onde 

funciona um zoológico. O parque foi fundado em 1986 como produto de 

um plano de alteração do leito do Rio Turia, em resposta à grande 

enchente ocorrida na cidade em 1957. O leito original, que passa pelo 

centro da cidade, seria convertido em uma autopista urbana, mas com a 

pressão da população, o projeto se transformou em um parque linear 

delimitado por pistas de menor largura. 

FIG.3: Imagens do Torrens Linear Park 

FIG.4: Imagens do Jardín del Turia 
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O Parque Linear da Ribeira das Jardas consiste em um Corredor 

Verde de aproximadamente 4 hectares, que sege ao longo da Ribeira das Jardas, 

a partir da entrada da cidade de Agualva-Cacém, Portugal. O parque 

desempenha um importante papel de centralidade na cidade, conferindo não só 

uma nova organização do espaço público, bem como disponibilizando aos 

habitantes locais áreas extensas de lazer e equipamentos públicos. Desempenha 

ainda um papel importante no controle de cheias e na recuperação de habitats 

ripícolas. 

Ainda em Portugal, a cidade de Coimbra conta com o Parque Linear 

Vale das Flores, inaugurado em 2001, com extensão de 1km. 

Contempla uma ciclovia/circuito pedonal, um polidesportivo com piso 

em grama sintética e diversos equipamentos de diversão infantil. 

FIG.5: Imagens do Parque Linear da Ribeira das Jardas 

FIG.6: Imagens do Parque Linear Vale das Flores 
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O Mauerpark, cujo nome significa Parque do Muro, é um parque linear implantado 

ao longo de trecho onde o Muro de Berlim até 1989 separava a cidade em duas: os 

territórios ocidental e oriental. É um parque simples, porém muito ativo, abrigando 

uma importante feira de artesanato, atividades esportivas, performances musicais, etc. 

FIG.7: Imagens do Mauerpark 

Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/Mauerpark + http://synthetica.ca/live-from-berlin/2012/10/28/mauerpark 
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Em 1991, Cingapura aprovou uma proposta para configurar uma rede de corredores verdes que conectasse parques 

e áreas preservadas. A iniciativa foi batizada de Park Connector Network (PCN) e destina-se a formar uma 

rede multifuncional que equilibre objetivos ecológicos, culturais, sociais e estéticos. Em 1995, o Kallang Park 

Connector, com 9 km de extensão, foi o primeiro corredor a ser implantado nesse projeto, conectando dois 

parques regionais (Bishan Park e Kallang Riverside Park). Em 2007, o corredor Eastern Coastal foi completado, 

com 42km de extensão, ligando o East Coast Park com o Changi Beach Park. Até o início de 2012, a rede já tinha 

cerca de 200km de extensão. Os corredores são utilizados como lugares de lazer, ao mesmo tempo em que 

facilitam o acesso direto a conjuntos residenciais e centros de transporte. 

FIG.8: Imagens do Park Connector Netork e do Bishan Park 

Fontes: http://www.landezine.com/index.php/2012/06/kallang-river-at-bishan-ang-mo-kio-park-by-atelier-dreiseitl/ e http://cyclinginsingapore.blogspot.com.br/2011/04/singapore-park-
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Algumas experiências latino-americanas 

Na América Latina, os parques lineares implantados geralmente inserem-se em contextos de 

recuperação de fontes hídricas e zonas urbanas ambientalmente degradadas. São ferramentas de 

planejamento urbano que visam melhorar a qualidade de vida na cidade, incentivar o uso de meios de 

transporte alternativos e propiciar a coesão e conectividade ao interior da cidade.  

Um dos primeiros projetos de recuperação ambiental realizados na América Latina se deu ao longo do 

Rio Mapocho, em Santiago do Chile. Além dos problemas de contaminação e da diminuição do caudal 

de suas águas, as margens do Mapocho configuravam terrenos baldios que foram sendo ocupadas por 

populações marginalizadas, expostas a alto risco de inundação. A prefeitura de Santiago começou então 

a desenvolver um plano de recuperação ambiental e paisagística para o rio, culminando na implantação 

do Parque Metropolitano do Rio Mapocho no final dos anos 1980. O Parque abriga diversos 

espaços públicos, ciclovias, passeios, espaços para jogging, picnic, além de apresentar um museu a céu 

aberto, com 29 esculturas de artistas contemporâneos locais. 

O Parque Linear La Herrera, em Medellín, Colômbia, forma um conjunto de espaços públicos 

projetados ao longo de uma ravina que corta dois bairros de ocupação informal. Segue paralelamente à 

Linha K do sistema de Metrocable e contempla terraços, espaços esportivos, recreativos, lúdicos e 

culturais, além de 8 passarelas em nível sobre o córrego La Herrera. 

O parque cria locais de apropriação dentro da malha informal dos bairros e a inclusão da comunidade 

no processo de implantação do parque é considerada o ponto forte do projeto. 

FIG.10: Imagens do Parque Metropolitano do Rio Mapocho 

Fonte: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.br/2010/01/parque-metropolitano-del-rio-mapocho.html  

FIG.9: Imagens do Parque Linear La Herrera 

Fonte: http://connectivespaces.tumblr.com/post/3493517412/local-connective-space-parque-lineal-la-
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Ainda em Medellín, o Parque Lineal La Presidenta é um projeto concebido tanto para garantir a proteção do córrego La Presidenta quanto para 

aumentar a oferta de espaços naturais dentro do ambiente urbano e melhorar a mobilidade de pedestres na área. Possui 20 mil m² e conecta a área 

comercial financeira da Av. El Plobado ao Parque Lleras.  

Inaugurado em 1999, o Parque Lineal El Virrey é o primeiro de 

uma série original de parques lineares planejados pela administração de 

Enrique Peñalosa em Bogotá. Conta com 3 ciclorrotas, 3 rotas de 

pedestres , 6 zonas de epaços lúdicos infantis e 12 pequenas praças. No 

espaço não é permitida a realização de eventos de alto impacto e 

participação massiva. 

FIG.11: Imagens do Parque Linear La Presidenta 

FIG.x: Imagens do Parque El Virrey 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=384179  
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La Línea Verde é um parque linear implantado em Aguascalientes, México, ao longo de uma faixa de 12km de extensão, por onde passa uma 

oleoduto subterrâneo, cortando diversas comunidades com fragilidade socieconômica. O espaço anteriormente utilizado para despejo de lixo e palco 

de alta criminalidade foi convertido entre 2011 e 2013 em uma área verde com diversos equipamentos, com o objetivo de melhorar as condições 

sócio-ambientais para 300 mil pessoas que vivem na região e diminuir o crime. A prefeitura local conseguiu financiar 80% do custo de implantação do 

parque junto ao governo federal, além de firmar parceria com a Pemex, companhia nacional de petróleo e operadora do oleoduto, que 

anteriormente investia altas quantias em segurança para evitar extrações clandestinas. 

Os gramados do parque são irrigados com água recuperada de uma estação de tratamento próxima e a iluminação pública é garantida por luminárias 

que captam energia solar. Dentre as maiores atrações do parque está uma academia de baixo custo e outros locais onde as pessoas podem exercitar-

se, incluindo uma piscina, salas de dança e salas para prática de boxe. 

FIG.12: Imagens da Línea Verde 

Fonte: http://

www.plataformaarquitectura.cl/2014/0

3/04/parque-ecologico-linea-verde-el-

caso-de-reconversion-urbana-de-

aguascalientes-en-mexico/ 
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Algumas experiências brasileiras 

No Brasil, o conceito de Parques Lineares está bastante associado à idéia de proteção dos cursos d‘água que passam por 

áreas urbanas e formam fundos de vale. Dessa maneira, os estudos dos parques lineares brasileiros focam esses 

elementos como instrumentos inovadores para a solução de problemas de drenagem urbana e reversão de impactos nas 

fontes hídricas das cidades (Mayorga, 2013).  

A seguir apresentamos algumas experiências de parques implantados ou em fase de implantação nas cidades de São 

Paulo, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte. 

Situado no extremo norte da cidade e implantado em 2010 em parceria com a Subprefeitura e SEHAB como forma de 

conter o crescimento urbano sobre as áreas de preservação permanente, o projeto do Parque Linear Canivete 

contempla a recuperação de córrego e margens, implantação de equipamentos esportivos e de lazer (quadra 

poliesportiva, playgrounds, caminhos, gramados, áreas de estar e pista de skate) e relocação de população em área de 

risco, definindo os limites da urbanização na Borda da Cantareira. 

A obra inclui ainda a estabilização dos taludes da encosta e a continuação das calçadas da Avenida Deputado Cantídio 

Sampaio. A vegetação é composta por gramados, arborização esparsa, campo antrópico com braquiária, além de 

vegetação ruderal nos taludes do córrego. Destacam-se aroeira-salsa, eucalipto, grevílea-gigante, jacarandá-mimoso, 
FIG.13: Imagens do Parque Linear Canivete 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_norte/index.php?
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Com 2.100 metros de extensão e uma área de 104 mil metros quadrados, o Parque Linear Cajuru veio resgatar a função ambiental 

do Rio Atuba, cujas margens foram recuperadas em 2002/2003 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Já na sua criação, 

espécies nativas foram plantadas visando a recomposição da mata ciliar e, desta forma, evitando a erosão e o assoreamento do rio. Além 

disso, a obra proporciona melhoria da qualidade da água e da vida da comunidade. A execução do parque também possibilitou a 

regularização de aproximadamente 400 famílias que ali viviam em situação de risco e que foram transferidas para locais com melhores 

condições. O parque possui anfiteatro, campo oficial de futebol com grama, vestiário, quadra poliesportiva, quadras esportivas, 

equipamentos de ginástica, 4 mil metros de ciclovia, pistas de skate e patinação, playground, mesas de jogos, etc. 

O Ribeirão Anicuns, em Goiânia, é classificado como o mais poluído do município, 

sendo o seu principal afluente o Córrego Macambira. A bacia formada por estes 

cursos d‘água drena aproximadamente 70% da área urbana, sendo a mais 

representativa bacia hidrográfica de Goiânia. O Programa Urbano Ambiental 

Macambira Anicuns (PUAMA), ainda em fase de implantação, está focado na 

área direta de influência desta bacia, prevendo ações de caráter estrutural em toda a 

extensão urbana do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns, através da 

implantação de um Parque Linear com 24 km de extensão, acompanhando esses dois 

cursos d‘água (em ambas as margens) e da criação de dois Parques Ambientais 

Urbanos: (i) o Parque Macambira, com dimensão planejada de 25,5 hectares e 

(ii) o Parque da Pedreira com área prevista de 10,2 ha. O Programa prevê, dentro da 

sua área de abrangência, a elaboração de projetos e obras, a regularização urbana e 

o reassentamento de famílias e negócios em áreas de risco, bem como infra-

estrutura urbana e social, tais como pavimentação, drenagem, iluminação, escolas (de 

ensino básico e de ensino infantil), unidades básicas de saúde familiar, centros 

comunitários, quadras poliesportivas, praças de jogo, ginásios cobertos. 

FIG.14: Imagens do Parque Linear Cajuru 

Fonte: http://www.parquesepracasdecuritiba.com.br/parques/parque-linear-do-cajuru.html 

FIG.15: Imagens do projeto do Parque Macambira 
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Em Belo Horizonte, o programa Drenurbs/Nascentes tem como proposta a recuperação ambiental que implica em reverter a 

degradação em que se encontram os córregos não canalizados da cidade. A proposta de sanear os fundos de vale significa combater as 

causas da poluição das águas, originada não apenas nos fundos de vale como também, principalmente, nas respectivas bacias de 

drenagem. 

O Programa tem uma concepção de cunho ambiental e não é, portanto, um conjunto de intervenções meramente sanitárias ou somente 

de drenagem. O que caracteriza sua concepção ambiental é a sua abrangência e suas propostas de ação. De fato, propõe-se realizar 

ações de interferência no espaço físico, e também, na realidade sócio ambiental das comunidades situadas nos locais de abrangência do 

Programa.  Três bacias já foram saneadas representando o total de 2.430 metros de cursos d‘água, livres de lixo e esgoto. No total já 

foram investidos mais de R$ 38 milhões. Uma delas é bacia do Córrego Baleares, onde foi implantado o Parque José Lopes dos 

Reis. 

FIG.16: Imagens do Parque José Lopes dos Reis - Córrego Baleares 

Fonte: http://www.coneal.com.br/parquesbh/?p=1738 
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Outros parques 

Esta seção apresenta um coleção de imagens sortidas de outros parques que não foram 

discutidos no texto, mas que cujas propostas e detalhes de projeto podem ampliar o 

leque de referência para a proposta de intervenção do Parque Linear do Ribeirão do 

Onça 
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DIAGNÓSTICO SÍNTESE 
Após avaliação das informações levantadas nos diagnósticos 

temáticos das seções 1.2 a 1.8, foram definidas diretrizes 

preliminares para o Parque Linear do Ribeirão do Onça. As 

diretrizes foram debatidas internamente pela equipe da 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 

(SMAPU) e servirão como  referência inicial para a 

organização de oficinas realizadas com a comunidade local, 

em parceria com o COMUPRA (Conselho Comunitário 

Unidos pelo Ribeiro de Abreu) e participação ampla de outras 

entidades e associações de moradores da região. As diretrizes 

levantadas nas oficinas serão documentadas na Parte II. 

Três perímetros de abrangência 

Serão definidos três perímetros de abrangência para as 

diretrizes: perímetro do parque propriamente dito, entorno e 

área de suporte. O perímetro do parque, que concentrará as 

intervenções físicas, será balizado inicialmente pela mancha de 

inundação preliminar com tempo de retorno de 100 anos, 

conjugado com as áreas com desapropriações previstas nos 

PGEs (Planos Globais Específicos) da Urbel para vilas do 

entorno. A mancha de inundação será revista e atualizada 

posteriormente, o que implicará consequentemente na 

revisão dos limites do parque, a ser consolidado na Parte III 

deste documento. O perímetro do entorno receberá 

diretrizes gerais e específicas, cuja implementação não será 

contemplada diretamente no âmbito da criação do parque, 

mas servirão como referência para futuras intervenções e 

políticas setoriais da PBH na região. A área de suporte 

configura uma extensão do entorno imediato. 

1.10 

Seis setores 

Tendo em vista a longa extensão territorial abarcada pelo 

parque, surge necessidade de uma setorização que contribua 

no processo de entendimento das realidades localizadas, 

refletindo na organização das oficinas comunitárias e na 

concepção das intervenções. 

O Setor I engloba a cachoeira do Ribeirão do Onça, na parte 

sudoeste do parque, e sua área de influência. As intervenções 

nesse setor deverão focar na valorização do potencial 

paisagístico da cachoeira e na definição de espaços de 

contemplação. 

O Setor 2  faz fronteira com o Setor I e segue até o fim do 

meandro situado a jusante da foz do Ribeirão Gorduras. 

Caracteriza-se pelo alto grau de assoreamento e pela 

presença de áreas de bota-fora clandestino. As intervenções 

nesse setor girarão em torno da criação de um parque 

equestre, com o objetivo de incluir na dinâmica do parque os 

carroceiros que ali já atuam. 

O Setor 3 abrange o trecho do Ribeirão Gorduras, desde o 

limite sudoeste do parque, no Parque Escola Belmonte, até a 

foz do ribeirão. As ações se concentrarão na preservação das 

margens do ribeirão e em espaços e atividades ligados à 

Educação Ambiental. 

O Setor 4 abriga um trecho de corredeiras do Ribeirão do 

Onça. Devido à condições topográficas, esse setor será 

prioritariamente de preservação, não obstante a viabilização 

de conexão de pedestre entre as duas margens. 

O Setor 5 localiza-se na região do acesso principal ao bairro 

Ribeiro de Abreu e sua conexão com o bairro Novo Tupi. 

Apresenta possível vocação para funcionar como um dos 

acesso principais ao parque, abrigando equipamentos 

multifuncionais. 

O Setor 6, por fim, localiza-se na porção norte do parque, 

nas imediações do Conjunto Habitacional Ribeiro de Abreu. 

Inclui situações diversas que deverão ser exploradas no 

projeto do parque: a proximidade com o Quilombo 

Mangueiras, a foz do Ribeirão Isidoro (com um banco de areia 

de dimensões notáveis) e a área da ―Santinha‖ (que inclui o 

Córrego do Angu, não poluído, e a imagem de Nossa 

Senhora, que ficava em uma gruta parcialmente destruída 

durante a duplicação da MG-020). 

Quatro programas 

As diretrizes foram agrupadas em 4 programas: Programa de 

Reestruturação Ambiental, Programa de Desenvolvimento 

Local, Programa de Habitação e Programa de Acessibilidade. 

Esses programas contemplam tanto ações mais abrangentes, 

sem amarração localizada sobre o território, quanto 

intervenções pontuais espacializadas. As ações podem fazer 

parte de mais de um de programa simultaneamente. 

O Programa de Reestruturação Ambiental contempla 

diretrizes e intervenções que visam a implantação e gestão 

dos espaços públicos do parque, assim como a viabilização de 

melhorias na infra-estrutura que são fundamentais para a 

garantia da qualidade ambiental dos novos espaços criados e 

do seu entorno. 

O Programa de Desenvolvimento visa melhorar a oferta de 

equipamentos e serviços públicos, com atendimento ao 

entorno e às novas demandas criadas pelo parque. Inclui 

também ações de fomento às atividades já existentes na área 

e de inclusão da comunidade no processo de implantação e 

gestão do novo parque. 

O Programa de Habitação foca nas estratégias a serem 

seguidas para definição das áreas e tipologias para 

reassentamento da população que deverá ser deslocada em 

função da mancha de inundação e de outros tipos de risco. 

O Programa de Acessibilidade objetiva melhorar as conexões 

transversais, por meio da minimização do caráter de barreira 

hoje desempenhado pelos ribeirões e pela MG-20, e 

longitudinais, com a criação de ciclovias e vias locais para 

delimitar e integrar os espaços dos parque. Ainda que sejam 

propostas algumas pontes de acesso veicular, o projeto do 

parque dará prioridade para o caminhamento de pedestres e 

bicicletas. 
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Programas Abrangência 

  

Diretrizes Acessibilidade 
Reestruturação 

ambiental 

Desenvolvimento 

local 
Habitação Parque Entorno 

           Gerais             

 Aplicação dos programas pré e pós morar nas unidades habitacionais produzidas             

 

Promoção de reassentamento das famílias preferencialmente dentro dos limites de sua localidade ou nas proximidades, 

em áreas de AEIS-1, áreas públicas e indicadas para reassentamento pelo PGE              

 

Garantir a produção de tipologias habitacionais diferenciadas. A diversidade de tipologias gera uma maior adequação da 

edificação no terreno, menos taludes, melhor aproveitamento das áreas de uso coletivo, das orientações solares e de 

ventilação, e uma maior flexibilidade, permitindo apartamentos com um quarto ou maiores, atendendo às diferentes 

composições familiares (famílias pequenas ou numerosas, por exemplo).  
            

 Nas áreas residuais do parque, AEIS e terrenos públicos priorizar a implantação de atravessamento de quadras             

 

Devem ser definidas áreas para URPV ao longo do parque, observando recomendações da SLU (áreas de 1000m², em 

vias coletoras ou arteriais, fora de ZPAM ou AIES)             

 Incluir bicicletários em todos  os equipamento públicos do parque             

 

Delimitação do parque com base na mancha de inundação (TR 100), compatibilizada com áreas de desapropriações 

previstas nos PGEs. Possibilidade de expansão do limite em 4 áreas estratégicas e com pouca ocupação: 
   . ao longo de ravina do afluente no bairro Novo Tupi; 

   . área verde próxima à cachoeira no Bairro Novo Aarão Reis; 

   . mata da santinha, no bairro Ribeiro de Abreu, a norte da MG-020; 

   . mata do Batalhão de Guarda (por meio de possível permuta).             

 Correção e complementação da rede de microdrenagem no entorno             

 

Implantar ao longo de todo o parque via com perfil que contemple a circulação local de veículos, pedestres e ciclistas. 

Nas situações onde não for possível a implantação da circulação de veículos, deve ser priorizada a implantação de perfil 

destinado a circulação de pedestres e ciclista. Esses elementos funcionarão como limites para o parque. 
            

 Definir limites de gestão do parque             

 

Definir destinação para as áreas remanescentes de todos os lotes desapropriados parcialmente 
(ou desapropriar lotes inteiros?)             

 Suprir áreas de lazer e convívio             

 Requalificar pontes ao longo do parque             

 Tratar edificações em situação de risco             

 Fazer a triagem das áreas para reassentamento e estimar o potencial dos terrenos              

 

Indicações para a revisão da nova LPOUS: possibilitar a definição de novas centralidades, além das já identificadas pelos 

Planos Regionais, vinculadas a projetos específicos de reestruturação urbana (como no caso da Av. Hum). Parte-se do 

princípio que esses projetos interferem na dinâmica local e podem resultar na indução de novas centralidades.             

 Definir usos no parque compatíveis com o regime de cheias do córrego             

 Indicar áreas para futura requalificação urbanística nas centralidades             

 Distribuir pontos de apoio administrativo operacional ao longo do parque             

 Distribuir pontos de venda e lanchonetes (quiosques padronizados) ao longo do parque             

 

Definição de áreas públicas do parque abertas e fechadas, de acordo com respectivo uso, graus de risco e necessidade 

de preservação             

 Observar a temporalidade do parque na concepção das propostas (regime de cheias)             
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Programas Abrangência 

  

Diretrizes Acessibilidade 
Reestruturação 

ambiental 

Desenvolvimento 

local 
Habitação Parque Entorno 

           Gerais             

 

Posicionar portarias em áreas de maior acessibilidade, visibilidade, densidade demográfica e com potencial de uso 

público (ver espacialização na diretriz específica) 
      

 

Associar serviços às portarias de maneira a servir a comunidade em qualquer momento, com atendimento ao entorno e 

ao parque simultaneamente       

 

Explorar o rio como parte da construção histórica da cidade, com os aspectos culturais, ambientais, etc. Conceber o 

projeto do parque enquanto elemento da cidade como um todo, não só como preservação, mas com todo o potencial. 

Projeto integrado, e não somente físico. Desenvolvimento territorial multidimensional. 
            

 

Criar um canal participativo permanente com as organizações comunitárias, inclusive com instituição de espaços físicos 

apropriados dentro do parque. Criação do comitê gestor para além da administração da Fundação de Parques. 
            

 
Associar o uso dos novos espaços públicos às atividades já existentes 

            

 

Adotar formas de arborização de acordo com as características do leito em cada local. Nos locais onde o ribeirão se 

estreita, privilegiar as matas ciliares. Onde ele se espraia, colocar arborização menos concentrada junto a outros 

equipamentos. Estes locais poderiam abrigar atividades ligadas à agroecologia, agricultura urbana, etc. Delimitar áreas 

para recuperação ambiental, com reestruturação da vegetação.             

 Criar um espaço e programa para o monitoramento da vazão             

 
Classificação do uso do recurso hídrico - sinalização de medidas necessárias para alteração da classificação de uso 

            

 
Trazer indicativo (debate) para a política habitacional para população cigana e do Quilombo Mangueiras 

            

 

As ações previstas para remoção de domicílios devem incluir o reassentamento e a possibilidade de indenização das 

benfeitorias quando for o caso        

 
Gestão junto à COPASA com o objetivo de garantir a interceptação de todo o esgotamento sanitário da área 

      

 

Criação de um grupo de Gestão comunitária dos espaços de uso coletivo para evitar ocupações irregulares e manter 

áreas de uso comum. Esse grupo deve encaminhar sugestões de ações de educação urbana e ambiental para realização 

no local (qualidade de vida, horta comunitária, reciclagem de lixo, saúde, etc).        

 

Promover articulação entre o Parque Linear com o Parque Leste do Isidoro, enfatizando a conformação de um 

corredor ecológico entre as duas áreas        
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Programas Abrangência 

  

Diretrizes Acessibilidade 
Reestruturação 

ambiental 

Desenvolvimento 

local 
Habitação Parque Entorno 

           Específicas (espacializadas)             

 
Implantação de novas travessias de pedestres 

            

    . sobre o Ribeirão Gorduras, na confluência com o Ribeirão do Onça 
            

    . sobre a MG-20 (Rua Pintor Ismael) 
            

    . sobre o Ribeirão do Onça, conectando Novo Tupi/Antônio Ribeiro de Abreu (Rua Um / Rua da Balança) 
            

    . sobre a MG-20, entre Ribeiro de Abreu / região do córrego da Santinha (Rua Monte Moria) 
            

    . sobre a MG-20 ligando o campo de futebol (ou novo equipamento a ser implantado) ao parque 
            

    . sobre o Ribeirão Gorduras, entre Rua Anis e Rua dos Jacobinos 
            

    . sobre o Ribeirão do Onça, entre Rua Miramar e Rua Oito 
            

    . sobre o Ribeirão do Onça, entre Rua Um e Rua Nossa Senhora dos Remédios 
            

 
   . sobre a MG-20, conectando as duas porções do bairro Novo Tupi 

            

 
   .sobre a MG-20, para devolver acessibilidade dos Quilombos ao leito do Ribeirão do Onça. Envolver a comunidade quilombola na discussão. 

            

 

Implantação de Centro de apoio ao visitante e ao turista em edificação existente às margens da MG-020, próximo ao 

acesso à "praia"  
            

 Equipamento administrativo de apoio ao parque conectado ao mirante da Av. Serra do Navio 
            

 HIS ou equipamento (a definir) às margens da MG-20 (terreno utilizado como depósito de construção)             

 Implantação de equipamentos esportivos Antônio Ribeiro de Abreu (entre Frei Luiz de Ravena e Juazeiro do Norte)             

 Implantação de Parque Equestre, com o objetivo de incluir na dinâmica do parque os carroceiros que ali já atuam             

 

Exploração do potencial simbólico, histórico, cultural, ambiental e/ou turístico de marcos identificados ao longo do 

parque: 
            

 
   . Cachoeira 

            

 
   . Parque Escola Belmonte 

            

 
   . Ponto de concentração de atividades de carroceiros 

            

 
   . Quilombo Mangueiras 

            

 
   . Foz do Ribeirão Isidoro 

            

 
   . Mata da Santinha 

            

 

Implantação de mirantes: 

Cachoeira (Rua 39), R. Nossa Senhora dos Remédios, Bairro Novo Aarão Reis, Rua Serra do Navio 
            

 

Pontos de acesso principal ao Parque: Mirante da cachoeira; Confluência Onça/Gorduras; região da nova ponte de 

acesso ao bairro Ribeiro de Abreu; (terreno público R. Serra do Navio?) 
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Produção de edificação diferenciada (piloto) a ser implantada em AIES e/ou próximo de centralidades  (ex.: 

equipamento associado, aluguel social, elevador subsidiado pelo equipamento, associada a familias menos numerosas) 
            

 
Implantar novo núcleo do BH Cidadania (CRAS) na área central do parque 

            

 Implantar CEVAE ou outro centro de Agricultura Urbana e Educação Ambiental             

 Adequação viária visando a implantação de eixo cicloviário ligando o parque a estação São Gabriel             

 

Recomposição da vegetação e definição de trilhas de caminhada da MG 20 até acesso ao mirante. Possibilidade de 

conexão com passarela do item 17. 
            

 

Recomposição da vegetação e definição de trilhas ao longo de afluente entre a Avenida Antônio Ribeiro de Abreu e a 

Rua Dom Helder Câmara             

 

Tratamento paisagístico da cachoeira e do córrego próximo à Santinha, implantação de equipamentos (a definir), e 

melhoria da conectividade entre as duas partes do bairro Ribeiro de Abreu 
            

 Intervenção de requalificação urbanística nas centralidades             

 Conexão ambiental com mirantes na Rua Serra do Navio             

 Implantação de nova UMEI próxima ao Conjunto Habitacional             

 Implantação de mirantes conjugados a trecho da via de delimitação do parque             

 

Viaduto de ligação da Rua Dom Aquino com Avenida Hum. O Viaduto não deve ter elementos construtivos no interior 

do parque.             

  
Programas Abrangência 

  

Diretrizes Acessibilidade 
Reestruturação 

ambiental 

Desenvolvimento 

local 
Habitação Parque Entorno 

           Específicas (espacializadas)             
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Encaminhamentos para oficinas 

comunitárias 

O diagnóstico e as diretrizes desenvolvidas nas páginas 

anteriores, como já enunciado, constituem elementos que 

podem funcionar como pontos de partida para um processo 

participativo que terá como finalidade coletar e sistematizar 

informações desenvolvidas pela própria comunidade local. 

Por essa razão, optou-se por não desenvolver qualquer 

estudo de intervenção física, mesmo que preliminar, com o 

objetivo de não direcionar o processo de ideação e 

concepção coletiva e deixá-lo o mais aberto possível. As 

diretrizes elaboradas pela SMAPU, com base em informações 

diversas da prefeitura (Sudecap, Urbel, Fundação de Parques, 

Regional Nordeste, Gestão Compartilhada, etc.) e em 

conversas preliminares com representantes do COMUPRA, 

contêm diversos pontos de indefinição que poderão ser 

desenvolvidos pela comunidade durante o processo 

participativo.  

A seguir, indicamos em linhas gerais uma possível 

metodologia para o processo participativo, a ser discutida 

com a Gestão Compartilhada, COMUPRA e outras entidades 

que se envolverão nas atividades. 

Definição de objetivos principais 

 Mapear diversidade de ideias, avaliar sua 

pertinência e viabilidade e escolher as mais 

adequadas. 

 Democratização da elaboração do projeto. 

Participantes 

 A participação poderá ocorrer por meio de dois 

grupos dinamicamente relacionados: o grupo de 

trabalho, que será responsável por desenvolver e 

organizar as propostas, e um grupo aberto de 

participação ampla, para validação das 

propostas. 

 O grupo de trabalho deverá contemplar a maior 

diversidade possível de perfis: moradores da 

área, organizações representativas (associações 

de moradores, escolas, igrejas, etc.), 

comerciantes, cidadãos de outras áreas do 

município, profissionais especializados, 

representantes do poder público... A distribuição 

dos perfis será detalhada junto com outras 

questões sobre a metodologia de participação, 

pela Comissão Organizadora, durante a fase de 

preparação do processo. 

Metodologia 

A metodologia proposta como ponto de partida para 

discussão se desenvolve em 4 fases: preparação, 

sensibilização, proposição, acompanhamento. 

 

1. Preparação 

 Definição do formato de participação, em parceria 

com COMUPRA e Gestão Compartilhada; 

 Composição de uma Comissão Organizadora e 

distribuição de responsabilidades. 

 A Comissão ficará a cargo de organizar e 

coordenar o processo participativo, detalhar as 

metodologias, definir dinâmicas, locais e datas 

das reuniões, cronogramas, recursos, estratégias 

de divulgação e recrutamento, etc. 

 

2. Sensibilização 

 Organização de um Seminário para apresentação 

de informações e leituras prévias a respeito da 

área. Contextualização do projeto. O Seminário 

deverá contemplar leituras diversas, com 

apresentações da SMAPU, Sudecap, COMUPRA e 

parceiros e outros grupos a definir. As 

apresentações devem focar apenas no 

diagnóstico da área, sem apresentar diretrizes de 

intervenção, com o objetivo não direcionar as 

soluções a serem discutidas pela comunidade. 

Após as apresentações, haverá espaço para 

discussão com perguntas e comentários da 

plateia. 

 Apresentação da metodologia proposta pela 

Comissão Organizadora. 

 Constituição do grupo de trabalho (30 a 42 

pessoas) que será responsável pelo 

desenvolvimento das propostas. Esse grupo 

deverá ser formado predominantemente por 

representantes locais, podendo contemplar 

também a participação de atores externos com o 

objetivo de diversificar olhares e especialidades 

técnicas do grupo (ex.: membros de entidades 

que atuam na área ambiental, universidades, 

poder público, etc). 

 Divisão do grupo de trabalho em 6 subgrupos (5 

a 7 pessoas em cada): desenvolvimento de mapas 

mentais para aproximação ao território; 

identificação de problemas e potencialidades. 
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 Sumarização dos problemas e potencialidades 

levantados pelos subgrupos. Categorização das 

ordens de relevância, por todo o grupo, dos 

problemas e potencialidades apontados pelos 

subgrupos. 

 

3. Proposição 

 Elaboração (brainstorm) de diretrizes gerais, em 

resposta aos problemas e potencialidades 

levantados. Nesse momento as diretrizes 

elaboradas pela  SMAPU podem ser também 

colocadas para compor a lista de possibilidades. 

Categorização das diretrizes por ordem de 

relevância. 

Cronograma 

O cronograma abaixo é uma proposta preliminar para a 

dinâmica do processo participativo. 

Após o período de preparação (Fase 1), o cronograma se 

baseia na hipótese de realização de reuniões semanais (total 

de 8 reuniões) durante as Fases 2 e 3. Após a 8ª reunião, a 

SMAPU contará com estudos preliminares que serão 

consolidados em um anteprojeto, durante o prazo de 4 

semanas. A 1ª versão do anteprojeto será entregue como 

material preliminar à Sudecap e apresentada para a 

comunidade para validação.  O projeto revisado será 

apresentado cerca de 2 semanas depois. 

O acompanhamento do projeto básico e executivo, assim 

como da obra, será permanente e sua dinâmica será discutida 

e definida no início da Fase 4. 
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OFICINAS COMUNITÁRIAS 
 

O processo para construção conjunta com a comunidade 

local para elaboração do Estudo Preliminar para o Parque do 

Onça foi articulado em parceria com o COMUPRA 

(Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu), que 

coordena o Movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa. 

Após diversas reuniões realizadas na sede do Conselho, 

foram definidos o cronograma do processo, as dinâmicas das 

oficinas e os métodos de divulgação e mobilização. Em função 

de restrições de prazos do contrato da Sudecap para o 

desenvolvimento dos projetos executivos e das datas 

disponíveis para mobilização da comunidade, a metodologia 

inicialmente proposta para as oficinas foi revista. O processo 

foi então organizado em três reuniões: uma reunião de 

apresentação e sensibilização (realizada em 29/10/2014) e 

duas oficinas (01/11 e 06/11/2014). 

Reunião de apresentação 

A Reunião de apresentação do processo participativo para 

elaboração do projeto foi conduzida no CRAS Novo Aarão 

Reis, no dia 29/10/2014, de 18:30 às 21:00. Assinaram a lista 

de presença 191 pessoas, dos seguintes bairros: Novo Aarão 

Reis, Vila Fazendinha, Vila Ouro Minas, Ribeiro de Abreu, 

Ribeiro de Abreu / Casas Populares, Conjunto Ribeiro de 

Abreu, São Gabriel, Belmonte, Tupi / Lajedo, Monte Azul, 

Tupi B, Paulo VI, Maria Tereza, São Gonçalo. 

A reunião contou também com a presença de representantes 

do COMUPRA, Subcomitê BH Onça, Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, Secretaria Municipal Adjunta 

de Gestão Compartilhada, Regional Nordeste, Regional 

Norte, PUC-Minas, COPASA, PROPAM, Escola Municipal 

Herbert José de Souza, Escola Estadual Margarida de Melo 

Prado, FEDASCON, Igreja Católica (Casas Populares e 

Ribeiro de Abreu), Centro de Saúde MG-20, além de outras 

entidades não identificadas. 

A reunião se iniciou com uma apresentação por parte do 

COMUPRA, que destacou as atividades do Conselho na 

região, frisando a mobilização em torno da criação de uma 

parque nas margens do Ribeirão do Onça. 

Em seguida, a Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento 

Urbano (SMAPU), contextualizou a necessidade de criação do 

Parque do Onça e a motivação para a concepção colaborativa 

do estudo preliminar para o projeto. Foram também 

detalhadas as propostas de metodologia as oficinas. 

A reunião prosseguiu com uma sessão de perguntas e 

respostas e finalizou com as inscrições das pessoas 

interessadas em participar dos grupos de trabalho nas 

oficinas. 

2.1 
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Oficina 1– Discussão de Diretrizes 

Gerais 

A oficina 1 foi organizada na manhã do dia 01/11/2014, na 

Escola Municipal Herbert de Souza, no bairro Novo Aarão 

Reis. Estiveram presentes 26 pessoas, oriundas bairros Novo 

Aarão Reis, Ribeiro de Abreu, Novo Lajedo, São Gabriel, 

Belmonte e Paulo VI, além de representantes do COMUPRA, 

Rede de Agricultura Urbana, Escola Municipal Herbert José 

de Souza e Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

As dinâmicas foram organizadas conforme o quadro ao lado e 

produziram, como resultado final, 4 listas de itens a serem 

considerados na elaboração do projeto: principais problemas 

da região, principais potencialidades, pontos de referência e 

diretrizes gerais para o parque. 

As discussões ocorreram em três grupos de trabalho 

distintos, cada qual moderado por um representante da 

SMAPU/PBH e outro do Movimento Deixem o Onça Beber 

Água Limpa. Após debates internos, os grupos foram 

instruídos a destacar 5 itens em cada lista e apresentar para 

os demais. Os itens apresentados foram consolidadas em 

listas unificadas. 
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Problemas da área 

Os principais problemas identificados na área foram: 

 Ocupação irregular nas margens do Ribeirão / 

invasões não somente nas margens; 

 Enchentes / inundações; 

 Existência de diversas áreas que funcionam como 

bota-fora clandestino; 

 Poluição do Ribeirão (lixo, esgoto, bota-fora, 

lixo); 

 Falta de fiscalização para coibir ocupação 

irregular, bota-fora, etc. 

 Atuação e falta de diálogo do poder público; 

 Segurança; 

 Falta de proteção das nascentes; 

 Escassez de áreas de lazer de uso público 

(algumas das poucas que existem são de 

propriedade particular); 

 Transporte público / mobilidade; 
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Potencialidades da área 

As principais potencialidades identificadas na área foram: 

 O fato de o Ribeirão não ser canalizado; 

 Todo o percurso do Ribeirão, com a existência de 

cachoeiras, praias, nascentes, etc.; 

 Presença de hortas e iniciativas ligadas à 

agricultura urbana / economia sustentável; 

 Potencial turístico; 

 Os moradores da região; 

 A participação das comunidades; 

 Presença de grupos culturais e esportivos; 

 Campo de futebol; 

 Mata do BG (Batalhão da Guarda); 

 Potencial visibilidade nacional (com a criação do 

Parque); 

 Possibilidade de criação de espaços de lazer; 
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Referências da área 

As principais referências identificadas na área foram: 

 Cachoeiras (em especial a cachoeira grande); 

  Campos de futebol (como o campo do Novo 

Aarão Reis e do CBTU, por exemplo); 

 Pontes e passarelas sobre o Ribeirão; 

 Parque Belmonte; 

 Quilombo Mangueiras; 

 Nascentes; 

 Praias; 

 Av. Risoleta Neves (Via 240); 

 Áreas verdes 

 Equipamentos públicos (escolas, CRAS, igrejas); 

 Pista de skate; 

 “Bostódromo”. 

Outros itens específicos que surgiram nas discussões internas, 

mas que não chegaram a ser apresentados nas fichas de 

priorização: 
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Diretrizes gerais para o projeto 

As principais diretrizes apontadas para o projeto foram: 

 Reassentamento das famílias na própria região, 

em cumprimento à Política Municipal de 

Habitação (raio de até 3 km); 

 Melhoria da urbanização e infraestrutura do 

entorno; 

 Ligação entre os bairros / melhoria da 

mobilidade; 

 Definição de áreas para implantação de Parque 

Teraoêutico, Parque Equeste e atividades de 

Agricultura Urbanas, com base em princípios da 

agroecologia; 

 Implantação de equipamentos de referência (de 

caráter cultural e ambiental) com espaço 

multiuso e programação de atividades definida 

em conjunto com a comunidade; 

 Revitalização e implementação de equipamentos 

esportivos, de acordo com as demandas 

específicas da comunidade de cada setor do 

parque; 

 Promoção da segurança e prevenção de acidentes; 

 Limpeza das águas / 100% de interceptação do 

esgoto que é lançado no Ribeirão; 

 Sistema de monitoramento imediato; 

 Definição de calendário de acompanhamento do 

projeto, com participação da Engesolo, Sudecap e 

comunidade. 

Outros itens específicos que surgiram nas discussões internas, 

mas que não chegaram a ser apresentados nas fichas de 

priorização: 

 Prever manutenção adequada no parque pós-

implantação; 

 Implantar pontos de coleta de resíduos dentro do 

Parque (ou próximo a ele): URPVs, coleta seletiva, 

eletro-eletrônicos; 

 Reflorestamento da mata ciliar; 

 Implantar pista de atletismo / pista de caminhada 

com banheiro e bebedouro, incluindo pista para 

deficientes visuais com indicações em “braile”; 

 Proteção da fauna e flora; 

 Implantar espaço de fruição; 

 Destinar área para camping; 
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Oficina 2– Discussão de Diretrizes 

Específicas Espacializadas 

A oficina 2 foi organizada no dia 06/11/2014, à noite, no 

CRAS Novo Aarão Reis. Estiveram presentes 84 pessoas, 

oriundas dos bairros Novo Aarão Reis, Ribeiro de Abreu, 

Novo Lajedo, São Gabriel, Belmonte e Tupi, além de 

representantes do COMUPRA, Rede de Agricultura Urbana, 

CBH Rio das Velhas (Sub-comitê Bacia Ribeirão do Onça), 

Escola Municipal Herbert José de Souza, Copasa, Propam, 

PUC São Gabriel e Urbel. 

As dinâmicas foram organizadas conforme o quadro abaixo e 

ocorreram em seis grupos de trabalho distintos, cada qual 

moderado por um representante da SMAPU/PBH e outro do 

Movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa. Cada um dos 

grupos ficou responsável por um dos setores, dispondo de 

um mapa exclusivo do setor correspondente em maior 

escala. Os participantes indicaram e especializaram no mapa 

diretrizes específicas válidas para cada setor. 

Após registro das propostas nos mapas, os grupos se 

reuniram para uma rodada de apresentações e discussões. 

Os mapas produzidos foram digitalizados em GIS pela SMAPU 

e são apresentados nas páginas seguintes.  
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