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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”, 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 Helena Greco. 

 
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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1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO 
 
Este documento tem como objetivo apresentar o estudo de alternativas elaboradas 
para as intervenções na ocupação Helena Greco. A partir dos diagnósticos e análises 
técnicas realizadas ao longo do Plano de Urbanização Sustentável da Izidora, das 
reuniões do processo participativo e tendo como objetivo tornar as ocupações de 
Izidora inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis com base nos preceitos da 
Agenda 2030, as alternativas desenvolvidas buscaram inovar criando um modelo 
diferente do tradicionalmente adotado. Cabe destacar que as propostas aqui 
apresentadas buscam oferecer à comunidade diferentes possibilidades de escolha a 
serem discutidas e votadas em momentos participativos. 
 
Para tanto, algumas premissas mínimas foram consideradas - como já descrito de 
forma detalhada nos Diagnósticos Técnicos. Neste contexto, 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, a diminuição das situações de 
insalubridade e a garantia de reassentamento das famílias dentro da Izidora.  
 
Também foi feito o esforço de criar ao menos uma alternativa que mantenha grande 
parte das famílias em seu local de origem, alterando o mínimo da estrutura do 
território e, consequentemente, as relações sociais que 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, de reassentamento das 
famílias a serem removidas 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. Para cada um desses trechos foram 
indicados os tipos de obras necessárias para sua estabilização, bem como as 
realocações necessárias para garantir a segurança dos imóveis. 
 
Considera-se como Caminho das Águas 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; às condições ambientais das APPs, com 
propostas de recuperação de corpos hídricos, recomposição da vegetação nativa e 
de iniciativas de agricultura urbana; e as realocações propostas para recuperação de 
atributos naturais – sendo algumas delas coincidentes com as relocações para 
soluções de risco. Cabe destacar que nem todos os imóveis localizados em Área de 
Preservação Permanente (APP) têm indicativo de realocações, apenas aqueles 
necessários para garantir a recuperação de atributos naturais da área. 
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Cabe destacar aqui que as relocações indicadas nestes dois primeiros eixos 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 e/ou por necessidade de recuperação de atributos 
naturais para preservação ambiental, 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 e a recuperação de atributos naturais. 
 
O eixo Caminho das Pessoas apresenta as estratégias de estruturação viária para 
cada ocupação. Neste eixo são apresentadas as vias estruturantes que poderão ter 
função de mão única ou mão dupla, nas quais irão 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. Nessas 
vias a prioridade será do pedestre, havendo circulação de veículos apenas para 
acesso local. 
 
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 que impactam mais diretamente no 
dia a dia das famílias que vivem em Izidora, ou seja, propostas de espaços públicos 
e coletivos como: parques, espaços preferenciais para agricultura urbana, espaços 
preferenciais para 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 precisam ser 
realocadas.  
 
Cabe destacar que as áreas potenciais para reassentamento 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 
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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 esteja em constante alteração, sendo apenas uma 
estimativa, que deve ser atualizada no momento do projeto executivo e da 
implantação das obras em cada local. 
 
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 das alternativas 
completas, ou seja, englobando todos os quatro eixos descritos acima, com as 
diferentes soluções de intervenção. 
 
 
  



 
 

 

 
 

11 

2. OCUPAÇÃO HELENA GRECO 
 
Para a ocupação Helena Greco, as propostas serão apresentadas a partir de três 
alternativas que combinam os quatro eixos temáticos principais (Caminho das Águas, 
Morar sem Riscos, Caminho das Pessoas e Morar na Izidora), buscando atender 
melhor às especificidades e complexidade das intervenções que se fazem primordiais 
e pelo fato dessas intervenções estarem associadas entre si.  
 
A Alternativa 1 é a menos interventiva, consolidando a ocupação com sua estrutura 
atual, sem alterações significativas no sistema viário, mas com soluções de 
infraestrutura nos becos, erradicação do risco geológico-geotécnico e recuperação 
ambiental. 
 
A Alternativa 2 é similar a alternativa 1, com soluções de infraestrutura nos becos, 
erradicação do risco geológico-geotécnico e recuperação ambiental. No entanto, 
indica-se a abertura de uma via veicular para entrada de serviços em local onde hoje 
está localizado o Beco Bloco Um. Para isso, seria necessária a relocação de mais 
aproximadamente 20 famílias – muitas delas localizadas dentro da APP, mas que não 
seriam removidas na Alternativa 1.  
 
A Alternativa 3 propõe uma reestruturação total da ocupação, com relocação de todas 
as famílias e possibilidade de reassentamento em unidades multifamiliares a serem 
construídas dentro da área já ocupada. 
 
Destaca-se que em todas as alternativas as soluções no que se refere ao eixo de 
morar sem riscos são as mesmas. Propõe-se que as áreas de risco geotécnico 
sejam tratadas de forma a diminuir a suscetibilidade ao movimento de massas, a partir 
de dois tipos de intervenções: obras de drenagem; e obras de drenagem associadas 
a obras de contenção.  
 
Parte dessas áreas coincidem com áreas prioritárias para conservação, onde haveria 
recomposição da vegetação e criação de espaços de uso coletivo (encosta acima da 
Rua Dona Helena Greco). Em outra área, no entorno da Rua Dois de Setembro após 
a estabilização da encosta, propõe-se a implantação de novas unidades habitacionais 
com projetos arquitetônicos que considerem as especificidades locais, contribuindo 
para evitar a reocupação. Esta área está indicada no mapa como "Área com Potencial 
para Reassentamento - Terreno liberado por relocação por Risco”. 
 
Abaixo, segue a descrição detalhada de cada uma das alternativas no que se refere 
aos demais eixos. 
 
 
2.1 Alternativa 1 

 
A primeira alternativa tem como estratégia alterar o mínimo da estrutura do território 
da ocupação Helena Greco, mantendo as relações sociais existentes, com relocações 
apenas em casos de risco geotécnico e recuperação de atributos naturais. É prevista 
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a criação de parque linear, com recuperação parcial da APP do córrego do 
Toucinheiro.  
 
No eixo Caminho das Águas, destaca-se a proposta de transformar a APP do 
córrego do Toucinheiro em um parque linear desde sua nascente, na ocupação 
Helena Greco, até a confluência com o córrego da Terra Vermelha, na ocupação Rosa 
Leão, com recuperação do fundo de vale com recomposição das matas ripárias e 
estabilização das margens. A APP de nascente seria integralmente recuperada, 
enquanto a APP de córrego seria parcialmente destinada à implantação de agricultura 
urbana, faixas de servidão para redes de esgotamento sanitário e manutenção das 
edificações existentes. Entretanto não haveria implantação de espaços de uso 
coletivo nas margens do córrego, tendo em vista a necessidade de espaços 
remanescentes para recomposição da vegetação nativa. 
 
Além da recuperação parcial das APPs, está sendo proposta a implantação de 
medidas de drenagem sustentável (jardins de chuva, biovaletas, escadas vegetadas 
ou microrreservatórios subterrâneos), combinadas com dispositivos de drenagem 
tradicional. Os trechos de vias de pedestre que podem acomodar essas medidas, de 
drenagem sustentável são: Rua Mario Aurelio, Rua Brasil, Rua Dona Helena Greco, 
Rua Resistência, Rua Bloco Três, Rua Junio Veríssimo e Rua das Esmeraldas. 
Também foram selecionadas outras áreas com potencial para construção de técnicas 
compensatórias de drenagem, sendo: célula de biorretenção; microrreservatório 
subterrâneo; ou poço de infiltração; e escada vegetada. Todos estes dispositivos 
estão descritos no Glossário apresentado como Anexo I para auxiliar a compreensão 
das propostas. 
 
Para o eixo Caminho das Pessoas está sendo proposta a manutenção de parte das 
famílias na ocupação, consolidando o território com poucas alterações, urbanizando 
as vias de pedestres existentes de forma a melhorar a qualidade de vida dessa 
população, assim como as escadarias. Não haveria implantação de via veicular 
estruturante na ocupação, visando preservar o maior número de edificações sem 
gerar relocações. 
 
Algumas vias que se encontram nas APPs seriam desativadas por estarem em áreas 
insalubres e de interesse ambiental e haveria a implantação de parque e recuperação 
ambiental, com algumas vias consolidadas como trilhas, ou seja, seu uso estará 
restrito a circulação de pedestres e ciclistas e/ou atividades relacionadas ao parque, 
sem moradias lindeiras e elas.  
 
Por fim, em relação ao eixo Morar na Izidora, a proposta teve como premissa a 
manutenção da maior parte das famílias dentro da própria ocupação. Além disso, as 
intervenções devem gerar o menor número de relocações possíveis. Seriam 
construídas novas unidades habitacionais unifamiliares em pontos estratégicos da 
ocupação, onde haveria relocação de domicílios que estão em áreas de risco. Estes 
locais passariam por obras, tanto de drenagem quanto de contenção, para 
estabilização da encosta. As moradias existentes seriam removidas e as famílias 
poderiam retornar para o local, mas em uma nova unidade habitacional, elaboradas 
a partir de projetos arquitetônicos que considerem as especificidades do local. 
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O potencial de produção habitacional nos terrenos liberados por relocação por risco 
pode ser verificado na tabela abaixo. Cabe destacar que, devido à às dimensões e 
configuração do terreno, não é indicada a implantação de unidades multifamiliares ali.  
 

Tabela 1 - Potencial de Produção Habitacional por área e tipologia 

Tipo de área Unifamiliar Multifamiliar 

Terreno liberado por relocação por risco 40 Não se aplica 

 
A Alternativa 1 está ilustrada no Mapa de Alternativa 1 para a ocupação Helena 
Greco. Para melhor compreensão das relocações indicadas, o detalhamento e a 
síntese das relocações estão indicados na tabela a seguir e no Mapa Alternativa 1 - 
Indicativo de Relocações por Motivo. 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 2 - Indicativo de relocação por motivo 
Motivo Relocações 

Exclusivamente para recuperação de atributos naturais aproximadamente 44 domicílios 

Exclusivamente para solução de risco aproximadamente 35 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e solução de risco aproximadamente 2 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e estruturação viária aproximadamente 6 domicílios 

Exclusivamente para estruturação viária aproximadamente 2 domicílios 

Total aproximadamente 89 domicílios 

 
Observa-se que o número potencial de produção de moradia é menor que o número 
de famílias que seria removido. Cabe destacar, no entanto, que parte das famílias 
poderia escolher, ou receber indicativo, de outro tipo de reassentamento como 
indenização ou PROAS. Além disso, há possibilidade de áreas de reassentamento 
potencial na ocupação Vitória para abrigar famílias que venham de outras ocupações 
de Izidora, considerando-se a situação atual do território e a depender das tipologias 
a serem adotadas. 
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2.2 Alternativa 2 

 
A segunda alternativa também tem como estratégia a manutenção de parte das 
famílias na ocupação nas edificações existentes, urbanizando as vias de pedestres, 
melhorando as condições de infraestrutura e saneamento, sendo previstas 
relocações apenas em casos de risco geotécnico, recuperação de atributos naturais 
e implantação de viário estruturante. Seria consolidado um parque linear, com 
recuperação parcial da APP do córrego do Toucinheiro e implantação de espaços de 
uso coletivo. Em complementação, é indicada a criação de via-parque para garantir a 
entrada de serviços. 
 
Para o eixo Caminho das Pessoas está sendo proposta a manutenção de parte das 
famílias na ocupação, urbanizando as vias de pedestres existentes de forma a 
melhorar a qualidade de vida dessa população, assim como as escadarias. Prevê-se 
a implantação de uma via estruturante na ocupação, nas margens do parque linear, 
garantindo a entrada de serviços na ocupação. 
 
Algumas vias que se encontram nas APPs seriam desativadas por estarem em áreas 
insalubres e de interesse ambiental. Haveria a implantação de parque e recuperação 
ambiental, com algumas vias consolidadas como trilhas, ou seja, seu uso estará 
restrito à circulação de pedestres e ciclistas e/ou atividades relacionadas ao parque, 
sem moradias lindeiras e elas. 
 
No eixo Caminho das Águas, a alternativa prevê a transformação da APP do córrego 
do Toucinheiro em um parque linear, com recuperação integral de sua nascente e 
recuperação parcial das margens do curso d’água. Nessa alternativa, haveria a 
relocação parcial das edificações na APP de córrego a fim de possibilitar a 
implantação de via estruturante, de espaços de uso coletivo, de faixas de servidão 
para redes de esgotamento sanitário e de iniciativas de agricultura urbana. As 
principais diferenças com relação à Alternativa 1 são as relocações em APP e a maior 
disponibilidade de espaços para recomposição da vegetação nativa nas margens do 
córrego do Toucinheiro.   
 
Também são propostas a implantação de medidas de drenagem sustentável (jardins 
de chuva, biovaletas, escadas vegetadas ou microrreservatórios subterrâneos), 
combinadas com dispositivos de drenagem tradicional (assim como na alternativa 1). 
Os trechos de vias de pedestre que podem acomodar essa drenagem sustentável 
são: Rua Mario Aurelio, Rua Brasil, Rua Dona Helena Greco, Rua Resistência, Rua 
Bloco Três, Rua Junio Veríssimo e Rua das Esmeraldas. Também foram 
selecionadas áreas com potencial para construção de técnicas compensatórias de 
drenagem, sendo: célula de biorretenção; microrreservatório subterrâneo; poço de 
infiltração; e escada vegetada. Ressalta-se que nesta alternativa, há maior 
disponibilidade de áreas para implantação de medidas de drenagem sustentável 
quando em comparação à Alternativa 1. Todos estes dispositivos estão descritos no 
Glossário (Anexo I). 
 
Por fim, em relação ao eixo Morar na Izidora, a proposta teve como premissa a 
manutenção da maior parte das famílias dentro da própria ocupação, entretanto são 
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relocações de edificações que se encontram em áreas de risco, em áreas de 
relevância ambiental, e para consolidação de via estruturante.  
 
Propõe-se a construção de novas unidades habitacionais unifamiliares em pontos 
estratégicos da ocupação, com relocação de domicílios que estão em áreas de risco. 
Estes locais passariam por obras, tanto de drenagem quanto de contenção, para 
estabilização da encosta. As moradias existentes seriam removidas e as famílias 
poderiam retornar para o local, mas em uma nova unidade habitacional, elaboradas 
a partir de projetos arquitetônicos que considerem as especificidades do local. 
 
O potencial de produção habitacional nos terrenos liberados por relocação por risco 
pode ser verificado na tabela abaixo. Cabe destacar que, devido às dimensões e 
configuração do terreno, não é indicada a implantação de unidades multifamiliares ali.  
 

Tabela 3 - Potencial de Produção Habitacional por área e tipologia 

Tipo de área Unifamiliar Multifamiliar 

Terreno liberado por relocação por risco 40 Não se aplica 

 
A Alternativa 2 está ilustrada no Mapa de Alternativa 2 para a ocupação Helena 
Greco. Para melhor compreensão das relocações indicadas, o detalhamento e a 
síntese das relocações estão indicados na tabela a seguir e no Mapa Alternativa 2 - 
Indicativo de Relocações por Motivo. 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 4 - Indicativo de relocação por motivo 

Motivo Relocações 

Exclusivamente para recuperação de atributos naturais aproximadamente 58 domicílios 

Exclusivamente para solução de risco aproximadamente 35 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e solução de risco aproximadamente 2 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e estruturação do sistema 
viário 

aproximadamente 7 domicílios 

Estruturação do sistema viário aproximadamente 23 domicílios 

Total aproximadamente125 domicílios 

 
Observa-se que o número potencial de produção de moradia é menor que o número 
de famílias que seriam realocadas. Cabe destacar, no entanto, que parte das famílias 
poderia escolher, ou receber indicativo, de outro tipo de reassentamento como 
indenização ou PROAS. Além disso, há possibilidade de áreas de reassentamento 
potencial na ocupação Vitória para abrigar famílias que venham de outras ocupações 
de Izidora, considerando-se a situação atual do território e a depender das tipologias 
a serem adotadas. 
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2.3 Alternativa 3 

 
A terceira alternativa tem como estratégia uma maior intervenção, buscando garantir 
que todas as famílias que venham a ser relocadas tenham a possibilidade de serem 
reassentadas na própria ocupação Helena Greco. Entretanto, todas as famílias da 
ocupação seriam removidas temporariamente. Nesta alternativa também se indica a 
solução de situações de risco geotécnico, a garantia de acesso a serviços básicos 
por meio de uma via veicular e infraestrutura de saneamento. Ademais, é prevista a 
criação de parque linear, com recuperação integral da APP do córrego Toucinheiro e 
implantação de espaços de uso coletivo.  
 
Para o eixo Caminho das Pessoas está sendo proposta a reestruturação total do 
tecido urbano da ocupação, criando vias de circulação de pedestre, para acesso às 
novas unidades habitacionais, além da implantação de uma via estruturante entre as 
edificações, onde poderiam circular serviços básicos e que se conectará com a cidade 
formal na Travessa Cinco. 
 
As vias que se encontram nas APPs também seriam desativadas por estarem em 
áreas de interesse ambiental. Outras seriam consolidadas como trilhas, ou seja, seu 
uso estará restrito a circulação de pedestres e ciclistas e/ou atividades relacionadas 
ao parque, sem moradias lindeiras e elas. 
 
No eixo Caminho das Águas, a alternativa também prevê a transformação da APP 
do córrego do Toucinheiro em um parque linear, assim como a alternativa 1 e 2. No 
entanto, com a reestruturação total do território, seria possível a implantação de 
espaços de uso coletivo de maior porte e mais bem estruturados, e iniciativas de 
agricultura urbana. Além disso, as APPs da nascente e do córrego do Toucinheiro 
seriam integralmente destinadas à recuperação ambiental.  
 
Além da recuperação integral das APPs, propõe-se que o novo sistema viário seja 
projetado com dispositivos de drenagem sustentável. As novas edificações devem 
ser projetadas com medidas de controle na fonte do escoamento superficial, como 
telhado verde e captação das águas pluviais para reuso. Também foram selecionadas 
áreas com potencial para construção de técnicas compensatórias de drenagem, 
sendo: célula de biorretenção; microrreservatório subterrâneo; e poço de infiltração. 
Todos estes dispositivos estão descritos no Glossário apresentado como Anexo I 
deste Produto para auxiliar a compreensão das propostas. 
 
Por fim, em relação ao eixo Morar na Izidora, a alternativa teve como premissa uma 
maior intervenção, buscando garantir que todas as famílias que venham a ser 
removidas tenham a possibilidade de serem realocadas na própria ocupação. Ou 
seja, todas as famílias seriam removidas para a construção de conjuntos 
habitacionais. Entende-se que a reestruturação criaria um tecido urbano formal, com 
implantação de parque linear e de espaços de uso coletivo ao longo da APP, o que 
dificultaria sua ocupação futura. 
 
Nas encostas onde existem áreas de risco, seriam construídas novas unidades 
habitacionais unifamiliares. Estes locais passariam por obras, tanto de drenagem 
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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, elaboradas a partir de projetos arquitetônicos que considerem as 
especificidades do local. 
 
O potencial de produção habitacional nesta alternativa está apresentado na tabela 
abaixo. Cabe destacar que nos terrenos liberados por relocação por risco, devido às 
dimensões e configuração do terreno, não é indicada a implantação de unidades 
multifamiliares ali.  
 

Tabela 5 - Potencial de Produção Habitacional por área e tipologia 

Tipo de área Unifamiliar Multifamiliar 

Reestruturação 80 180 

Terreno liberado por relocação por risco  40 Não se aplica 

 
A Alternativa 3 está ilustrada no Mapa de Alternativa 3 para a ocupação Helena 
Greco. 
 
Para melhor compreensão das relocações indicadas, o detalhamento e a síntese das 
relocações estão indicados na tabela a seguir e no Mapa Alternativa 3 - Indicativo de 
Relocações por Motivo. 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 6 - Indicativo de relocação por motivo 

Motivo Relocações 

Exclusivamente para recuperação de atributos naturais aproximadamente 71 domicílios 

Exclusivamente para solução de risco aproximadamente 35 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e solução de risco aproximadamente 2 domicílios 

Recuperação de atributos naturais e estruturação do sistema 
viário 

aproximadamente 8 domicílios 

Restruturação total aproximadamente 90 domicílios 

Total 
aproximadamente 210 

domicílios 

 
Observa-se que, se todas as áreas indicadas para reassentamento fossem ocupadas 
por edificações unifamiliares, seria possível reassentar cerca de 120 famílias nestes 
locais. Em contrapartida, se nas áreas com potencial de verticalização fossem 
produzidas unidades multifamiliares (apartamentos), seria possível reassentar cerca 
de 220 famílias no total, ou seja, 100 famílias a mais – atendendo a todas as famílias 
com indicativo de relocação no Helena Greco. 
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2.4 Quadro Comparativo 

 

Buscando auxiliar o processo de tomada de decisão para a alternativa mais adequada 
a ser implantada na ocupação Helena Greco, serão apresentadas sínteses 
comparativas das alternativas 1, 2 e 3 na tabela abaixo. 
 

Tabela 7 - Quadro comparativo entre as alternativas 1, 2 e 3 para a ocupação Helena Greco 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Implantação de redes de saneamento básico. 

Implantação de redes de drenagem convencional combinada com soluções de drenagem urbana 
sustentável. 

Recuperação parcial das 
APPs, mantendo o maior 

número de famílias possível. 

Recuperação parcial das APPs, 
relocando um pouco mais de 

famílias. 

Recuperação integral das APPs, 
relocando todas as famílias que 

estão na área. 

Não há implantação de 
espaços livres de uso público 

no parque. 

Possibilidade de implantação de 
espaços livres de uso público no 

parque. 

Maior possibilidade de 
implantação de espaços livres de 

uso público no parque. 

Obras para estabilização de encostas, mitigando as áreas de risco geotécnico 

Consolidação dos becos e 
escadarias existentes, sem 
implantação de via veicular 

Consolidação da maior parte dos 
becos e escadarias existentes e 

implantação de via veicular 
estruturante 

Reestruturação completa do 
sistema viário. 

 

Via estruturante implantada nas 
margens da ocupação, dando 

acesso a um menor número de 
famílias. 

Maior número de famílias com 
acesso ao viário estruturante, que 

será implantado no meio dos 
conjuntos habitacionais. 

 
Conexão da via estruturante com 

o entorno acontece a partir de 
uma via estreita. 

Solução do viário estruturante 
mais bem resolvido, conectando a 

ocupação com o entorno de 
forma mais eficiente. 

Menor controle sobre 
reocupação das APPs. 

Via estruturante define a área de 
parque, podendo evitar 
reocupação das APPs. 

Reestruturação do tecido urbano, 
podendo evitar reocupação das 

APPs e encostas. 

Manutenção da estrutura do 
território, mantendo grande 
parte das famílias em suas 

moradias atuais. 

Manutenção de parte da estrutura 
do território, mantendo grande 

parte das famílias em suas 
moradias atuais. 

Reestruturação completa da 
estrutura do território. 

Produção de unidades habitacionais apenas nas encostas onde 
haverá relocação por risco. 

Produção de unidades 
habitacionais em toda a 

ocupação. 

Menor número de relocação 
de famílias. A produção 

habitacional deverá atender 
apenas parte das famílias, as 

demais poderão ser 
reassentadas na ocupação 

Vitória. 

Maior número de relocação de 
famílias se comparado a 
alternativa 1. A produção 

habitacional deverá atender 
apenas parte das famílias, as 

demais poderão ser reassentadas 
na ocupação Vitória. 

Relocação total das famílias. A 
produção habitacional poderá 
atender a todas as famílias da 

ocupação. 

Número de relocações: 
aproximadamente 90 

domicílios 

Número de relocações: 
aproximadamente 125 domicílios 

Número de relocações: 
aproximadamente 210 domicílios 

Potencial de Produção de 
U.H.: 40 

Potencial de Produção de U.H.: 
40 

Potencial de Produção de U.H. 
apenas unifamiliar: 120 

 
Potencial de Produção de U.H. 
unifamiliar e multifamiliar: 220 
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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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Foto 16 - Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte 
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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. 

 
Fonte: Site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 

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. 

 

  

https://twitter.com/suspeitomidia/%20status/1432041650663079937
https://twitter.com/suspeitomidia/%20status/1432041650663079937
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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. 

 

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 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. 
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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. 

 

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

