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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Ao norte do município de Belo Horizonte, na divisa com Santa Luzia, localiza-se a 
região da Izidora, que se configura como a última grande área de expansão urbana 
da cidade e importante área ambiental, com remanescentes de vegetação nativa e 
diversas nascentes e córregos1. Estas características tornam a região importante para 
todo o munícipio de Belo Horizonte e municípios vizinhos. 
 

No início dos anos 2010, parte da região começou a ser ocupada, formando quatro 
ocupações: Esperança, Vitória, Helena Greco e Rosa Leão. As ocupações totalizam, 
aproximadamente, 1,5 km² e abrigam cerca de 5 mil habitações com famílias em 
situações de extrema pobreza e sem infraestrutura pública disponível e serviços na 
maior parte do território. 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Localização das ocupações da Izidora no município de Belo Horizonte. 

 

Durante a Conferência Habitat III, em 2016, Izidora foi destacada como um dos mais 
graves conflitos fundiários urbanos da América Latina. Neste sentido, a região foi 
reconhecida como área de interesse social, em 2018, por meio do Decreto nº 16.888. 
Com a aprovação do novo Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 
11.181/19), em 2019, a ocupação Helena Greco foi reconhecida como zona especial 
de interesse social (ZEIS) e as demais ocupações como áreas de interesse social 
(AEIS). Esses esforços, indicaram a necessidade de ampliar, ainda mais, a 
compreensão e a melhoria da região através de estudos sobre as condições 
habitacionais, ambientais, urbanas e de infraestrutura, bem como a resolução dos 
conflitos fundiários. 

 
1 Segundo a base do BHMap, a região possui 22 nascentes catalogadas. No entanto, foi observado 
pela equipe técnica do ONU-Habitat a existência de cursos d'água que não possuem nascente 
catalogada. 

BELO HORIZONTE 

SANTA LUZIA 
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Com intuito de cumprir com o compromisso de implementação das 
diretrizes da Nova Agenda Urbana 2e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)3, conforme previsto no Plano Diretor, a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH), por intermédio da Secretaria 
Municipal de Política Urbana (SMPU), buscou agências da ONU 

qualificadas para abordar a mais desafiadora expansão urbana em curso na cidade: 
a Região de Izidora. 
 
Em janeiro de 2021, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), o Escritório das 
Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) assinaram o Projeto 
“Urbanização Sustentável da Região da Izidora em Belo Horizonte”, com o código: 
“Projeto UNOPS/22463”. Este projeto prevê a contratação do Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) como Agência 
Implementadora para a execução dos produtos e atividades referentes ao resultado 
1 – “Plano de Urbanização Sustentável da Izidora elaborado”, a partir de uma equipe 
técnica treinada e apta a replicar o conhecimento adquirido. 
 

O Plano de Urbanização Sustentável da Izidora faz parte do Programa de Proteção 
Ambiental e Melhorias Urbanas na Região da Izidora (PRO-IZIDORA), implementado 
pela PBH, que inclui outras atividades, como o cadastro socioeconômico das famílias, 
a existência de um Centro de Referência Urbana (CREURB) para escuta das 
demandas da comunidade, vistorias e obras locais de contenção para minimizar 
situações de risco, obras de manutenção e melhorias do sistema viário, implantação 
de hortas comunitárias, controle de novas construções, principalmente em áreas 
consideradas de risco. 
 

O Plano está sendo desenvolvido pelo ONU-Habitat, em parceria com o UNOPS, a 
SMPU, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel e outros 
órgãos da PBH. Em paralelo também estão sendo desenvolvidas oficinas e reuniões 
com a comunidade para levantar informações, demandas de urbanização, potenciais, 
problemas e ideias para os projetos que serão desenvolvidos para a região. O objetivo 
é permitir que a população de Izidora tenha acesso seguro e sustentável à 
infraestrutura comunitária e à moradia acessível, desenvolvendo planos estratégicos 
e de ação em Izidora, com intuito de promover a prosperidade e o desenvolvimento 
sustentável da cidade, com respeito à qualidade ambiental e ao bem-estar humano. 
Busca, também, fortalecer as ações estratégicas das políticas públicas que visam 
melhorar as condições comunitárias através da governança, gestão e planejamento 
urbano. 
 
O produto1.5: “Proposta de projeto para melhorias nas condições e acesso a serviços 
e infraestrutura na Izidora, incluindo custos associados”, previsto no acordo entre 
UNOPS e ONU-Habitat, foi dividido em subprodutos a serem apresentados 
individualmente: diretrizes, diagnósticos técnicos, estudos de alternativas e plano 
final. Este documento compila o subproduto de “Estudos de alternativas” da ocupação 
Esperança. 

 
2 (A/RES/71/256*) adotada em outubro de 2016 na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. 
3 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável(A/RES/70/1). 
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INTRODUÇÃO AO PRODUTO 
 
Este documento tem como objetivo apresentar o estudo de alternativas para as 
intervenções na ocupação Esperança. As alternativas desenvolvidas buscaram inovar 
quanto às propostas habitacionais, quanto ao uso sustentável de áreas prioritárias 
para conservação, em relação ao uso pretendido para os espaços públicos e 
comunitários e com possibilidade de desenvolvimento de atividades para geração de 
trabalha e renda. Pretende-se criar um modelo de desenvolvimento urbano diferente 
do tradicionalmente adotado, tendo como objetivo tornar as ocupações de Izidora 
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis com base nos preceitos da Agenda 
2030. As propostas oferecem à comunidade diferentes possibilidades de escolha, a 
serem discutidas e votadas em momentos participativos. 
 
Para tanto, algumas premissas foram consideradas: foram respeitadas e recuperadas 
as características ambientais do território, a necessidade de acesso a serviços 
públicos e espaços de lazer, a erradicação das situações de risco geotécnico, a 
necessidade de controle de expansão urbana, a diminuição das situações de 
insalubridade e a garantia da possibilidade de relocação das famílias dentro da 
Izidora.  
 
Também foi feito o esforço de criar ao menos uma alternativa que mantenha o máximo 
de famílias em seu local de origem, alterando o mínimo da estrutura do território e, 
consequentemente, as relações sociais ali estabelecidas.  
 
Para apresentação das intervenções indicadas, foram definidos quatro eixos 
temáticos principais, que englobam todas as melhorias no que se refere às questões 
viárias, sanitárias, geológico-geotécnicas, ambientais, habitacionais e de implantação 
de áreas de lazer e convívio. Estes quatro eixos são: Morar sem Riscos, Caminho 
das Águas, Caminho das Pessoas e Morar na Izidora.  
 
O eixo Morar sem riscos contempla as encostas identificadas como áreas com 
suscetibilidade a movimentos de massa, a “Voçoroca” e as edificações localizadas na 
faixa de domínio da linha de transmissão. Para cada uma das encostas foram 
indicados os tipos de obras necessárias para sua estabilização, bem como as 
relocações necessárias para garantir a segurança dos imóveis. Para a “Voçoroca” foi 
representada uma mancha de sessenta metros de largura que seria a área 
possivelmente impactada para sua solução, bem como, três possíveis alternativas de 
intervenção para discussão com a comunidade, quando as informações necessárias 
para desenvolvimento de projeto estiverem disponíveis, em especial sondagens e 
perfis topográficos. 
 
Cabe destacar aqui que as relocações indicadas no eixo Morar sem Riscos foram 
pensadas de maneira muito detalhada, avaliando apenas os casos em que 
tecnicamente não é possível que as famílias vivam nas condições atuais, ou por uma 
questão de risco geotécnico ou em função de um alto custo que inviabiliza a 
manutenção das famílias. Nesses casos, entende-se que não existe proposta 
alternativa uma vez que são condição para garantir as premissas básicas de 
segurança das famílias. 
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No eixo Caminho das Águas foi considerado o percurso de toda a água que é 
lançada nas vias, calçadas e quintais, até chegar ao córrego mais próximo e, 
consequentemente, até o curso d’água principal de sua bacia hidrográfica. Neste 
contexto, apresentaremos as informações relacionadas: à drenagem urbana, com as 
propostas de drenagem sustentável, e às condições ambientais das APPs, com 
propostas de recuperação de corpos hídricos, recomposição da vegetação nativa e 
de iniciativas de agricultura urbana. Na ocupação Esperança, não serão necessárias 
relocações para recuperação dos atributos naturais tendo em vista que é possível 
conciliar a recuperação ambiental com a permanência das famílias nos locais de 
origem e, ainda, garantir acesso viário às edificações, o atendimento pelos serviços 
de saneamento básico e a proximidade aos equipamentos públicos. 
 
Cabe destacar que este estudo de alternativas considera a proposta de atualização e 

revisão das APPs contida no Produto “1.3: Estratégias para recuperação ambiental e 

proteção de áreas não edificadas, associadas a estratégias de segurança alimentar". 

Na ocupação Esperança, foi identificada um brejo na esquina da Rua Azaleia com Av. 

Esperança, que ainda não consta na base cartográfica de APPs oficiais da Prefeitura 

de Belo Horizonte, mas que foi revista no Plano de Urbanização Sustentável da 

Izidora. O brejo encontra-se parcialmente aterrado pelo sistema viário e ocupado por 

diversas edificações, assim, sua recuperação integral teria altos impactos sociais, 

com reestruturação significativa do território e alto número de relocações. Portanto, 

foi proposta a recuperação parcial da nascente com implantação de uma praça das 

águas e wetlands construídos, como será descrito no tópico “Caminho das Águas”. 

 
O eixo de Caminho das Pessoas apresenta as estratégias de estruturação viária 
para cada ocupação. Neste eixo são apresentadas as vias estruturantes nas quais 
poderão circular os principais veículos de serviços como ônibus, caminhões de lixo, 
entre outros. Também são indicadas as vias que deverão ser desativadas por estarem 
localizadas em áreas inadequadas para a circulação ou em áreas que não serão 
consolidadas com moradias.  
 
Em complementação, são indicados trechos nos quais há necessidade de 
implantação de escadaria para maior conforto e segurança do pedestre (quando a 
declividade é superior a 30%); trechos que deverão ser consolidados como vias de 
pedestre; e trechos que deverão ser consolidados como vias compartilhadas. No caso 
das vias compartilhadas, a prioridade será do pedestre, havendo circulação de 
veículos apenas para acesso local e poderão ser adotadas medidas redutoras de 
velocidade para garantia de maior segurança. 
 
Cabe destacar que as alternativas para estruturação viária apresentadas neste eixo 
irão gerar relocações pontuais para alargamento de via ou ajuste de greide. Estas 
relocações são indicadas nos mapas e no texto para que a população saiba o impacto 
de relocação gerado e consiga fazer uma escolha consciente de todas as vantagens 
e desvantagens associadas. 
 
O eixo Morar na Izidora apresenta alternativas de espaços públicos e coletivos como: 
parques, espaços preferenciais para agricultura urbana, espaços preferenciais para 
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uso público, vias que têm potencial para serem usadas como espaços de lazer e vias 
parque. Além de indicar áreas com potencial para produção de novas unidades 
habitacionais, podendo abrigar famílias que precisarem ser relocadas.  
 
Cabe destacar que as áreas potenciais para relocação e os espaços preferenciais de 
uso público estão apresentados como manchas, sem detalhamento do uso ou 
tipologia de cada local. A comunidade poderá avaliar no processo participativo as 
áreas indicadas e sugerir alterações, como a retirada de alguma área ou incorporação 
de outras. Além disto, a definição do que seria implantado em cada uma destas 
manchas será feita junto à comunidade de cada ocupação, no decorrer do 
desenvolvimento do projeto. 
 
Para fins de cálculo do número de domicílios a serem relocados, foi utilizada a base 
de selagem disponibilizada pela URBEL, cujo levantamento foi realizado entre 
setembro de 2020 e setembro de 2021. Esta base convenciona como domicílio tanto 
os locais de moradia como os edifícios comerciais, de uso misto, em construção ou 
vazio/desocupado. Considerando a dinâmica de expansão do território de Izidora, 
entendemos que este número está em constante alteração, sendo apenas uma 
estimativa de referência, que deve ser atualizada no momento do projeto executivo e 
da implantação das obras em cada local. 
 
As propostas apresentadas neste documento consideram os "Estudos para 

Otimização dos Sistemas de Drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro”, elaborado pela 

Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. Esses estudos visam a proposição de intervenções para redução de riscos 

de inundações nesta bacia hidrográfica e propõem a implantação de quatro 

reservatórios de amortecimento de cheias na sub-bacia do Córrego dos Macacos 

(localizada na Bacia do Ribeirão Isidoro), de forma a garantir na foz deste curso 

d’água a mesma vazão de água do período pré-ocupação.  

 

Dois destes reservatórios estão localizados ao longo do curso principal do Córrego 

dos Macacos próximo à Av. Esperança Oeste tendo, portanto, influência direta nas 

propostas do Plano de Urbanização Sustentável da Izidora. Para garantir que os 

reservatórios não receberão contribuição de esgoto, que haverá área disponível para 

as rotinas de manutenção e que haverá acesso ao uso público dos reservatórios, são 

propostas vias-parque ao longo dos mesmos, não devendo haver moradias entre elas 

e os reservatórios, conforme indicado pela DGAU/PBH. 

 
Para descrição das alternativas serão apresentados textos com resumo das 
intervenções indicadas e glossário com imagens e descrição de informações técnicas 
relevantes para compreensão. Também serão apresentados mapas dos eixos 
temáticos, um mapa de Ciclorrotas e os mapas das alternativas 1 e 2 levados em 
Assembleia para discussão com a comunidade e votação. Estes mapas consolidados 
foram construídos a partir da junção dos eixos Caminho das Pessoas e Morar na 
Izidora. 
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1. OCUPAÇÃO ESPERANÇA 
 
Para a ocupação Esperança a estratégia das propostas foi manter a maior parte das 
famílias com relocações mais expressivas apenas em casos de risco geotécnico, de 
edificações sob linha de transmissão ou para garantir a implantação dos reservatórios 
de amortecimento de cheias na sub-bacia do Córrego dos Macacos. Foi pensada uma 
estrutura viária que possa circular o território, garantindo a entrada de serviços na 
ocupação e buscou-se valorizar as áreas de relevância ambiental a partir da criação 
de um grande Parque, que incorpora a Área de Preservação Permanente do córrego 
dos Macacos, os fundos de vale e a Mata do Esperança.  
 
Complementando a proposta, foram indicados locais para agricultura urbana e 
soluções de drenagem sustentável. Além disso, foram incorporadas as propostas da 
Associação dos/as Trabalhadores/as Cooperados/as Esperança-Izidora 
(ATCOPEIZIDORA) em reuniões comunitárias realizadas na ocupação. 
 
Para garantir o acesso de veículos de serviços no interior da ocupação Esperança 
(caminhão de lixo, transporte coletivo, entre outros), faz-se necessária a implantação 
de vias estruturantes, com largura e declividade adequada para circulação de veículos 
pesados e entrada dos serviços de coleta e transporte coletivo na ocupação com 
calçadas em ambos os lados da via para segurança dos pedestres. Estas vias, 
nomeadas aqui de vias estruturantes, foram propostas de forma que estejam a no 
máximo cinco (5) minutos de caminhada da maior parte das edificações que serão 
consolidadas na ocupação, havendo pouquíssimas edificações que estariam a até 
dez (10) minutos de caminhada destas. 
 
No que se refere à “voçoroca”, serão apresentados três indicativos de soluções, 
destacando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Em todas elas haveria 
impacto na Av. Esperança, no trecho que está em suas margens, com relocação e 
desativação de circulação veicular temporária ou permanente, sendo permitido 
apenas o acesso de pedestre até a implantação de solução definitiva. Mas a 
viabilidade das alternativas depende de levantamentos complementares de 
sondagem, que será feito na próxima etapa do trabalho, sendo a etapa de 
desenvolvimento dos projetos básicos. 
 
As relocações indicadas para consolidação destas propostas se localizam em lugares 
onde é desejável que a ocupação não se expanda para garantir a recuperação de 
atributos naturais e mitigar problemas relacionados ao risco geotécnico, bem como 
em locais onde há linha de transmissão. Também houve indicação de relocação para 
garantir a implantação dos reservatórios de amortecimento de cheias na sub-bacia do 
Córrego dos Macacos e para melhoria da circulação viária para entrada de veículos 
de serviços. 
 
 
1.1 Caminho das águas 

 
O processo de urbanização tem resultado na alteração do balanço hídrico da bacia 
hidrográfica, ocasionando a diminuição da interceptação das águas das chuvas pela 
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vegetação, a diminuição dos processos de evaporação das águas, bem como da sua 
infiltração no solo. Em contrapartida, a impermeabilização nas cidades - representada 
por telhados, vias públicas, calçadas, dentre outros - gera um aumento do volume de 
água das chuvas que escoa superficialmente, assim como da sua velocidade, 
gerando situações de enxurradas, alagamentos, enchentes, inundações e processos 
erosivos.   
 
O modelo de manejo das águas pluviais urbanas esteve baseado por muito tempo em 
sistemas de drenagem centralizados, dependentes de grandes estruturas hidráulicas 
cinzas, focado em conduzir as águas das chuvas o mais rápido possível para as áreas 
mais baixas. Atualmente, tem-se buscado a incorporação das soluções baseadas na 
natureza para o adequado manejo das águas pluviais nas áreas urbanas, de forma 
descentralizada na bacia hidrográfica, adotando medidas de controle na fonte do 
escoamento superficial produzido e, assim, evitando transferir problemas de 
drenagem para jusante. As soluções baseadas na natureza, além do seu papel na 
drenagem urbana, desempenham diversos outros serviços ecossistêmicos, como o 
tratamento das águas, a regulação climática, a melhoria da ambiência urbana, o 
aumento da biodiversidade, contribuindo de forma direta para a conservação do meio 
ambiente, o que vem ao encontro dos anseios da população de Izidora, de uma 
urbanização com caráter ambiental.  
  

Destaca-se ainda a importância da proteção das APPs hídricas, tendo em vista os 
benefícios da vegetação nativa na melhoria da qualidade da água e da ambiência 
urbana, bem como na promoção da biodiversidade e de suas funções ecossistêmicas. 
A proteção das APPs hídricas permite também a criação de conexões ecológicas 
entre áreas de interesse ambiental e a inserção da água no tecido urbano e nas 
relações comunitárias, ademais da valorização paisagística dos fundos de vale por 
meio da implantação de parques lineares. 
 
Dessa forma, em relação ao caminho das águas, propõe-se, para garantir o manejo 
sustentável das águas urbanas, a priorização de uso de técnicas para infiltração da 
água da chuva no solo ou sua retenção, o tratamento da poluição difusa, a criação de 
parques lineares e a preservação das nascentes, dos brejos e dos córregos. 
 
Neste sentido, em diversas vias da ocupação, indica-se a implantação de medidas de 
drenagem sustentável (jardins de chuva, biovaletas, escadas vegetadas, tubulações 
reservatório, microrreservatórios subterrâneos), combinadas com dispositivos de 
drenagem tradicional. Os trechos de vias que podem acomodar drenagem sustentável 
estão indicados no Mapa Caminhos das Águas: Propostas de Drenagem Sustentável 
e Condições Ambientais. 
 
Também foram selecionadas áreas com potencial para construção de técnicas 
compensatórias de drenagem, muitas dessas incorporadas na APP do curso d’água, 
sendo elas: célula de biorretenção, microrreservatório subterrâneo, poço de 
infiltração, bacia de detenção, wetland construído, telhado verde ou sistema de 
captação e reuso das águas pluviais, estes últimos para a quadra de esportes coberta. 
Estes dispositivos estão descritos no Glossário (Anexo I). 
 
Destacam-se as seguintes propostas de drenagem sustentável: 
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✓ Sistema de wetlands construídos para tratamento da poluição difusa de água 

das chuvas proveniente das ruas Azaleia, Florisbela, Bromélia, Lírios Brancos, 

Rosa Branca e Av. Esperança, antes do seu deságue no reservatório a ser 

implantado no Córrego dos Macacos. 

✓ Implantação da “praça das águas” em lotes vagos com lençol freático aflorante, 

no brejo na esquina da Rua Azaleia com Av. Esperança, com a construção de 

pequenas lagoas e wetlands construídos, recomposição da vegetação nativa 

e implantação de espaços de uso coletivo no entorno, a fim de inserir os 

recursos hídricos no tecido urbano e nas relações comunitárias. 

✓ Proteção integral da conexão de fundo de vale existente entre as ruas 

Esmeralda, Gilvander Moreira e Dália, com cercamento e adoção de manejos 

voltados para estabilização de encostas, enriquecimento da biodiversidade e 

sistemas agroflorestais em terraços. Também sugere-se implantar trilhas a fim 

garantir travessias de pedestres e ciclistas sobre o fundo de vale, entre as ruas 

Cravo e Arlindo Nunes Guimarães. 

✓ Implantação do parque Linear na APP do Córrego dos Macacos, desde a 

nascente do curso d’água principal, na ocupação Esperança, até a confluência 

com o afluente da ocupação Vitória, possibilitando a recomposição parcial da 

vegetação nativa nas áreas remanescentes. A nascente principal, que se 

encontra às margens da Av. Esperança, seria recuperada, protegida e 

sinalizada. 

 
A implantação do parque garantiria o manejo sustentável dos fundos de vale, com 
aumento da permeabilidade do solo, estabilização de margens, recomposição da 
vegetação nativa e recuperação de corpos hídricos. O parque seria parcialmente 
destinado à implantação de faixas de servidão para redes de esgotamento sanitário, 
espaços de uso coletivo e iniciativas de agricultura urbana – o que será descrito com 
mais detalhes no item Morar na Izidora. 
 
Além disso, esta solução está compatibilizada com os reservatórios de amortecimento 
de cheias em estudo pela Prefeitura (DGAU) para o local, garantindo que estes 
cumpram outras funções para além do controle de inundações na bacia hidrográfica. 
Ao combinar os reservatórios com o parque linear, garantir-se-ia que a população 
tenha acesso a opções de lazer e mobilidade nas suas margens. 
 
Nesta proposta, a APP do córrego dos Macacos seria parcialmente destinada à 
implantação de via estruturante na av. Esperança, nos trechos entre as ruas Arlindo 
Nunes e Azaleia e entre as ruas Girassol e Savassi. No trecho da av. Esperança, nas 
proximidades com a ocupação Vitória, seria implantada ciclovia lindeira ao córrego e 
interna ao parque linear. Para implantação do sistema viário seriam necessárias a 
relocação das famílias em APP e as vias delimitariam o parque linear de modo a 
garantir a visualização e o acesso a partir dos espaços públicos. 
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1.2 Morar sem riscos 

 
Este eixo propõe que todas as áreas de risco geotécnico sejam tratadas de forma a 
mitigar as situações existente. Para tanto, serão indicadas as obras necessárias para 
estabilização de encostas, as alternativas de obras para contenção da cicatriz da 
“voçoroca” e a necessidade de relocação das famílias que vivem na faixa de domínio 
da linha de transmissão. 
 
Nas encostas serão propostos dois tipos de intervenções: obras de drenagem (A); e 
obras de drenagem associadas a obras de contenção (AB):  
 

• As obras de drenagem estão indicadas com o objetivo de impedir a infiltração 

da água na encosta. Portanto, devem ser executadas valas na porção superior 

e média da encosta para conduzir o caminho da água de forma adequada. 

Nestes locais, é possível que as edificações sejam mantidas apesar da 

realização da obra, não sendo necessário, obrigatoriamente, a relocação das 

famílias. Faz-se exceção a encosta leste da Avenida Esperança, pois esta é 

uma área de maior fragilidade ambiental, com presença de áreas de 

suscetibilidade a movimento de massa e com declividade bastante acentuada, 

sendo desejável sua desocupação e controle para que não seja reocupada. 

 

• As obras de drenagem associadas a realização de estruturas de contenção 

das encostas, foram indicadas em locais onde será necessário entrar 

máquinas para realização das mesmas, sendo uma obra estruturante de maior 

porte. Portanto, dependendo da situação de risco e da densidade construtiva 

da área, está sendo proposto: 

 

✓ Retirar as edificações existentes, não sendo indicada a reocupação, 

pois a situação de risco é crítica e a área possui grande declividade. 

Esta situação pode ser identificada no mapa Morar Sem Risco, nas 

manchas com indicativo de obras que englobam as encostas entre as 

ruas Gilvander Moreira e Arlindo Nunes Guimarães. 

✓ Retirar as edificações existentes, realizar as obras de estabilização das 

encostas e executar novas unidades habitacionais no local, pois a 

declividade da área permite a reocupação, assim como a solução para 

a situação de risco. Nestas áreas, serão desenvolvidos projetos 

arquitetônicos para as novas unidades habitacionais que considerem 

as especificidades locais. Esta situação pode ser identificada no mapa 

Morar Sem Risco, nas manchas com indicativo de obras que se 

encontram abaixo da Rua Copo de Leite, acima da Rua Hortência e 

abaixo da Rua Isidora; 

✓ Manter as edificações existentes mesmo com a realização de obras, 

pois há espaço suficiente para entrada de maquinário e execução da 

obra, visto que a área está menos adensada. Esta situação pode ser 
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identificada no mapa Morar Sem Risco, nas demais áreas com 

indicativo de obras. 

 
Cabe destacar que, com os levantamentos complementares, topografia e sondagens, 
que serão realizados no momento de elaboração dos projetos básicos e detalhamento 
da solução a ser adotada, poderá se definir com mais precisão como será a realização 
das obras e a abrangência das intervenções e demandas de relocações. A indicação 
apresentada aqui é um indicativo preliminar do que se considera mais adequado com 
as informações disponíveis, podendo sofrer alterações. 
 
As encostas que deverão passar por obras de estabilização e o tipo de obra indicado 
são apresentados no Mapa Morar sem Riscos: Soluções Propostas. 
 
Em relação à “voçoroca”, que se encontra na divisa das ocupações Esperança e 
Vitória, propõe-se a realização de obras para contenção da cicatriz deste processo 
erosivo, com o objetivo de interromper o processo ativo da mesma e mitigar os riscos 
associados às edificações que estão no entorno dela.  
 
São propostos três tipos de tratamento para estabilização desse processo erosivo, 
sendo que a solução poderia abranger o uso de um único tratamento ou um misto 
deles:  
 

✓ A alternativa 1 consiste na instalação de barreiras horizontais (paliçadas) com 

a finalidade de reter o transporte de partículas de solo, permitindo a passagem 

da água através de uma escada hidráulica. 

✓ A alternativa 2 consiste na instalação de uma galeria de drenagem no fundo 

da “voçoroca”, acompanhada de um processo de aterramento da cicatriz. 

✓ A alternativa 3 consiste na estabilidade dos taludes internos da “voçoroca”, 

utilizando estruturas de contenção (muros de gabião, muros de arrimo) e 

biomantas. 

 
Para melhor explicar os tipos de tratamentos a serem implantados na área da 
“voçoroca”, segue, abaixo, quadro comparativo de vantagens e desvantagens quanto 
às alternativas 1, 2 e 3. 
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Tabela 1 – Vantagens e desvantagens relacionadas ao tratamento da “voçoroca” na Alternativa 1: Paliçadas 

Vantagens 
✓ Impacto ambiental mínimo; 
✓ Condução da água através de uma estrutura hidráulica, minimizando o transporte de 

sedimentos; 
✓ Os próprios sedimentos preencheriam a cicatriz ao longo do tempo, evitando assoreamento de 

cursos de água e corpos hídricos a jusante; 
✓ Baixo custo se não houver necessidade de estruturas de contenção. 

Desvantagens 
✓ Novas barreiras deveriam ser instaladas ao longo do tempo, sempre que o solo preencher a 

totalidade da barreira; 
✓ Deve ser avaliada a necessidade de instalação de estruturas de contenção, o que pode 

encarecer a obra; 
✓ Pode gerar um número elevado de relocações se utilizada como alternativa única, uma vez que 

não irá atingir estabilidade dos taludes rapidamente. 

 
 
Tabela 2  – Vantagens e desvantagens relacionadas ao tratamento da “voçoroca” na Alternativa 2: Aterramento 

Vantagens 
✓ A cicatriz serviria de “bota-fora” para a cidade de Belo Horizonte; 
✓ Ao finalizar a obra, toda a área ficaria plana e poderia ser implantado um equipamento público 

em área plana, como um campo de futebol, por exemplo. 

Desvantagens 

✓ O material que viria a constituir o aterro deve ser selecionado e triturado de forma que fique 
uniforme e não contamine o lençol freático. Esse processamento de material normalmente é 
feito no próprio local; 

✓ Seria necessário um grande volume de material. Haveria tráfego de veículos pesados pela 
ocupação fazendo esse transporte, sem contar a quantidade de poeira gerada; 

✓ O longo processo de compactação, com duração estimada de cinco a dez anos, pode gerar 
vibrações que afetariam as construções existentes, aumentando o número de relocações, 
inclusive construções que estão fora da mancha proposta de trinta metros; 

✓ O preenchimento da cicatriz com material e o processo de compactação demoraria entre cinco 
e dez anos; 

✓ Necessidade de maquinaria permanente para compactação do material; 
✓ Alto custo. 

 
 
Tabela 3  – Vantagens e desvantagens relacionadas ao tratamento da “voçoroca” na Alternativa 3: Estabilidade 

dos Talude Internos 

Vantagens 
✓ Estabilidade permanente dos taludes, garantindo segurança para construções vizinhas que não 

forem relocadas; 
✓ Possibilidade de atingir um menor número de casas que a Alternativa 1, ou seja, geraria um 

menor número de relocações; 
✓ É a alternativa mais rápida para estabilização do processo erosivo da ““voçoroca””. 

Desvantagens 

✓ No caso de uso de biomantas, seria necessário que o solo dos taludes apresentasse nutrientes 
em quantidade suficiente. Caso seja necessário o uso de fertilizantes, a instalação dessa 
solução demoraria um pouco mais; 

✓ Alto custo; 
✓ Nos trechos onde a cicatriz atinge grandes profundidades, seria necessário realocar as 

moradias de forma permanente, uma vez que os taludes devem ser conformados com uma 
menor declividade do que a existente. 
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Após as obras de contenção, propõe-se a criação de um espaço coletivo de uso 
público, de forma a garantir que a área não seja ocupada por moradia. Estas obras 
teriam grande impacto na vida das pessoas que residem nesta área, especialmente 
das famílias que estão na região sul da ocupação, assim como na Av. Esperança.  
 
Para fins de indicação e cálculo de possíveis relocações, a área que será impactada 
pela solução da “voçoroca” foi definida a partir de uma mancha que abrange trinta 
metros para cada lado, desde seu eixo central. No entanto, trata-se de uma referência 
e este impacto pode variar de acordo com a alternativa escolhida ou a partir de 
informação a ser levantada no momento do Projeto Básico. 
 
Vale destacar, também, que as propostas apresentadas neste eixo consideram a 
necessidade de relocação das edificações que estão sob a rede de transmissão de 
energia da CEMIG, que gera risco de vida para as famílias que vivem ali. A área 
deverá ficar toda desocupada e parte dela estará integrada ao tratamento da conexão 
de fundo de vale, descrita no item 1.1 – Caminho das Águas e no item 1.4 – Morar na 
Izidora. 
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1.3 Caminho das pessoas 

 
Propõe-se que o sistema viário já consolidado no território seja alterado o mínimo 
possível, estruturando-o de forma a melhorar a mobilidade e garantir a implantação 
de infraestrutura de pavimentação, drenagem sustentável e saneamento básico. Para 
isto, foi criada uma rede de vias estruturantes, que passam pelas diversas partes da 
ocupação e que, além de melhorar a circulação, vão garantir que a população tenha 
acesso a serviços básicos uma vez que irão permitir a circulação de veículos pesados. 
Estas vias foram propostas de forma que estejam a no máximo cinco (5) minutos de 
caminhada da maior parte das edificações que serão consolidadas na ocupação, 
havendo pouquíssimas edificações que estariam a até dez (10) minutos de 
caminhada destas. 
 
Ligadas às vias estruturantes, serão consolidadas vias compartilhadas, que 
permitirão o trânsito local de veículos e a circulação de pessoas em um mesmo 
espaço. Estas vias, além de fazer a conexão das diversas áreas da ocupação com as 
vias estruturantes, visam priorizar o caminhar das pessoas em segurança, permitindo, 
também, o acesso de veículos de menor porte às moradias e edificações da rua. 
Destaca-se que, boa parte das vias da ocupação estão sendo consolidadas desta 
forma.  
 
Complementando o sistema, foram indicadas asas vias de pedestre, que se conectam 
tanto com as vias estruturantes, como com as vias compartilhadas. Estas vias serão 
consolidadas, porém não possuem largura ou declividade adequadas à circulação de 
veículos, mas podem melhorar o caminhamento de pedestres e circulação de 
ciclistas, podendo acontecer a partir de escadarias, rampas, passarelas ou trilhas. 
 
Para criar toda esta estruturação viária no território, priorizou-se a permanência de 
edificações e caminhamento do pedestre, havendo relocações apenas para 
consolidação de vias estruturantes.  
 
São propostas duas alternativas para consolidar o sistema viário estruturante da 
ocupação Esperança. Nas duas alternativas o eixo estruturante principal seria a 
porção oeste da Av. Esperança (trecho próximo ao Córrego dos Macacos), com 
desativação do trecho leste da Avenida Esperança. Este eixo principal seria 
consolidado como mão dupla, com pequenos desvios pela Rua Rosa Branca e Rua 
Savassi. Para tanto, seria necessária a relocação de todas as famílias entre a via e o 
córrego dos Macacos, no trecho que liga a Rua Arlindo Nunes à Rua dos Coqueiros. 
Isso se deve aos seguintes motivos: 
 

✓ garantia de que exista uma via parque circundando os reservatórios de 
amortecimento de cheias propostos nos estudos da Prefeitura (DGAU), e de 
que não haja edificações entre esta via e os reservatórios, de forma a permitir 
a adequada coleta de esgotos para que a represa não seja poluída e que haja 
facilidade de acesso para manutenção; 

✓ dificuldade técnica de implantação de uma via parque entre as edificações 
existentes e a cota máxima da lâmina d’água dos reservatórios propostos; 
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✓ melhores oportunidades para segurança pública nas áreas de lazer e para 
pedestres e ciclistas ao consolidar uma via parque com circulação mais intensa 
e diversa de pessoas (carros, bicicletas, pedestres e transporte público) em 
uma mesma via; 

✓ na porção mais ao Sul da Av. Esperança (próxima a Rua dos Coqueiros) é 
prevista a relocação de famílias para reestruturação e produção de novas 
habitações; 

✓ acesso facilitado a infraestrutura verde e de lazer a ser implantada em torno 
do reservatório. 

 
Embora a porção leste da Av. Esperança (que a conecta à Rua Líbia) seja atualmente 
um acesso de grande importância para a população, nenhuma das propostas 
considera consolidá-la como via estruturante uma vez que ela se encontra na região 
de instabilidade geotécnica da “voçoroca”. É indicado que o trecho leste da Av. 
Esperança, que está nas margens da “voçoroca” (entre Rua Afonso Pena e a Rua 
Portugal), não receba tráfego de veículos, pelo menos até que seja realizada a obra 
de estabilização. A depender das restrições técnicas identificadas no projeto de 
estabilização da “voçoroca”, a solução final da via poderá permitir ou não a circulação 
de veículos, bem como definir um novo traçado viário. 
 
Além disto, a Avenida Esperança a leste, a partir da Rua Afonso Pena até a Rua 
Nova, seria consolidada como trilha sendo permitida a circulação apenas de 
pedestres e ciclistas. Entre a Rua Nova e o acesso à Rua Líbia, a Avenida Esperança 
será mantida apenas como uma via interna ao parque, servindo para trânsito de 
serviços e escoamento da produção. Esta via também poderá funcionar como uma 
trilha de pedestres, quando este Parque for aberto. Esta solução indicada para reduzir 
a pressão por reocupação nas encostas de alta declividade nas quais estão sendo 
indicadas relocações de famílias por risco ou recuperação ambiental. 
 
A diferença entre as duas alternativas está na porção Norte (trecho da Av. Esperança 
que liga a Rua Arlindo Nunes Guimarães ao acesso pela Rua Raimundo Correia) e é 
detalhada a seguir: 
 

✓ Na alternativa 1 propõe-se menor impacto de relocações e menor 
despendimento de recursos. Nela a porção oeste da Av. Esperança seria 
consolidada como via de mão dupla até as proximidades da Rua Arlindo Nunes 
Guimarães, onde será estudado um retorno em rotatória para os veículos de 
maior porte. Não seria possível a passagem de veículos pesados na porção 
norte da Av. Esperança (trecho que liga a Rua Arlindo Nunes Guimarães ao 
acesso pela Rua Raimundo Correia) devido à alta declividade existente neste 
local. Como já indicado acima, também não seria possível o trânsito de 
veículos às margens da “voçoroca”. Desta forma, todo o acesso de serviços à 
ocupação Esperança se daria pela ocupação Vitória, a partir da Rua dos 
Coqueiros.  

✓ A alternativa 2 prevê maior impacto de relocações e maior despendimento de 
recursos, pois a porção oeste da Av. Esperança seria consolidada como via 
estruturante de mão dupla desde o extremo Norte da ocupação (acesso pela 
Rua Raimundo Correia) até o extremo Sul (acesso pela ocupação Vitória pela 
Rua dos Coqueiros). Nesta alternativa seria permitida a circulação de veículos 



   

 
 

18 

pesados em toda essa extensão – garantindo o acesso de serviços também 
pela entrada norte da ocupação. Como já indicado acima, também não seria 
possível o trânsito de veículos às margens da ““voçoroca”” e a solução para a 
Avenida Esperança a leste, seria igual a alternativa 1. 

 
Nas duas alternativas, algumas vias deverão ser desativadas por estarem em áreas 
de risco ou em áreas para onde a ocupação não deverá se expandir. Nestas áreas 
haverá a implantação de parques e recuperação ambiental, podendo haver situações 
em que algumas vias de pedestre serão consolidadas como trilhas, ou seja, seu uso 
estará restrito a circulação de pedestres e ciclistas e/ou atividades relacionadas ao 
parque, sem moradias lindeiras a elas. 
 
De forma a incentivar a mobilidade ativa, propõe-se que nas vias estruturanes com 
largura suficiente, sejam implantados passeios mais largos, que garantam melhor 
circulação e acessibilidade aos pedestres.  
 
Em complementação às propostas que privilegiam o pedestre, estão sendo indicados 
alguns trechos de vias com potencial para ciclorrotas e ciclofaixas. No mapa 
“Proposta de Ciclorrotas e Paraciclos” as “ciclofaixas” representam aqueles trechos 
que na análise preliminar apresentaram possibilidade de se obter - com obras - 
declividade de largura adequadas à implantação de uma ciclofaixa e, em alguns 
casos, ciclovias. Já os trechos denominados de “ciclorrotas” representam conexões 
interessantes para estímulo ao uso de bicicletas, mas que precisam de mais estudos 
na fase de projeto quanto às obras necessárias e viabilidade de circulação de ciclistas 
com conforto. Indica-se que no momento da elaboração de projetos básicos sejam 
feitos estudos mais detalhados para determinar as necessidades de ajuste de greide 
e a possibilidade de implantação de ciclofaixa ou ciclovia, quando possível. 
 
Por fim, propõe-se que algumas vias que possuem declividade moderada e são 
compartilhadas sejam utilizadas, eventualmente, como áreas de lazer, devendo ter 
acesso de veículos temporariamente impedido, de forma que o espaço possa ser 
utilizado para práticas de lazer, brincadeiras, festividades da comunidade, feira, entre 
outros. Estas vias são indicadas no mapa “Morar na Izidora” com a legenda “Vias com 
Potencial para Atividades de Lazer”. 
 
Cabe destacar aqui que cada trecho de via da ocupação foi classificado segundo suas 
características físicas e função a ser exercida, conforme o Mapa “Caminho das 
Pessoas: Proposta de Estruturação Viária – Alternativa 1” e Mapa “Caminho das 
Pessoas: Proposta de Estruturação Viária – Alternativa 2”. Além disso, é possível 
compreender as ciclorrotas propostas no Mapa “Incentivo a Mobilidade Ativa: 
Proposta de Ciclorrotas e Paraciclos”. Para cada classificação viária foi elaborada 
uma breve caracterização apresentada no Glossário (Anexo I).  
 
Para contribuir no processo de escolha da alternativa a ser implantada na ocupação, 
segue, abaixo, quadro comparativo de vantagens e desvantagens relacionadas ao 
caminho das pessoas quanto a Alternativa 1 e Alternativa 2. 
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Tabela 4 – Vantagens e desvantagens relacionadas ao caminho das pessoas na Alternativa 1 

Vantagens 
✓ Menor quantidade de relocação de edificações para consolidar o viário estruturante. 
✓ Menor custo e complexidade de implantação. 

Desvantagens 
✓ Acesso de serviços deverá ocorrer exclusivamente através da ocupação Vitória; 
✓ Acesso norte da Av. Esperança (através da Rua Raimundo Correia) permitirá apenas a 

circulação de mão única de veículos leves e não permitirá veículos pesados e de serviços. 

 
 

Tabela 5 – Vantagens e desvantagens relacionadas ao caminho das pessoas na Alternativa 2 

Vantagens 
✓ Consolidação de dois locais de acesso a serviços na ocupação: pela Rua Raimundo Correia e 

pela ocupação Vitória; 
✓ Maior número de famílias atendidas com serviços porta-a-porta, uma vez que também será 

transformada em via estruturante o acesso Norte da Av. Esperança através da Rua Raimundo 
Correia com adensamento populacional nessa região (reestruturação e reassentamento). 

Desvantagens 

✓ Maior número de relocações e maior despendimento de recursos para implantar o viário 
estruturante (indicação de relocação de aproximadamente 14 domicílios a mais); 

✓ Trecho da Av. Esperança entre Rua Santa Rita e a Rua Raimundo Correia passaria por obra 
geotécnica de grande porte para estabilização e ajuste de sua inclinação, que geraria a 
necessidade de relocação de algumas edificações e aumentaria significativamente o custo da 
obra. 
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1.4 Morar na Izidora 

 
Em relação ao eixo Morar na Izidora, a proposta habitacional teve como premissa a 
manutenção da maior parte das famílias dentro da própria ocupação, com espaços 
para lazer, encontro, contemplação da paisagem, melhoria da ambiência urbana com 
tratamento paisagístico, tornando o espaço mais agradável e, consequentemente, 
tornando as condições de moradia da mais adequadas. Portanto, propõe-se criar 
espaços livres de uso público, parques, vias com potencial para atividades de lazer e 
vias parque e, durante o processo participativo, a população também indicou locais 
onde podem ser implantados projetos para geração de renda, com realização de 
cursos, oficinas, reuniões, entre outros. 
 
Os projetos elaborados pela ATCOPEIZIDORA e indicados em reuniões comunitárias 
foram incorporados, visando fortalecer e consolidar as iniciativas já existentes na 
ocupação e as propostas pela comunidade. 
 
No que se refere às áreas de interesse ambiental e aos espaços livres de uso público, 
propõe-se a criação de um grande parque composto por conexões ecológicas entre 
fundos de vales, encostas de alta declividade e remanescentes da vegetação nativa. 
Para tal, considerou-se o maior equilíbrio possível na proporção entre área vegetada 
e área edificada por microbacia hidrográfica, bem como a delimitação por vias-
parques a fim de garantir que as áreas ambientais sejam visualizadas e acessadas a 
partir de espaços públicos. Os espaços internos seriam destinados à proteção integral 
dos atributos naturais, ao uso coletivo, à implantação de soluções de drenagem 
sustentável, bem como às iniciativas comunitárias, como sistemas agroflorestais, 
piscicultura, granja, abrigo de animais, fazenda solar, entre outros. Foi indicado nas 
alternativas: 
 

✓ Ampliação da horta comunitária do Esperança, que se encontra na APP do 
córrego dos Macacos, com a construção de edificação de apoio à agricultura 
e plantio de frutíferas. 

✓ Implantação de açudes para criação de peixes, conforme projeto da 
Associação Comunitária, que poderia ocorrer próximo à horta, associado ao 
reservatório para amortecimento de cheias proposto pela Prefeitura (DGAU). 

✓ Proteção integral dos remanescentes de Mata Atlântica no fundo de vale entre 
as ruas Esmeraldas, Cravo e Gilvander Moreira, com plantios para 
enriquecimento da biodiversidade e implantação de dispositivos de drenagem 
sustentável.  

✓ Terraceamento a fim de potencializar o plantio agroflorestal já existente na 
encosta na esquina das ruas Gilvander Moreira e Arlindo Nunes Guimarães.  

✓ Preservação dos remanescentes da Mata Atlântica na Reserva Ambiental da 
Esperança, com manejos voltados para o enriquecimento da biodiversidade e 
para o uso sustentável em projetos da Associação Comunitária (sistemas 
agroflorestais, granja, abrigo de animais e memorial).  

✓ Revitalização do campo de futebol e do parquinho, nas bordas da reserva, a 
fim de aumentar a quantidade e a qualidade dos espaços de uso coletivo.  

✓ Implantação de novo Parque com a expansão da Reserva Ambiental, na região 
entre a Av. Esperança (leste) e a Rua Gilvander Moreira e a região entre a Av. 
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Esperança (leste) e a Rua Bela Vista da Esperança, com produção de energia 
solar na encosta entre a rua Gilvander Moreira e Av. Esperança e cultivo de 
sistemas agroflorestais em terraços na encosta entre a Rua Bela Vista da 
Esperança e Av. Esperança.  

✓ Criação de um banco de sementes crioulas para apoio da produção 
agroecológica e da recomposição da vegetação nativa, conjugado a 
equipamentos públicos ou espaços comunitários, uma estufa e um viveiro para 
produção de mudas, sendo os últimos projetos da Associação Comunitária.  

✓ Composteiras comunitárias associadas às hortas, para produção de adubos 
orgânicos e uma unidade de beneficiamento da produção agrícola.  

✓ Construção de uma praça livre com um mirante que servirá de apoio para 
eventos, feiras, gastronomia, entre outros, entre a Rua Bela Vista e a Rua 
Líbia. Este espaço também poderá abrigar (i) um equipamento multiuso que 
servirá de apoio para a agricultura urbana e/ou para projetos comunitários 
(serralheria, fábrica de pré-moldados e escritórios de obras) ou (ii) um 
equipamento público de maior porte. 

✓ Nas encostas em fundos de lotes e suscetíveis aos movimentos de massa, ao 
longo das ruas Isidora e Hortência, os projetos de estabilização deverão 
considerar a possibilidade de revegetação, a fim de ampliar a arborização e a 
biodiversidade urbana. Associados à revegetação de encostas, seriam 
implantados espaços livres de uso público para evitar a expansão da ocupação 
em áreas de risco geotécnico.  

 
É importante salientar que, os espaços e estruturas da agricultura urbana devem ser 
geridos, preferencialmente, pela associação ou cooperativas comunitárias a fim de 
promover a geração de emprego e renda no território das ocupações. 
 
No que se refere à questão habitacional, para as famílias que receberem indicativo 
de relocação e que desejarem ser relocadas em unidades habitacionais promovidas 
pelo Programa Habitacional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, são propostas 
duas áreas onde poderiam ser construídas novas unidades: uma ao norte e outra ao 
sul, ambas dentro da ocupação Esperança, conforme destacado a seguir:  
 

✓ O terreno mais a norte poderia ser ocupado com unidades habitacionais 
unifamiliares (casas) ou unidades habitacionais multifamiliares em edifício 
vertical (apartamentos). Esta área só poderia ser executada se fosse escolhida 
a alternativa 2 do sistema viário, com a relocação das edificações do entorno 
da Av. Esperança para que a via seja estruturada como uma via de mão dupla. 

✓ O terreno mais ao sul seria ocupado com unidades habitacionais 
multifamiliares em edifício vertical (apartamentos) visto que haverá a relocação 
das edificações existentes, que já são do tipo unifamiliar. Esta área está sendo 
indicada por se tratar de área ainda com baixa densidade e muito próxima à 
APP do Córrego dos Macacos, onde tem havia pressão por ocupação. Além 
disto, é uma área que irá passar por obras de grande porte, tanto para a 
estruturação do sistema viário, como para construção do reservatório de água 
para amortecimento de cheias. Nestas duas áreas seria necessária a 
reestruturação do tecido urbano, demolindo as edificações existentes para 
construção de novas moradias.  
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Também podem ser construídas novas unidades habitacionais unifamiliares em 
pontos estratégicos da ocupação, onde há indicativo de relocação de moradias que 
estão em áreas de risco. Estes locais deverão passar por obras, tanto de drenagem 
quanto de contenção, para estabilização da encosta. As moradias existentes seriam 
demolidas e as famílias poderiam retornar para o local, mas em uma nova unidade 
habitacional, elaborada a partir de projetos arquitetônicos que considerem as 
especificidades do local. 
 
O potencial de produção habitacional nas áreas de reestruturação e nos terrenos 
liberados por relocação por risco podem ser verificados na tabela abaixo. 
 

Tabela 6 – Potencial de Produção Habitacional por área por tipologia de habitação 

Tipo de Área Unifamiliar Multifamiliar 

Terreno liberado por relocação por risco – Área A 15 U.H. Não se aplica 

Reestruturação – Área B Não se aplica 50 U.H. 

Reestruturação – Área C 45 U.H. 100 U.H. 

 
Desta forma, cabe destacar que se todas as áreas indicadas fossem ocupadas a partir 
do menor potencial de produção habitacional, seria possível relocar 110 famílias. Em 
contrapartida, se nas áreas com potencial de verticalização fossem produzidas 
unidades multifamiliares seria possível relocar um total de 165 famílias no total, ou 
seja, 55 famílias a mais. 
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1.5 Síntese Relocações 

 
Para auxiliar na compreensão do impacto das propostas apresentadas e na escolha 
quanto às alternativas, serão apresentadas, a seguir, tabela síntese de valor 
aproximado das relocações e indicativo de potencial máximo de produção de 
moradias. Cabe destacar que se trata de uma estimativa realizada a partir da base de 
selagem, que deve ser atualizada no momento do projeto executivo e da implantação 
das obras em cada local. 
 

Tabela 7 – Indicativo de relocações por motivo 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Risco geotécnico 101 domicílios 101 domicílios 

Risco Geotécnico e Faixa de Servidão da Linha de 
Transmissão 

22 domicílios 22 domicílios 

Possibilidade de relocação condicionada aos Projetos 
de Recuperação da Voçoroca 

31 domicílios 31 domicílios 

Reestruturação 13 domicílios 30 domicílios 

Estruturação viária 0 domicílio 8 domicílios 

Reestruturação e Estruturação viária 0 domicílio 6 domicílios 

Estruturação viária mais reservatórios 20 domicílios 20 domicílios 

Total 187 domicílios 218 domicílios 

 
Na alternativa 1 há o potencial de produção de 65 novas unidades habitacionais e o 
indicativo de relocação de 187 domicílios. Cabe destacar, no entanto, que parte das 
famílias poderia escolher ou receber indicativo de outro tipo de relocação, como 
indenização ou realocação por meio do Programa de Reassentamento de Famílias 
Removidas em Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS). 
Além disso, o Plano propõe áreas de relocação potencial na ocupação Vitória 
suficientes para abrigar famílias que venham de outras ocupações de Izidora, sendo 
possível manter todas as famílias na região. 
 
Na alternativa 2 há o potencial de produção de 165 novas unidades habitacionais e o 
indicativo de relocação de 218 domicílios. Ou seja, ainda assim não atenderia a todas 
as famílias com indicativo de relocação na Ocupação Esperança, caso todas desejem 
permanecer ali. 
 
 
1.6 Mapas Síntese do Plano de Urbanização 

De forma a facilitar o entendimento das propostas e consolidar uma alternativa a ser 
escolhida pela população local, as informações apresentadas nos eixos Caminho das 
Pessoas e Morar na Izidora foram consolidadas nos Mapas: Plano de Urbanização 
Alternativa 1 e Plano de Urbanização Alternativa 2, que serão apresentados em 
Assembleia e levados à comunidade em momentos de votação.  
 
Estes mapas, assim com o Mapa Síntese de Relocações, serão apresentados a 
seguir. 
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!. Condicionados aos Projetos de Recuperação da Voçoroca  (31 domicílios)

Indicativo de Relocação
! Solução de Risco Geotécnico (101 Domicílios)



   

 
 

31 

ANEXO I - GLOSSÁRIO 
 

Bacia de detenção 

 
São estruturas de drenagem que ajudam a 
diminuir os volumes de água da chuva em 
picos de cheia, por meio de armazenamento. 
 
Também podem ser utilizadas como 
estruturas multifuncionais em espaços 
públicos, como parques, estacionamentos e 
praças, armazenando temporariamente as 
águas pluviais de eventos menos frequentes. 

Foto 1 – Bacia de detenção no Parque Ecológico 
Primeiro de Maio, em Belo Horizonte 

 
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte. 

 
Células ou sistemas de biorretenção 

Consiste em um leito de solo plantado com 
vegetação, para infiltração de águas pluviais 
no subsolo, mas pode também conter um 
dreno.  
 
Os poluentes são tratados através dos 
processos de sedimentação e absorção e 
filtração por meio da vegetação e dos 
microrganismos nela presentes. 

Foto 2 – Sistema de biorretenção 

 
Fonte: Deep Root Blog. 

 
Escada vegetada 

É uma escada composta por canteiros de 
vegetação ornamental que recebem as 
águas da escada, minimizando a sua 
velocidade. 

Foto 3– Escada vegetada no Viaduto Dona 
Paulina, São Paulo 

 
Fonte: Associação de Funcionários Aposentados 

do Banco do Brasil no Estado de São Paulo. 
 



   

 
 

32 

Microrreservatório subterrâneo 

São estruturas de drenagem subterrâneas 
que ajudam a diminuir os volumes de água 
da chuva em picos de cheia, funcionando 
como um dispositivo de detenção e controle 
de alagamentos pontuais. 
 
Podem ser implantados em lotes residenciais 
e comerciais ou junto do sistema de 
microdrenagem da rede pública, sendo 
usualmente localizados abaixo das vias 
públicas. 

Foto 4 - Vista da grade de entrada da água de 
microreservatório subterrâneo no Recife (PE). 

 
Fonte: Soluções técnicas para cidades. 

 

Pavimento permeável  

 
É um tipo de pavimento que permite que a água da chuva infiltre em sua superfície, tendo a função 
adicional de reduzir as enxurradas. Os tipos mais comuns são blocos de concreto (ou concreto 
intertravado), mas também podem ser de concreto e asfalto feitos especialmente para permitir a 
infiltração da água. 
 
Em pisos em bloco intertravado a percolação pode ocorrer por meio de juntas alargadas, ou áreas 
vazadas ou pela própria peça, quando essa é de concreto permeável. 
 

Foto 5 – Piso em concreto permeável 

 
Fonte: Re9 Soluções Ecológicas. 

 

Foto 6 – Piso em bloco intertravado 

 
Fonte: Escola Engenharia. 

 

Piscina natural 

Permite o tratamento de águas por meio de 
um sistema de filtragem que utiliza 
microorganismos e plantas. 

Foto 7 – Piscina natural 

 
Fonte: Ciclo Vivo. 
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Poço de infiltração 

Trata-se de um poço escavado no solo, 
revestido por material que permita a infiltração 
da água das chuvas. Amortece os picos de 
vazão que possam atingir o sistema de 
drenagem convencional e diminui o volume 
do escoamento superficial direto pela 
retenção de parte do volume de chuva no 
solo. 

Foto 8 – Poço de infiltração 

 
Fonte: Bauen Construtora. 

 

Sistema de captação das águas das chuvas 

É um conjunto de elementos para captação 
da água da chuva e direcionamento para 
armazenamento em um reservatório. 
 
A captação normalmente é feita pelas calhas, 
que levam a água até um filtro, onde os 
resíduos e impurezas serão eliminados. A 
água pode ser usada em descargas, para 
limpeza de pisos ou carros, para irrigação, 
entre outros usos domésticos não potáveis. 

Foto 9 – Sistema de captação das águas das 
chuvas 

 
Fonte: Ciclo Vivo. 

 

Telhado verde 

Cobertura que possui uma camada de solo 
com vegetação que permite o 
armazenamento de água da chuva que cai 
diretamente sobre o telhado. 

Foto 10 – Edificação com telhado verde 

 
Fonte: Oca Verde. 
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Tubulação reservatório ou supertubos 

 
São estruturas de microdrenagem compostas por tubos de concreto de grandes dimensões, 
instalados no subsolo e que têm a capacidade de armazenar grandes quantidades de água de 
chuva. Posteriormente, a água é liberada no sistema convencional de drenagem, de acordo com a 
capacidade dele, evitando a sobrecarga do sistema. 
 

Foto 11 – Supertubo na comuna de Cermenate, na Itália 

 
Fonte: Soluções Técnicas para Cidades. 

 

Wetlands construídos ou alagados construídos ou jardins filtrantes 

Servem para o tratamento de águas efluentes 
e lodos, utilizando a vegetação e 
microorganismos presentes nas raízes das 
plantas aquáticas para purificar a água. 

Foto 12 – Wetlands no Parque Liupanshui Minghu 
Wetland, na China 

 
Fonte: world-architects.com. 

 

Contenção de encosta 

Soluções que permitem condições de 
estabilidade dos morros. Consistem em uma 
combinação de cortes e aterros, proteção 
com cobertura vegetal e drenagem, além de 
obras de estrutura de contenção, tais como 
muros de arrimo, quando necessários. 

Foto 13 – Obra de contenção de encosta 

 
Fonte: JZ Engenharia.  
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Obra de drenagem em encosta 

Tem por finalidade capturar e conduzir as 
águas superficiais e subterrâneas de um 
morro, visando evitar erosões e movimentos 
de massas. 

Foto 14 – Obra de drenagem em encosta 

 
Fonte: AMP Engenharia Civil e Ambiental. 

 
Retorno 

Espaço da via usado para que os veículos 
(carros, caminhões, etc) possam fazer um 
movimento completo de mudança de direção. 
Ou seja, o veículo que está “indo” em uma 
rua, pode usar esse espaço para manobrar e 
“voltar” pela mesma rua. Os retornos podem 
ser no formato de rotatórias ou outros 
formatos e são bastante importantes para 
facilitar a manobra em ruas sem saída ou para 
organizar o trânsito e evitar acidentes em ruas 
movimentadas. 

Foto 15 – Rotatória implantada em ação de 
urbanismo tático em Porto Alegre 

 
Fonte: WRI Brasil 

 
Vias estruturante de mão única 

Nelas os veículos circulam em um único 
sentido (somente ida ou somente volta) e é 
previsto alto fluxo de pedestres, e médio fluxo 
de veículos pesados prestadores de serviços 
públicos (como caminhão de coleta de lixo, 
ônibus, ambulância, bombeiros etc.). 
 
Há separação física da circulação de 
pedestres e veículos, podendo haver medidas 
redutoras de velocidade em alguns trechos. 

Foto 16 – Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte 

 
Fonte: Site da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte. 
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Vias estruturante de mão dupla 

Nelas os veículos podem circular nos 2 
sentidos (ida e volta), sendo previsto alto fluxo 
de pedestres e médio fluxo de veículos 
pesados prestadores de serviços públicos 
(como caminhão de coleta de lixo, ônibus, 
ambulância, bombeiros etc.). 
 
Há separação física da circulação de 
pedestres e veículos, podendo haver medidas 
redutoras de velocidade em alguns trechos. 

Foto 17 – Aglomerado da Serra, Belo Horizonte 

 
Fonte: https://twitter.com/suspeitomidia/ 

status/1432041650663079937  
 

 
Vias compartilhadas 

Comportam diversos modos de transporte 
simultaneamente no mesmo espaço, mas de 
trânsito local preferencial de pedestres e 
ciclistas com baixa circulação de veículos 
leves. 
 
Nestas vias não tem passeios ou      
separação física da circulação de pedestres e 
veículos. 

Foto 18 – Via compartilha em Fortaleza (CE) 

  
Fonte: Hospital São Carlos 

 
Escadarias 

São vias de trânsito local exclusivo de 
pedestres projetadas para facilitar a subida ou 
descida em locais muito íngremes, sendo 
compostas por degraus e, muitas vezes, com 
corrimão. 

Foto 19 – Escadaria em grotas, Maceió (AL) 

 
Fonte: SETRAND/AL. 

 

  

https://twitter.com/suspeitomidia/%20status/1432041650663079937
https://twitter.com/suspeitomidia/%20status/1432041650663079937
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Vias de pedestre 

Vias estreitas de trânsito local exclusivo de 
pedestres e ciclistas. 

Foto 20 – Beco do Candeeiro, em Cuiabá (MT) 

 
Fonte: Prefeitura de Cuiabá. 

 
Trilha 

Vias de trânsito local exclusivo de pedestres 
e ciclistas junto a parques e/ou áreas verdes. 

Foto 21 – Parque Ecológico Primeiro de Maio, em 
Belo Horizonte 

 
Fonte: Soluções para Cidades. 

 
Vias Parque 

Vias que delimitam áreas verdes ou de 
grande importância ambiental (parques, perto 
de rios e nascentes etc.). Além de ajudarem a 
preservar o meio ambiente, proporcionam 
mais qualidade de vida para as pessoas, com 
opções de lazer e contato com a natureza em 
sua extensão. Pedestres e ciclistas são 
sempre prioridade e em alguns casos também 
é permitida a circulação de veículos. 

Foto 22 – Via Parque em Parramatta (Austrália) 

 
Fonte: Site Parque Parramatta. 

 
Vias a serem desativadas 
 
Vias para as quais é a prevista a desativação, ou seja, onde não haverá implantação serviços 
públicos, como iluminação, de forma definitiva. 
 

  

https://www.archdaily.com.br/br/tag/salgar
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Residência Multifamiliar 

Lote ou construção que abriga a moradia de 
várias famílias. 

Foto 23 – Conjunto habitacional vertical 
multifamiliar, com 4 pavimentos, em Salgar 

(Colômbia) 

 
Fonte: Archdaily. 

 

Residência Unifamiliar 

Lote ou construção que abriga apenas uma 
família. 

Foto 24 – Edificações unifamiliares implantadas em 
lote, em Salgar (Colômbia) 

 
Fonte: Archdaily. 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/salgar
https://www.archdaily.com.br/br/tag/salgar

