
Vistas do córrego do Tamboril, no bairro Jardim Felicidade. 

O processo participativo, 
com duração de 3 meses, 
contou com a colaboração 
de centenas de moradores 
do Jardim Felicidade e 
foi estruturado a partir 
de três Assembleias em 
diferentes pontos do 
bairro, de uma pesquisa 
de opinião realizada em 
diversas instituições e 
escolas, e da formação de 
um Grupo de Trabalho, 
para aprofundamento 
e investigação dos 
pontos estabelecidos 
conjuntamente. 

As propostas VALORIZAM AS PRÁTICAS JÁ EXISTENTES  
e sugerem novos elementos que contribuam com a 
CONVIVÊNCIA NO ESPAÇO PÚBLICO - calçadas mais 
largas, mais pontos de travessia do córrego, redução 
da velocidade de veículos, espaços de lazer, praças, 
alamedas, hortas comunitárias, com a CONCILIAÇÃO DE 
ELEMENTOS AMBIENTAIS E URBANOS - recuperação de 
nascentes, interceptação de esgoto, drenagem de água 
de chuva e tratamento das margens, favorecendo o 
CONTATO VISUAL E FÍSICO COM O CÓRREGO.

As propostas buscam maior INTEGRAÇÃO DOS 
ELEMENTOS NATURAIS na paisagem e na VIDA COTIDIANA 
do bairro. Alternam-se situações de maior e menor 
preservação dos elementos naturais ou de uso urbano, de 
modo que alguns trechos têm características de parque e 
outros mantém aspectos de bairro. É promovida, assim,    a 
reinserção do Córrego de maneira positiva no imaginário 
dessa comunidade e sua consequente REVITALIZAÇÃO.

O presente trabalho é o resultado de um processo participativo 
realizado pela Rede de Desenvolvimento do Bairro Jardim 
Felicidade (REDE), em parceria com a Escola de Arquitetura - 
UFMG e com o apoio do projeto Manuelzão - UFMG. 
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BAIRRO-PARQUE

PARTICIPAÇÃO

A ocupação do bairro Jardim Felicidade (Norte de BH) se deu na década de 
1980. As primeiras casas foram construídas pelos próprios moradores e toda a 
infraestrutura pública hoje existente foi conquistada com muita luta da população. 
O Córrego do Tamboril era limpo, as pessoas faziam uso de sua água e cada casa 
tinha sua fossa. Com a chegada da rede de esgoto da Copasa, sem interceptores, 
o córrego passou a ser poluído. A partir daí, a população deixou de ter uma relação 
de cuidado e hoje o Tamboril está repleto de esgoto e lixo. Tornou-se um foco de 
doenças e uma preocupação relevante dos moradores da região. 

Em Maio de 2017, a Prefeitura de BH apresentou, em audiência pública, um projeto 
para interceptação do esgoto, incluindo também o alargamento da Avenida Fazenda 
Velha, lindeira ao córrego. A proposta não agradou à comunidade e foi vetada, 
por gerar grande montante de desapropriações, desfigurar o contexto urbano, 
criar uma via de trânsito rápido no meio de um bairro convivial e ter alto custo de 
implementação. A população demonstrou interesse de construir um projeto de 
maneira participativa, que conciliasse aspectos urbanísticos e ambientais, com a 
consequente recuperação do Córrego. Apresentamos aqui o processo participativo 
desenvolvido entre setembro e novembro de 2017, quando foram realizadas práticas 
de discussão e análise dos desejos e necessidades da população, com o intuito de 
estabelecer diretrizes de melhorias para o Córrego Tamboril e seus arredores.

Proposição de 10 trechos de análise do Córrego do Tamboril, para os quais foram ressaltadas as principais potencialidades e carências. 

ESQUERDA: Projeto proposto pela PBH para a bacia do Tamboril, com: corte tipo da Av. Fazenda Velha; Resumo dos custos 
previstos; Mapa de desapropriações. Fonte: Documento apresentado pela PBH em Audiência Pública em maio de 2017. 
DIREITA: Assembleia realizada na Escola Municipal Rui da Costa Val, formulários da pesquisa e Grupo de Trabalho. 


