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 1. A  PRESENTAÇÃO 
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 1.  A  PRESENTAÇÃO 

 A  ENGESOLO  Engenharia  Ltda.  apresenta  o  Memorial  Descritivo,  Justificativo  e  de  Cálculo 

 referente  à  elaboração  dos  Estudos  e  Projetos  Executivos  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e 

 de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  no  trecho  compreendido  entre  a  Avenida  General 

 David  Sarnoff  –  Córrego  Água  Branca  e  Via  Expressa  –  Avenida  Tereza  Cristina  (Ribeirão 

 Arrudas), nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, no Estado de Minas Gerais. 

 O  Diagnóstico  Sanitário  e  Ambiental  do  Córrego  Ferrugem  e  de  seu  entorno  imediato  compreende 

 uma  visão  integrada  dos  diversos  elementos  que  o  compõe,  sejam  eles  relativos  ao  meio  natural  ou 

 ao  meio  antrópico.  Destaca-se,  no  entanto,  que  os  principais  problemas  detectados  estão 

 relacionados  aos  riscos  de  inundações  recorrentes  –  problemas  sanitários,  com  ênfase  na  drenagem 

 urbana,  deficiências  de  infraestruturas  e  equipamentos  urbanos,  condições  impróprias  de 

 assentamentos  humanos,  déficit  de  habitação  e  serviços,  degradação  ou  super  exploração  dos 

 recursos naturais. 

 Assim,  a  avaliação  da  qualidade  do  meio  ambiente  transcende  à  noção  de  mensuração  de  índices  de 

 poluição,  englobando  indicadores  de  qualidade  de  vida,  tais  como:  disponibilidade  e  acessibilidade 

 a infraestruturas e equipamentos urbanos, habitação, educação, segurança, saúde, lazer, e outros. 

 O  próprio  conceito  de  “Desenvolvimento  Sustentável”  implica  no  desenvolvimento  com  a 

 finalidade  de  elevar  a  qualidade  de  vida  da  população,  com  base  no  emprego  adequado  dos  recursos 

 naturais  –  solo,  água  e  ar.  Assim,  a  dimensão  sanitária  e  ambiental  deve  constituir  uma  variável 

 essencial  no  planejamento  integral  do  desenvolvimento,  notadamente,  do  gerenciamento  dos 

 recursos hídricos. 

 Embora  seja  evidente  que  as  condições  ambientais  de  uma  região  decorrem  de  diversos  fatores,  e 

 que  não  é  possível  isolar  causas  e  efeitos  em  uma  relação  direta  de  interdependência,  buscou-se 

 priorizar  no  presente  documento,  entre  os  aspectos  ambientais  e  sanitários  e  seus  problemas,  os 
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 quesitos  de  maior  relevância  para  direcionar  as  possíveis  linhas  de  ação  a  serem  desencadeadas  para 

 promover a “Requalificação Urbana e Ambiental do Córrego Ferrugem”. 

 A  expansão  desordenada  da  urbanização  em  áreas  de  risco,  faixas  de  domínio  e  planícies  de 

 inundação  dos  cursos  d’água,  sem  se  levar  em  conta  os  princípios  ecológicos  e  a  integridade  dos 

 recursos  naturais,  afeta  sensivelmente  o  meio  ambiente.  O  desejo  de  melhoria  na  qualidade  de  vida 

 mediante  a  melhor  qualidade  ambiental  e  a  consciência  da  limitação  dos  recursos  naturais  adquire 

 proeminência e têm causado grande efeito na problemática geral do meio ambiente. 

 Neste  contexto,  onde  as  carências  de  infraestruturas  urbanas  e  sociais  aliam-se  às  ocupações 

 irregulares,  tendem  a  se  potencializar  os  problemas  locais,  vulnerabilizando  o  espaço  urbano  e  o 

 meio ambiente. 

 Na  tentativa  de  minimizar  os  prejuízos  causados  pelas  constantes  inundações,  as  Prefeituras 

 Municipais  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,  juntamente  com  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  o  Governo 

 Federal,  cientes  dos  problemas  identificados  e  visando  à  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de 

 Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”,  estão  buscando  a  implementação  de  ações  nas  áreas  de 

 saneamento  básico,  meio  ambiente,  educação  ambiental,  habitação,  equipamentos  urbanos  e 

 acessibilidade. 

 Dessa  forma,  a  SETOP  MG  -  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais, 

 através  do  DEOP  MG  -  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  buscou 

 recursos junto aos órgãos financiadores para implantação das obras necessárias. 

 Com  a  implantação  das  intervenções  propostas  pelo  Empreendimento:  “Requalificação  Urbana  e 

 Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”  os  aspectos  sanitários  e  de  insalubridade 

 local  sofrerão  uma  melhora  expressiva,  contribuindo  para  a  redução  dos  impactos  negativos 

 existentes  e  para  a  promoção  da  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  populações  ribeirinhas 

 remanescentes.  Com  a  desocupação  das  áreas  irregulares  situadas  junto  às  faixas  de  preservação 

 permanente  e  nas  áreas  caracterizadas  como  planícies  de  inundação,  e  a  posterior  recuperação 

 9 



 urbana  e  ambiental  destas  áreas,  ocorrerá  à  requalificação  do  espaço  urbano  e  a  melhoria  do  meio 

 ambiente,  beneficiando  não  somente  a  população  ribeirinha  diretamente  afetada  (da  ordem  de  7.750 

 cidadãos), como toda a população residente na região, estimada em 250.000 habitantes. 

 As  famílias  atingidas  pelas  intervenções  propostas  pelo  empreendimento  representam  um 

 contingente  populacional  de  1.550  famílias,  residentes  nas  vilas  SAMAG,  Canal,  Itaú,  PTO  /  Água 

 Branca, Sport Club e Madre Gertrudes III, IV e V. 

 Além  do  mais,  o  empreendimento  tem  como  objetivo  avaliar  e  minimizar  os  impactos 

 socioeconômicos  que  poderão  advir  das  ações  de  desapropriação,  remoção  e  remanejamento  de 

 famílias,  em  virtude  do  rompimento  de  laços  afetivos  com  os  bens  materiais  (muitas  vezes  de  difícil 

 quantificação  ou  compensação)  e  da  desarticulação  das  redes  sociais.  Sendo  assim,  o  “PTTS  - 

 Projeto  de  Trabalho  Técnico  Social”  em  implementação  tem  a  finalidade  de  estabelecer 

 instrumentos  de  sensibilização  junto  à  população  da  região,  operários  e  funcionários  envolvidos 

 com  as  obras  e  atividades  do  empreendimento  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle 

 de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”,  comunidades  diretamente  beneficiadas  pelas  intervenções 

 propostas  para  o  Córrego  Ferrugem  e  seu  entorno  imediato,  estudantes  e  funcionários  das 

 Prefeituras  Municipais  de  Belo  Horizonte  e  Contagem  e  dos  Governos  Estadual  e  Federal,  de  forma 

 a garantir a efetiva participação de todos. 

 Cabe  ressaltar  que,  com  as  ações  de  revitalização  urbana  e  ambiental  do  Córrego  Ferrugem,  este 

 deixará  de  exercer  a  função  de  corpo  receptor  e  passará  a  assumir  papel  de  relevância  no  cenário 

 urbano  dos  municípios  de  Contagem  e  Belo  Horizonte,  contribuindo  assim  para  mudanças  de 

 paradigmas pela população, com a valoração deste importante recurso natural. 

 Vale  mencionar  que,  na  fase  de  planejamento  e  execução  das  obras  os  impactos  decorrentes  do 

 aumento  de  ruídos;  da  emissão  de  gases  e  de  partículas  em  suspensão;  da  alteração  do  tráfego  local; 

 do  aumento  na  circulação  de  veículos  pesados;  da  sobrecarga  no  pavimento  das  vias  urbanas 

 deverão  ser  previstos,  procurando  minimizar  os  efeitos  destes  na  população  residente  e  nos 

 transeuntes, atendendo a legislação vigente. 
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 Em  síntese,  o  arranjo  de  soluções  de  engenharia  definido,  conforme  o  atendimento  aos  aspectos  de 

 viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica, consiste nos seguintes elementos: 

 ✔  remoção  das  edificações  localizadas  em  áreas  de  risco  e  na  faixa  de  servidão  e  nas  planícies  de 

 inundação do Córrego Ferrugem; 

 ✔  implantação  de  03  bacias  de  detenção  de  cheias,  denominadas  Bacia  B3  (PTO),  Bacia  B4  (Itaú) 

 e  Bacia  B5  (Sport  Club),  destinadas  ao  armazenamento  temporário  dos  incrementos  de  vazões 

 superiores  as  vazões  de  restrição  dos  dispositivos  de  macrodrenagem  (canais  de  drenagem, 

 bueiros, galerias, entre outros); 

 ✔  delimitação,  desocupação  e  recuperação  de  uma  área  de  risco  de  inundações  recorrentes, 

 decorrentes  principalmente  do  remanso  provocado  na  foz  do  Córrego  Ferrugem,  no  trecho 

 compreendido  entre  as  avenidas  Amazonas  e  Tereza  Cristina,  pelo  aumento  de  vazão  de  águas 

 pluviais no Ribeirão Arrudas; 

 ✔  implantação  de  núcleos  habitacionais  para  reassentamento  de  parte  da  população  atingida  pelas 

 intervenções; 

 ✔  implantação  de  áreas  para  o  convívio  social  e  para  instalação  de  equipamentos  públicos  de  lazer 

 e recreação junto às áreas destinadas a implantação das bacias de detenção de cheias; 

 ✔  indenização  de  parte  da  população  afetada  pelas  intervenções  pelas  benfeitorias  realizadas  em 

 suas edificações; 

 ✔  implantação  de  acessos  e  transposições  viárias  para  manutenção  das  bacias  de  detenção  de 

 cheias e para articulação nas áreas destinadas a implantação dos núcleos habitacionais; 

 ✔  recuperação  estrutural  de  dispositivos  de  drenagem  associados  ao  Sistema  de  Macrodrenagem 

 do Córrego Ferrugem; 

 ✔  remanejamento  e/ou  recuperação  de  redes  coletoras  e  interceptores  de  esgoto,  redes  e 

 dispositivos de microdrenagem atingidos pelas intervenções; 

 ✔  implantação  de  toda  infraestrutura  urbana  necessária  a  instalação  das  estruturas  e  edificações 

 propostas; 

 ✔  implantação  de  unidades  administrativas  para  gerenciamento,  monitoramento  e  manutenção  das 

 bacias de detenção de cheias e dos equipamentos urbanos associados a estas. 
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 A  implantação  das  intervenções  propostas  pelo  empreendimento  “Requalificação  Urbana  e 

 Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”  permitirá  aos  órgãos  municipais  e 

 estaduais  envolvidos,  o  controle  e  a  mitigação  dos  problemas  decorrentes  das  inundações  do 

 Córrego  Ferrugem  e  de  seus  tributários  no  trecho  em  questão,  beneficiando  principalmente  a 

 população  residente  no  entorno  das  áreas  de  interesse  e  aquelas  que  utilizam  o  Sistema  Viário  Local 

 como parte de seu trajeto para o trabalho e/ou para as suas residências. 

 As  ações  de  requalificação  urbana  e  ambiental  contribuirão  para  melhoria  na  qualidade  da  água  do 

 Córrego  Ferrugem,  sejam  elas  referentes  às  ações  emanadas  pelo  empreendimento  e/ou  como 

 conseqüência  da  recuperação  das  áreas  degradadas,  através  da  conscientização  e  sensibilização  dos 

 poluidores  potenciais  (atividades  comerciais  formais  e  informais  e  industriais  localizadas  no 

 entorno  das  áreas  do  empreendimento)  sobre  a  necessidade  de  readequação  dos  lançamentos 

 inadequados de resíduos sólidos e dejetos líquidos  “in natura”  . 

 A  operação  e  manutenção  das  bacias  de  detenção  de  cheias  e  dos  dispositivos  de  macrodrenagem 

 associados  a  estas  serão  realizados  pela  Prefeitura  Municipal  de  Contagem.  O  órgão  municipal  que 

 será  designado  para  a  realização  destas  atividades  desenvolverá  um  sistema  de  informações  técnicas 

 operacionais,  com  objetivo  de  controlar  e  planejar  de  forma  satisfatória  a  operação  e  manutenção 

 das  estruturas  implantadas.  A  equipe  de  técnicos  envolvidos  nestas  atividades  passará  por 

 treinamentos  específicos,  através  da  padronização  dos  processos  de  operação  por  meio  dos  POP’s 

 (Procedimentos Operacionais Padrão). 

 Por  fim,  salienta-se  que  a  implementação  do  empreendimento  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental 

 e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”  constituir-se-á  numa  alternativa  ao  atendimento  de 

 demandas  das  camadas  pobres  residentes  nas  áreas  de  intervenção,  dentro  de  uma  estratégia  de 

 erradicação  da  pobreza,  através  da  geração  de  emprego  e  renda  para  esses  segmentos  no  próprio 

 período  de  execução  das  obras  de  saneamento  básico  e  de  infraestruturas  e  equipamentos  urbanos 

 e/ou como conseqüência da reurbanização das áreas de intervenção e/ou das ações implementadas. 
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 3. I  NTRODUÇÃO 
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 3.  I  NTRODUÇÃO 

 O  cerne  do  presente  relatório  consiste  em  apresentar  o  Memorial  Descritivo,  Justificativo  e  de 

 Cálculo  dos  Estudos  e  Projetos  Executivos  necessários  a  implementação  das  Obras  de 

 Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  no  trecho 

 compreendido  entre  a  Avenida  General  David  Sarnoff  –  Córrego  Água  Branca  e  Via  Expressa  – 

 Avenida  Tereza  Cristina  (Ribeirão  Arrudas),  nos  municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,  no 

 Estado de Minas Gerais. 

 Este  documento  está  inserindo  no  contexto  dos  Estudos  Técnicos  e  de  Engenharia  necessários  à 

 implementação  do  Empreendimento:  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias 

 do Córrego Ferrugem”, assim estruturados em termos de encadernação em volumes: 

 ✔  Volume I – Estudos Hidrológicos e Hidráulicos Complementares; 

 ✔  Volume II – Estudos Geológico e Geotécnicos Complementares; 

 ✔  Volume III – Memorial Descritivo, Justificativo e de Cálculo; 

 ✔  Volume IV – Caderno de Encargos de Infraestrutura Urbana; 

 ✔  Volume V – Plantas Gráficas – Desenhos; 

 ✔  Volume  VI  –  Síntese  das  Intervenções  Propostas,  QCI,  Orçamento  e  Cronograma 

 Físico-Financeiro da parte do Empreendimento a ser Financiada pela COPASA MG. 

 Em  alguns  casos,  os  volumes  podem  estar  subdivididos  em  tomos,  dependendo-se  da  quantidade  de 

 trabalho que foi realizado para compor cada volume. 
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 4. C  ARACTERIZAÇÃO  E  SPACIAL  DO  E  MPREENDIMENTO 
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 4.  C  ARACTERIZAÇÃO  E  SPACIAL  DO  E  MPREENDIMENTO 

 1.1.  L  OCALIZAÇÃO  DO  E  MPREENDIMENTO 

 O  trecho  de  canalização  do  Córrego  Ferrugem,  objeto  do  empreendimento  “Requalificação  Urbana 

 e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”,  situa-se  entre  a  Avenida  General 

 David  Sarnoff  /  Córrego  Água  Branca  e  Via  Expressa  (Avenida  Tereza  Cristina)  /  Ribeirão  Arrudas 

 –  Vilas  Itaú,  Sport  Club  e  São  Paulo  /  Região  Industrial  de  Contagem,  junto  à  divisa  territorial  dos 

 municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem  –  Estado  de  Minas  Gerais,  numa  extensão  aproximada 

 de  2.620  metros.  A  posição  do  empreendimento  é  determinada  pelas  coordenadas  geodésicas: 

 19°57′30″ S e 44°2′3″ W. 

 1.2.  H  ISTÓRICO 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Arrudas  pertence  à  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas  e 

 abrange  uma  área  espacial  de  206  km²,  o  principal  curso  d’água  /  corpo  receptor  denominado 

 Ribeirão  Arrudas  percorre  os  municípios  mineiros  de  Contagem,  Belo  Horizonte  e  Sabará,  numa 

 extensão  aproximada  de  47  km,  desde  sua  nascente  na  Serra  do  Cachimbo,  numa  altitude  de  1.583 

 metros,  até  sua  foz  no  Rio  das  Velhas,  numa  altitude  de  685  metros.  Somente  no  Município  de  Belo 

 Horizonte o seu leito apresenta uma extensão aproximada de 37,6 km. 

 Todas  as  citações  às  margens  do  Ribeirão  Arrudas  têm  como  referência  um  observador  posicionado 

 de costas para a nascente (montante) do curso d’água. 

 Ao  longo  de  seu  percurso  o  Ribeirão  Arrudas  recebe  a  contribuição  de  44  cursos  d’água  afluentes, 

 sendo  21  tributários  pela  margem  esquerda  e  23  pela  margem  direita.  Desses  afluentes,  3  estão 

 localizados  no  Município  de  Contagem,  29  situados  em  Belo  Horizonte  e  12  em  Sabará.  Vale 

 destacar  que,  praticamente  todos  os  afluentes  situados  no  Município  de  Belo  Horizonte  já  se 

 encontram  canalizados,  com  exceção  dos  córregos  Bonsucesso  e  Cercadinho,  ambos  com  o  seu 

 curso  em  leito  natural.  No  Município  de  Contagem  os  3  afluentes  já  se  encontram  canalizados, 

 19 



 merecendo  destaque  neste  caso  o  Córrego  Ferrugem  ,  principal  afluente  da  margem  esquerda  do 

 Ribeirão Arrudas, com uma bacia de drenagem de 26,62 km². 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Arrudas  foi  subdividida  em  diversas  sub-bacias  hidrográficas 

 (bacias  elementares),  segundo  o  Plano  Diretor  de  Drenagem  de  Belo  Horizonte,  sendo  as  principais 

 as seguintes: 

 ✔  Bacia Elementar 4110100 – Córrego Jatobá; 

 ✔  Bacia Elementar 4110200 – Córrego Barreiro; 

 ✔  Bacia Elementar 4110300 – Córrego Ferrugem; 

 ✔  Bacia Elementar 4110400 – Córrego Bonsucesso; 

 ✔  Bacia Elementar 4110500 – Córrego Betânia; 

 ✔  Bacia Elementar 4110600 – Córrego Dom João VI; 

 ✔  Bacia Elementar 4110700 – Córrego Cercadinho; 

 ✔  Bacia Elementar 4110800 – Córrego das Piteiras; 

 ✔  Bacia Elementar 4110900 – Córrego Embaúbas; 

 ✔  Bacia Elementar 4111100 – Córrego Tejuco; 

 ✔  Bacia Elementar 4111400 – Córrego das Piteiras; 

 ✔  Bacia Elementar 4111500 – Córrego dos Pintos; 

 ✔  Bacia Elementar 4111600 – Córrego Leitão; 

 ✔  Bacia Elementar 4111700 – Córrego do Pastinho; 

 ✔  Bacia Elementar 4111800 – Córrego Lagoinha; 

 ✔  Bacia Elementar 4111900 – Córrego Acaba Mundo; 

 ✔  Bacia Elementar 4112000 – Córrego da Serra; 

 ✔  Bacia Elementar 4112200 – Córrego do Cardoso; 

 ✔  Bacia Elementar 4112300 – Córrego da Mata; 

 ✔  Bacia Elementar 4112400 – Córrego Santa Inês; 

 ✔  Bacia Elementar 4112500 – Córrego Itaituba; 

 ✔  Bacia Elementar 4112600 – Córrego do Navio; 

 ✔  Bacia Elementar 4112700 – Córrego Taquaril; 

 ✔  Diversas bacias elementares de CD (contribuição direta) ao Ribeirão Arrudas. 
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 O  Mapa  “Divisão  da  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Arrudas”  apresentado  a  seguir  ilustra  a 

 localização das diversas bacias elementares pertencentes à Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas. 
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 INSERIR DESENHO BACIAS ELEMENTARES 
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 1.3.  C  ARACTERÍSTICAS  G  ERAIS  DO  M  UNICÍPIO  DE  B  ELO  H  ORIZONTE 

 1.3.1.  Aspectos Fisiográficos 

 O  Município  de  Belo  Horizonte  é  a  capital  do  Estado  de  Minas  Gerais,  situando-se  na  Mesorregião 

 Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  sendo  uma  das  doze  mesorregiões  do  Estado  de  Minas  Gerais, 

 formada  pela  união  de  105  municípios  agrupados  em  08  microrregiões.  A  Região  Metropolitana  de 

 Belo  Horizonte  (RMBH)  é  constituída  por  34  municípios,  sendo  eles:  Baldim  ,  Belo  Horizonte  , 

 Betim  ,  Brumadinho  ,  Caeté  ,  Capim  Branco  ,  Confins  ,  Contagem  ,  Esmeraldas  ,  Florestal  ,  Ibirité  , 

 Igarapé  ,  Itaguara  ,  Itatiaiuçu  ,  Jaboticatubas  ,  Juatuba  ,  Lagoa  Santa  ,  Mário  Campos  ,  Mateus  Leme  , 

 Matozinhos  ,  Nova  Lima  ,  Nova  União  ,  Pedro  Leopoldo  ,  Raposos  ,  Ribeirão  das  Neves  ,  Rio  Acima  , 

 Rio  Manso  ,  Sabará  ,  Santa  Luzia  ,  São  Joaquim  de  Bicas  ,  São  José  da  Lapa  ,  Sarzedo  ,  Taquaraçu  de 

 Minas  e  Vespasiano  . 

 A  Capital  Belo  Horizonte  é  considerada  o  centro  da  RMBH,  e  tem  como  municípios  limítrofes 

 Vespasiano  ao  norte,  Santa  Luzia  a  nordeste,  Sabará  a  leste,  Nova  Lima  a  sudeste,  Brumadinho  a  sul 

 e  Ribeirão  das  Neves,  Contagem  e  Ibirité  a  oeste.  A  área  espacial  do  Município  de  Belo  Horizonte  é 

 de  330,954  km²,  representando  0.0564%  do  Estado,  0.0358%  da  RMBH  e  0.0039%  de  todo 

 território  brasileiro.  Sua  posição  é  determinada  pelas  coordenadas  geodésicas:  19º49'01"  S  e 

 43º57'21" W. 

 1.3.2.  Aspectos Socioeconômicos 

 Belo  Horizonte  foi  projetada  entre  os  anos  de  1894  e  1897,  consistindo  na  primeira  cidade  moderna 

 planejada  do  país,  que  veio  a  ser  a  nova  capital  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O  local  escolhido  era 

 ideal,  pois  estava  no  centro  da  unidade  federativa  e  a  100  km  da  antiga  capital,  Ouro  Preto,  o  que 

 facilitava a mudança. A área física era rica em recursos hídricos e possuía um clima ameno. 

 No  início  de  sua  construção,  Belo  Horizonte  era  ponto  e  caminho  de  tropeiros  e  vendedores.  No 

 século  XX,  a  cidade  já  se  beneficiava  pela  sua  localização,  como  passagem  dos  comerciantes.  A 
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 cidade  então  se  destacou  como  centro  de  comércio  de  gado  e  de  redistribuição  de  mercadorias.  Com 

 o  processo  de  industrialização,  e  o  desenvolvimento  do  turismo  observou-se  uma  alta  taxa  de 

 crescimento  da  população  urbana  ao  longo  dos  anos,  passando  do  contingente  de  352.754  habitantes 

 no ano de 1950 para 2.375.151 habitantes em 2010 (Levantamento Censitário do IBGE - 2010). 

 De  acordo  com  dados  do  IBGE,  a  população  do  Município  de  Belo  Horizonte  em  2010  era  de 

 2.375.151  habitantes,  ocupando  o  sexto  lugar  como  município  mais  populoso  do  Brasil.  As  regiões 

 do  município  nas  quais  é  permitido  o  maior  adensamento  demográfico  e  a  maior  verticalização  das 

 edificações,  em  razão  da  infra-estrutura  urbana  disponível,  topográfica  favorável  e  configuração  do 

 centro  são:  Zona  Hipercentral,  Zona  Central  de  Belo  Horizonte,  Zona  Central  do  Barreiro,  Zona 

 Central de Venda Nova. 

 De  acordo  com  os  dados  do  Levantamento  Censitário  do  IBGE,  o  Município  de  Belo  Horizonte 

 possuía  no  ano  de  2000  um  total  de  2.238.526  habitantes  e  no  ano  2010  um  total  de  2.375.151 

 habitantes,  representando  um  crescimento  anual  de  0,61%.  Deste  contingente  populacional,  100% 

 residiam  na  zona  urbana  do  município,  não  existindo  mais  zona  rural.  A  densidade  demográfica 

 populacional passou de 6.763,86 hab./km² para 7.176,68 hab./km². 
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 INSERIR MAPA DOS MUNICÍPIOS DA 

 REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

 (FORMATO A3) 
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 Na  planilha  seguinte  apresentam-se  as  informações  referentes  ao  contingente  populacional  do 

 Município  de  Belo  Horizonte,  com  base  nas  informações  dos  levantamentos  censitários  do  IBGE 

 para  os  anos  de  1970,  1980,  1991,  2000  e  2010,  além  da  taxa  de  crescimento  populacional 

 compreendida por estes recenseamentos. 

 Levantamento Populacional do Município de Belo Horizonte 
 População 
 Ano 1970 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1970-1980 

 População 
 Ano 1980 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1980-1991 

 População 
 Ano 1991 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1991-2000 

 População 
 Ano 2000 

 (habitantes) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 2000-2010 

 População 
 Ano 2010 

 (hab.) 
 1.235.030  4,42%  1.780.839  1,22%  2.020.161  1,08%  2.238.526  1,06%  2.375.151 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 A  planilha  a  seguir  mostra  a  evolução  do  contingente  populacional  urbano  e  rural  e  por  sexo  do 

 Município de Belo Horizonte, de 1970 a 2010. 

 Levantamento Populacional do Município de Belo Horizonte 

 População 
 1970  1980  1991  2000  2010 

 Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 

 Feminina  644.117  3.246  925.551  2.909  1.060.473  3.515  1.181.263  --  1.261.638  -- 
 Masculina  584.209  3.458  849.522  2.857  952.784  3.389  1.057.263  --  1.113.513  -- 

 Total  1.228.326  6.704  1.775.073  5.766  2.013.257  6.904  2.238.526  --  2.375.151  -- 
 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 De  acordo  com  o  IBGE/2007,  em  dezembro  de  2007  haviam  4.273  mil  pessoas  em  idade  ativa  na 

 Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  sendo  55,4%  deste  total  ocupada,  3,3%  desocupada  e 

 41,3%  não  economicamente  ativa.  A  população  economicamente  ativa,  estimada  em  2.507  mil 

 pessoas  em  dezembro  de  2007,  apresentou  um  aumento  de  3,1%  em  relação  a  dezembro  de  2006,  na 

 região metropolitana de Belo Horizonte. 

 Apresenta-se  a  seguir  a  projeção  populacional  do  Município  de  Belo  Horizonte  para  os  anos 

 subseqüentes ao Levantamento Censitário de 2010 do IBGE. 

 Estimativa das Populações Residentes 
 Município de Belo Horizonte 

 2011  2.390.710 habitantes 
 2012  2.405.467 habitantes 
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 Estimativa das Populações Residentes 
 Município de Belo Horizonte 

 2013  2.419.515 habitantes 
 2014  2.432.935 habitantes 
 2015  2.445.800 habitantes 
 2016  2.458.184 habitantes 
 2017  2.470.143 habitantes 
 2018  2.481.714 habitantes 
 2019  2.492.921 habitantes 
 2020  2.503.784 habitantes 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Apresenta-se  a  seguir  a  distribuição  população  residente  total,  masculina  e  feminina  do  Município 

 de  Belo  Horizonte  por  faixa  etária,  a  partir  dos  dados  e  informações  disponibilizados  pelo 

 Levantamento Censitário do IBGE - 2010. 

 População Total, Masculina e Feminina de Município de Belo Horizonte / Faixa Etária de  Idade 

 Faixa Etária da População 
 Residente 

 Total  Homens  Mulheres 

 (habitantes)  (%)  (habitantes)  (%)  (habitantes)  (%) 
 Menores de 1 ano de idade  26.813  1,13  13.657  50,93  13.156  49,07 

 1 a 4 anos  106.398  4,48  54.032  50,78  52366  49,22 
 5 a 9 anos  144.868  6,10  73.647  50,84  71.221  49,16 

 10 a 14 anos  171.491  7,22  86.338  50,35  85.153  49,65 
 15 a 19 anos  182.710  7,69  90.895  49,75  91.815  50,25 
 20 a 24 anos  218.778  9,21  106.240  48,56  112.538  51,44 
 25 a 29 anos  230.762  9,72  110.707  47,97  120.055  52,03 
 30 a 34 anos  213.814  9,00  102.211  47,80  111.603  52,20 
 35 a 39 anos  178.829  7,53  84.424  47,21  94.405  52,79 
 40 a 44 anos  169.321  7,13  78.564  46,40  90.757  53,60 
 45 a 49 anos  164.928  6,94  75.266  45,64  89.662  54,36 
 50 a 54 anos  147.948  6,23  66.370  44,86  81.578  55,14 
 55 a 59 anos  118.919  5,01  52.018  43,74  66.901  56,26 
 60 a 64 anos  93.188  3,92  39.958  42,88  53.230  57,12 
 65 a 69 anos  69.013  2,91  28.991  42,01  40.022  57,99 
 70 a 74 anos  53.404  2,25  21.442  40,15  31.962  59,85 
 75 a 79 anos  38.318  1,61  14.504  37,85  23.814  62,15 

 80 anos ou mais  45.649  1,92  14.249  31,21  31.400  68,79 
 Total  2.375.151  100,00  1.113.513  46,88  1.261.638  53,12 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 27 



 O  quadro  a  seguir  apresenta  o  contingente  populacional  das  Regionais  que  integram  a  área  espacial 

 do  Município  de  Belo  Horizonte,  a  partir  dos  dados  e  informações  do  Levantamento  Censitário  do 

 IBGE - 2010. 

 Regional  População 
 (hab.) 

 Superfície 
 (km²) 

 Densidade 
 (hab./km²) 

 1  Barreiro  278.196  53,51  5.198,96 

 2  Centro-Sul  274.580  31,53  8.708,55 

 3  Leste  271.954  28,52  9.535,57 

 4  Nordeste  290.787  39,59  7.344,95 

 5  Noroeste  357.941  38,16  9.379,99 

 6  Norte  205.944  33,21  6.201,28 

 7  Oeste  284.488  33,39  8.520,17 

 8  Pampulha  154.128  47,13  3.270,27 

 9  Venda Nova  257.132  27,80  9.249,35 

 Belo Horizonte  2.375.151  330,95  7.176,77 

 O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDH-M)  de  Belo  Horizonte  é  de  0,839, 

 considerado  como  alto,  segundo  dados  divulgados  pelo  Atlas  de  Desenvolvimento  Humano  – 

 IPEA/PNUD  (2003),  sendo  que  em  1991  o  IDH-M  era  de  0,791.  Este  índice  se  encontra  acima  da 

 média  do  IDH-M  do  Estado  da  Minas  Gerais  em  0,766.  Sua  colocação  no  ranking  Estadual:  3º 

 (num total de 853 municípios) e no  ranking  nacional:  80º. 

 Salienta-se  que,  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  é  um  índice  que  não  leva  em  conta 

 estritamente  a  dimensão  econômica.  Além  da  renda,  são  consideradas  mais  duas  características  do 

 desenvolvimento  humano:  a  longevidade  de  uma  população  (expressa  pela  sua  esperança  de  vida  ao 

 nascer)  e  o  grau  de  maturidade  educacional  (que  é  avaliado  pela  taxa  de  alfabetização  de  adultos  e 

 pela  taxa  combinada  de  matrícula  nos  três  níveis  de  ensino).  Para  a  renda  utiliza-se  o  PIB  real  per 

 capita  ,  expresso  em  dólares  e  ajustado  para  refletir  a  paridade  do  poder  de  compra  entre  os  países. 

 Já  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDH-M),  é  calculado  de  maneira  semelhante  e 
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 levando-se  em  conta  as  três  dimensões  (renda,  longevidade  e  educação),  com  adaptações  feitas  para 

 adequação do índice a uma unidade de análise específica: o município. 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Belo Horizonte 
 IDHM-L (Longevidade)  IDHM-E (Educação)  IDHM-R (Renda)  IDH-M (Municipal) 

 1991  2000  1991  2000  1991  2000  1991  2000 
 0,727  0,759  0,866  0,929  0,779  0,828  0,791  0,839 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Durante  o  período  analisado  observou-se  que  o  Município  de  Belo  Horizonte  passou  de  médio 

 desenvolvimento  humano  para  alto  desenvolvimento  humano  (IDH  superior  ao  índice  de  0,800).  A 

 dimensão  que  mais  contribuiu  para  o  aumento  do  IDH  no  período  entre  os  anos  de  1991  e  2000  foi 

 a da educação (que passou de 0, 866 para 0, 929). 

 As  tabelas  a  seguir  apresentam  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  do  Estado  de  Minas  Gerais, 

 Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  Município  de  Belo  Horizonte  para  os  anos  subseqüentes 

 ao ano de 2000. 

 IDHM e Subíndices do Estado de Minas Gerais – 2001 a 2009 

 Anos  IDHM-E 
 (Educação) 

 IDH-L 
 (Longevidade) 

 IDHM-E (Educação)  IDH-M (Municipal) 
 IDHM-E 

 Alfabetizado 
 s  (1) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (2) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (3) 

 IDH-M 
 (1) 

 IDH-M 
 (2) 

 IDH-M 
 (3) 

 2001  0,688  0,801  0,854  0,756  0,531  0,781  0,748  0,673 
 2002  0,692  0,805  0,856  0,759  0,536  0,784  0,752  0,678 
 2003  0,682  0,810  0,865  0,775  0,557  0,785  0,756  0,683 
 2004  0,691  0,814  0,879  0,788  0,575  0,795  0,765  0,693 
 2005  0,702  0,819  0,874  0,789  0,580  0,798  0,770  0,700 
 2006  0,720  0,823  0,888  0,803  0,602  0,810  0,782  0,715 
 2007  0,724  0,827  0,895  0,816  0,623  0,815  0,789  0,724 
 2008  0,736  0,830  0,906  0,827  0,636  0,824  0,798  0,734 
 2009  0,743  0,835  0,907  0,833  0,643  0,828  0,804  0,740 

 Fonte: Fundação João Pinheiro ( FJP) 
 Notas:  (1) Refere-se ao IDH-M tradicional, calculado com a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais; 

 (2)  Refere-se  ao  IDH-M  calculado  com  o  percentual  da  população  de  15  anos  ou  mais  de  idade  com  menos  de  quatro  anos  de  estudo,  ao 
 invés da taxa de alfabetização; 
 (3)  Refere-se  ao  IDH-M  calculado  com  o  percentual  da  população  de  18  anos  ou  mais  de  idade  com  menos  de  oito  anos  de  estudo,  ao 
 invés da taxa de alfabetização. 

 IDHM e Subíndices da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 2001 a 2009 

 Anos  IDHM-E 
 (Educação) 

 IDH-L 
 (Longevidade) 

 IDHM-E (Educação)  IDH-M (Municipal) 
 IDHM-E 

 Alfabetizado 
 s  (1) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (2) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (3) 

 IDH-M 
 (1) 

 IDH-M 
 (2) 

 IDH-M 
 (3) 
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 2001  0,735  0,764  0,908  0,845  0,631  0,802  0,781  0,710 
 2002  0,743  0,766  0,911  0,849  0,645  0,807  0,786  0,718 
 2003  0,727  0,774  0,915  0,854  0,656  0,805  0,785  0,719 
 2004  0,733  0,795  0,926  0,871  0,683  0,818  0,800  0,737 
 2005  0,748  0,797  0,926  0,874  0,689  0,824  0,806  0,745 
 2006  0,768  0,800  0,944  0,890  0,718  0,838  0,820  0,762 
 2007  0,771  0,807  0,938  0,884  0,707  0,839  0,821  0,762 
 2008  0,778  0,810  0,962  0,906  0,742  0,850  0,831  0,776 
 2009  0,787  0,813  0,948  0,899  0,740  0,849  0,833  0,780 

 Fonte: Fundação João Pinheiro ( FJP) 

 IDHM e Subíndices do Município de Belo Horizonte – 2001 a 2009 

 Anos  IDHM-E 
 (Educação) 

 IDH-L 
 (Longevidade) 

 IDHM-E (Educação)  IDH-M (Municipal) 
 IDHM-E 

 Alfabetizado 
 s  (1) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (2) 

 IDHM-E 
 Alfabetizado 

 s  (3) 

 IDH-M 
 (1) 

 IDH-M 
 (2) 

 IDH-M 
 (3) 

 2001  0,787  0,775  0,947  0,901  0,717  0,836  0,821  0,760 
 2002  0,797  0,788  0,939  0,892  0,722  0,841  0,826  0,769 
 2003  0,782  0,799  0,944  0,897  0,739  0,841  0,826  0,773 
 2004  0,786  0,800  0,964  0,926  0,763  0,850  0,837  0,783 
 2005  0,804  0,801  0,948  0,907  0,758  0,851  0,837  0,788 
 2006  0,823  0,810  0,975  0,932  0,795  0,869  0,855  0,809 
 2007  0,821  0,816  0,973  0,935  0,788  0,870  0,857  0,808 
 2008  0,830  0,824  0,986  0,939  0,816  0,880  0,864  0,823 
 2009  0,839  0,827  0,980  0,943  0,818  0,882  0,870  0,828 

 Fonte: Fundação João Pinheiro ( FJP) 

 O  Município  de  Belo  Horizonte  já  foi  indicado  pelo  Population  Crisis  Commitee  ,  da  ONU  ,  como  a 

 metrópole  com  melhor  qualidade  de  vida  na  América  Latina  e  a  45ª  entre  as  100  melhores  cidades 

 do  mundo.  De  acordo  com  o  recente  estudo  da  FJP  (Fundação  João  Pinheiro),  Belo  Horizonte  tem  o 

 quarto  maior  PIB  (Produto  Interno  Brasileiro),  representando  1,38%  do  total  das  riquezas 

 produzidas  no  país.  A  qualidade  de  vida  poderia  ainda  assim  ser  melhorada,  do  ponto  de  vista 

 ambiental  e  sanitário,  se  seus  cursos  d’água  tivessem  sido  conservados  naturais  e  salubres,  além  de 

 incorporados  ao  cenário  urbano,  com  parques  lineares  e  com  largas  avenidas  e  bulevares  a  média 

 distância  de  suas  margens,  respeitando-se  as  faixas  de  domínio  e  as  áreas  carcaterizadas  com 

 planicíes de inundação dos cursos d’água. 

 1.3.3.  Infraestrutura de Serviços Públicos 
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 O  Sistema  Viário  do  Município  de  Belo  Horizonte,  planejado  para  comportar  um  fluxo  intenso  de 

 veículos  e  de  carga,  é  feito  através  das  principais  rodovias  federais  do  país,  BR-381  (Fernão  Dias  – 

 acesso  a  São  Paulo  ),  BR-262  (acesso  a  Vitória  e  Triângulo  Mineiro  )  e  BR-040  (acesso  a  Brasília  , 

 Goiás  e  Rio  de  Janeiro).  Outras  vias  importantes  a  serem  consideradas  no  município  são:  Avenida 

 Afonso  Pena  –  coração  econômico  da  cidade,  Avenida  Amazonas  –  Saída  para  São  Paulo  e  ligação 

 com  os  municípios  de  Contagem  e  Betim,  Avenida  do  Contorno  –  circunda  o  hipercentro  de  Belo 

 Horizonte,  Avenida  Antônio  Carlos,  Avenida  Cristiano  Machado  –  principal  corredor  da  Região 

 Norte  e  Linha  Verde  –  via  de  trânsito  rápido  ligando  o  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  ao 

 centro de Belo Horizonte. 

 As principais distâncias do Município de Belo Horizonte aos centros urbanos são as seguintes: 

 ✔  Rio de Janeiro: 434 km; 

 ✔  Vitória: 524 km; 

 ✔  São Paulo: 586 km; 

 ✔  Brasília: 741 km; 

 ✔  Goiânia: 940 km; 

 ✔  Curitiba: 1.004 km; 

 ✔  Florianópolis: 1.301 km; 

 ✔  Salvador : 1.372 km. 

 O  Sistema  de  Transporte  Coletivo  por  ônibus  em  Belo  Horizonte  transporta  diariamente  1,4  milhões 

 de  passageiros  e  abrange  300  linhas  exploradas  por  50  empresas  que  operam  uma  frota  de  2.874  mil 

 veículos,  com  idade  média  de  5  anos  e  8  meses.  A  cidade  conta  com  uma  frota  licenciada  da  ordem 

 de  1,1  milhões  de  carros,  tendo  uma  taxa  de  crescimento  de  4  a  7  %.  O  Metrô  de  Belo  Horizonte  é 

 operado  pela  CBTU  (Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbano)  e  possui  atualmente  19  estações  e 

 28,2  km  de  extensão,  transportando  atualmente  145  mil  usuários/dia.  Possui  uma  frota  de  6.034 

 táxis  padronizados  na  cor  branca,  operada  por  11.352  taxistas,  considerado  o  melhor  Sistema  de 

 Táxis da América Latina. 
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 A  rede  de  telefonia  fixa  fica  a  cargo  das  operadoras  Oi,  EMBRATEL  e  CTBC  Telecom,  possuindo 

 um total de 4.200.410 telefones instalados. Somando um total de 3.521 localidades atendidas. 

 O  setor  com  maior  peso  no  consumo  de  energia  é  o  setor  residencial,  devido,  sobretudo  às 

 características  da  estrutura  urbana  do  município.  Na  seqüência  encontra-se  o  setor  comercial,  que 

 contém o setor de serviços da cidade, principal componente de renda do município. 

 A  rede  de  educação  apresentava  (Censo  Escolar  de  2006)  o  seguinte  perfil:  Pré-Escolar  –  67.544 

 matrículas  (sendo  16.840  matriculados  em  creches)  em  587  instituições  de  ensino;  Ensino 

 Fundamental  –  359.595  matrículas  em  672  instituições  de  ensino;  Ensino  Médio  –  131.582 

 matrículas em 251 instituições de ensino. 

 Rede Estadual  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Infantil  9.349  8.845  8.060  7.686  6.982  6.328  5.587 

 Fundamental  188.519  172.362  167.354  158.768  157.619  154.091  150.500 
 Médio  109.059  101.919  96.024  94.106  96.931  94.827  89.841 

 Especial  2.288  2.182  2.109  2.106  2.091  2.053  1.832 
 EJA  789  888  2.950  766  1.326  2.583  5.514 

 Total Geral  310.004  286.196  276.497  263.432  264.949  259.882  253.274 
 Fonte: INEP/MEC 

 Rede Municipal  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Infantil  4.818  5.493  6.167  8.574  7.749  11.774  12.396 

 Fundamental  169.344  158.977  153.500  149.995  146.181  143.608  138.893 
 Médio  18.724  17.631  16.810  17.213  17.099  16.486  15.059 

 Especial  564  483  477  505  521  508  463 
 EJA  0  0  1.142  884  2.101  2.067  13.086 

 Total Geral  193.450  192.968  188.280  186.420  182.718  183.854  179.897 
 Fonte: INEP/MEC 

 Rede Privada  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Infantil  32.093  49.769  54.771  58.255  56.846  54.781  49.561 

 Fundamental  63.375  63.484  64.609  65.078  64.694  64.354  69.174 
 Médio  30.189  29.090  27.863  27.548  26.395  25.821  24.517 

 Especial  2.624  2.592  2.512  2.412  2.283  2.208  2.018 
 EJA  14.486  6.724  6.663  6.637  5.773  5.351  5.900 

 Total Geral  142.767  151.659  156.418  159.930  155.991  152.515  151.170 
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 Fonte: INEP/MEC 

 A  Infraestrutura  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  conta  com  um  total  de  1.082  estabelecimentos,  sendo 

 04  estabelecimentos  de  saúde  público  federal,  17  estabelecimentos  estaduais,  207  estabelecimentos 

 municipais  e  854  estabelecimentos  privados.  A  Rede  Hospitalar  de  Belo  Horizonte  conta  com  75 

 hospitais,  sendo  21  estabelecimentos  públicos  e  54  privados.  Há  aproximadamente  8.568  leitos 

 disponíveis  na  capital,  sendo  482  leitos  disponibilizados  pelos  hospitais  da  Rede  de  Saúde  Federal, 

 2.510  leitos  da  Rede  Saúde  Estadual,  442  leitos  da  Rede  de  Saúde  Municipal  e  5.134  leito  da  Rede 

 de  Saúde  Privada.  A  rede  conta  ainda  com  141  postos  de  saúde,  150  ambulatórios  e  507  equipes  do 

 “Programa Saúde da Família”, que dão cobertura a 76% da população da capital. 

 1.3.4.  Sistema de Saneamento Urbano Existente 

 Segundo  informações  do  “Diagnóstico  dos  Serviços  de  Água  e  Esgotos  –  2006”,  elaborado  pelo 

 Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento  -  SNIS,  o  Sistema  de  Abastecimento  de  Água 

 de  Belo  Horizonte,  operado  pela  COPASA  MG,  cuja  concessão  é  valida  até  o  ano  de  2034, 

 atendendo  a  100,00%  da  população  urbana  do  município  –  num  contingente  populacional  de 

 2.431.308  habitantes,  é  representado  por  508.796  ligações  e  850.871  economias  ativas  de  água. 

 Ressalta-se  que,  o  consumo  médio  “  per  capita”  de  água  no  Município  de  Belo  Horizonte  é  de 

 169,30  L/hab.dia.  O  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  é  ainda  composto  por  6.465  km  de  redes  de 

 distribuição de água potável. 

 Cabe  ressaltar  que,  o  consumo  médio  mensal  de  água  tratada  por  economia  é  aproximadamente  de 

 14,72  m  3  /mês.  O  índice  de  faturamento  de  água  tratada  é  de  66,30%  e  o  índice  de  perdas  de 

 faturamento é de 33,70%. 

 Com  relação  ao  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  do  Município  de  Belo  Horizonte,  este  atende  a 

 2.263.392  habitantes  no  município  –  num  contingente  populacional  (“Diagnóstico  dos  Serviços  de 

 Água  e  Esgoto  –  2006”)  de  2.399.920  habitantes,  sendo  representado  por  471.333  ligações  e 

 799.129  economias  ativas  de  redes  coletoras  de  esgoto  ou  redes  de  drenagem  pluvial.  Destas 

 economias, 693.074 são de uso residencial. 
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 O  Sistema  de  Coleta  de  Efluentes  Sanitários  de  Belo  Horizonte  é  composto  por  mais  de  3.868  km 

 de extensão de redes. 

 Em  síntese,  os  índices  de  atendimento  por  domicílios  particulares  permanentes  pelo  Sistema  de 

 Saneamento Urbano do Município de Belo Horizonte podem ser representados pela tabela a seguir. 

 Domicílios Particulares Permanentes – Aspectos Sanitários de Belo Horizonte 

 Total 

 Forma de Abastecimento de Água  Existência de Sanitários  Destino do Lixo 

 Rede 
 Geral 

 Poço ou 
 Nascente  Outra 

 Com Sanitário 
 Sem 

 Sanitário  Coletado  Outro 
 Destino  Total  Rede 

 Geral 
 628.447  99.26%  0,34  0,40  99,63%  93,24%  0,37%  98,56%  1,44% 

 Fonte: IBGE – Levantamento Censitário de 2000. 
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 1.4.  C  ARACTERÍSTICAS  G  ERAIS  DO  M  UNICÍPIO  DE  C  ONTAGEM 

 1.4.1.  Aspectos Fisiográficos 

 O  Município  de  Contagem  situa-se  na  Mesorregião  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  sendo  uma 

 das  doze  mesorregiões  do  Estado  de  Minas  Gerais,  formada  pela  união  de  105  municípios 

 agrupados  em  8  microrregiões  .  As  principais  cidades  são  Belo  Horizonte,  Contagem,  Betim, 

 Ribeirão  das  Neves,  Santa  Luzia  e  Sete  Lagoas.  Neste  universo,  Contagem  integra  a  Microrregião 

 de  Belo  Horizonte,  constituída  por  24  municípios,  a  saber:  Belo  Horizonte  ,  Betim  ;  Brumadinho  , 

 Caeté  ,  Confins  ,  Contagem  ,  Esmeraldas  ,  Ibirité  ,  Igarapé  ,  Juatub  á,  Lagoa  Santa  ,  Mário  Campos  , 

 Mateus  Leme  ,  Nova  Lima  ,  Pedro  Leopoldo  ,  Raposos  ,  Ribeirão  das  Neves  ,  Rio  Acima  ,  Sabará  , 

 Santa  Luzia  ,  São  Joaquim  de  Bicas  ,  São  José  da  Lapa  ,  Sarzedo  e  Vespasiano  .  Ao  longo  do  tempo, 

 os  limites  geográficos  do  Município  de  Contagem  perderam-se  em  virtude  de  sua  expansão  urbana 

 horizontal em direção à capital, ocasionando uma intensa  conurbação  com Belo Horizonte. 

 Foto 4.1 - Centro de Contagem, com a  Igreja Matriz  de São Gonçalo  à direita ao fundo. 

 O  Município  de  Contagem  tem  sua  posição  determinada  pelas  coordenadas  geodésicas:  19°55'55" 

 latitude  Sul  e  44°3'14"  longitude  Oeste.  Limita-se,  ao  norte,  com  o  Município  de  Ribeirão  das 

 Neves;  a  leste,  com  o  Município  de  Belo  Horizonte;  ao  sul,  com  o  Município  de  Ibirité;  a  sudoeste, 

 com o Município de Betim; e a noroeste, com o Município de Esmeraldas. 

 A  área  espacial  do  município  é  de  194,586  km²  (com  67,7%  de  sua  superfície  urbanizada), 

 representando  0,033%  da  área  total  do  Estado  de  Minas  Gerais,  0,021%  da  Região  Sudeste  e 

 0,002% de todo o território brasileiro. 
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 1.4.2.  Uso e Ocupação do Solo 

 O  Município  de  Contagem  conta  com  um  Plano  Diretor  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  aprovado  pela 

 Lei  Municipal  nº  3.015,  em  15  de  janeiro  de  1998,  que  instrui  a  iniciativa  privada  e  a  administração 

 pública  à  compatibilização  da  expansão  urbana  com  o  mínimo  de  impacto  ambiental  possível, 

 compatibilizando  a  ocupação  do  solo  quanto  à  disponibilidade  de  infra-estrutura  urbana,  áreas  de 

 interesse ambiental, histórico e cultural, tornando assim o espaço urbano mais agradável. 

 Para  que  todos  esses  objetivos  sejam  alcançados,  a  área  espacial  do  Município  de  Contagem  foi 

 dividida  em  Zona  Rural  e  Zona  Urbana.  A  Bacia  Elementar  do  Córrego  Ferrugem,  tema  do  presente 

 estudo,  não  contempla  nenhuma  área  cognominada  pelo  Plano  Diretor  como  Zona  Rural.  A  Zona 

 Urbana  apresenta  subdivisões  segundo  a  sua  capacidade  de  adensamento  das  áreas  territoriais,  a 

 estratégia  de  diversificação  de  usos  e  as  necessidades  de  proteção  e  preservação  ambiental  dos 

 recursos naturais, em: 

 ✔  Zona Adensável - ZAD; 

 ✔  Zona de Ocupação Restrita - ZOR; 

 ✔  Zona de Usos Incômodos - ZUI; 

 ✔  Zona de Expansão Urbana - ZEU; 

 ✔  Zona de Especial Interesse Turístico - ZEIT. 

 Na  área  espacial  da  Bacia  Elementar  do  Córrego  Ferrugem  predomina-se  a  Zona  Adensável  -  ZAD, 

 que  se  caracteriza  pelo  parcelamento  ou  ocupação  de  áreas  destinadas  aos  usos  diversos  e  passíveis 

 de  adensamento,  em  virtude,  principalmente,  de  condições  favoráveis  de  declividade,  saneamento 

 básico  (serviços  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  drenagem  e  limpeza  urbana), 

 infra-estrutura  viária  e  adequação  do  loteamento  à  topografia,  com  a  delimitação  física  dos 

 zoneamentos existentes na área abrangida pela Bacia Elementar do Córrego Ferrugem). 
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 A  área  em  estudo  contempla  ainda  a  Zona  de  Ocupação  Restrita  -  ZOR,  que  dispõe  sobre  o 

 conjunto  das  áreas  parceladas  e  ocupadas  destinadas  a  usos  diversificados,  sofrendo  restrições 

 quanto  ao  adensamento  e  ocupação  do  solo.  Contendo  ainda  uma  subdivisão,  em  que  se  observam 

 as características ambientais, a infra-estrutura viária e o saneamento disposto na área. 

 E  por  fim,  encontra-se  a  área  caracterizada  como  Zona  de  Usos  Incômodos  -  ZUI,  que  irá  dispor 

 sobre  as  áreas  destinadas  a  ocupação  por  atividades  caracterizadas  como  potencialmente  incômodas. 

 Áreas  estas,  descritas  como  não  residenciais  de  grande  porte,  podendo  receber  menor  adensamento 

 construtivo  ou  maior  adensamento  construtivo  se  o  objetivo  for  o  estímulo  à  diversificação  de  usos 

 e requalificação urbana ambiental. 

 De  acordo  com  a  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  de  Contagem,  todo  terreno  inserido  na  Zona 

 Urbana  deverá  contemplar  uma  área  permeável,  a  qual  deverá  ser  mantida  na  sua  integridade.  Esta 

 área  será  calculada  através  da  taxa  de  permeabilidade  da  bacia  hidrográfica,  que  no  caso  da 

 Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Arrudas  é  de  10%.  A  taxa  de  permeabilidade  do  solo  refere-se 

 à  relação  entre  a  área  descoberta  e  permeável  do  terreno  e  a  área  total  do  mesmo.  Essa  taxa  de 

 permeabilidade  poderá  ser  dispensada  nos  casos  em  que,  por  meio  de  parecer  técnico  emitido  pela 

 Prefeitura Municipal de Contagem, seja desaconselhada a permeabilidade do terreno. 

 Nas  áreas  marginais  do  Córrego  Ferrugem,  no  trecho  compreendido  entre  a  Avenida  General  David 

 Sarnoff  –  Córrego  Água  Branca  e  Via  Expressa  –  Avenida  Tereza  Cristina  (Ribeirão  Arrudas), 

 verificam-se áreas classificadas pelos zoneamentos ZEU - 2, ZUI - 2A e ZOR -1. 

 1.4.3.  Diretrizes para Implantação de Núcleos Habitacionais 

 De  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pela  Lei  Orgânica  do  Município  de  Contagem,  aprovada 

 em  20  de  março  de  1990,  no  caso  de  desapropriação  de  áreas  destinadas  ao  uso  residencial, 

 decorrente  de  obras  públicas,  o  Poder  Executivo  poderá  optar  pelo  reassentamento  da  população 

 desalojada  em  áreas  destinadas  ao  reassentamento  de  núcleos  habitacionais,  dotados  de  toda 

 infra-estrutura  urbana  necessária.  No  caso  de  desocupação  de  áreas  de  risco  comprovada,  se 
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 obrigará  a  promover  o  reassentamento  da  população  desalojada  e  incentivar  o  aquecimento  da 

 economia local. 

 O  Município  de  Contagem  somente  irá  aprovar  os  conjuntos  habitacionais  com  mais  de  100 

 unidades  residenciais,  que  por  sua  vez  conterem  escolas,  creches,  áreas  de  lazer  e  toda 

 infra-estrutura  pertinente.  No  caso  de  conjuntos  habitacionais  com  mais  de  200  unidades,  é 

 obrigatório  a  elaboração  de  um  Relatório  de  Impacto  Ambiental  -  RIMA  e  um  Relatório 

 Econômico-Social. 

 De  acordo  com  a  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  do  Município  de  Contagem,  qualquer  projeto  ou 

 empreendimento  que  implique  na  implantação  de  mais  de  30  unidades  residenciais  em  um  mesmo 

 lote  ou  em  lotes  contíguos  caracteriza-se  em  um  Conjunto  Residencial.  No  caso  de  Conjuntos 

 Multifamiliares  com  mais  de  50  unidades,  o  uso  residencial  não  poderá  utilizar  mais  de  3/4  (três 

 quartos)  do  potencial  construtivo  do  terreno,  ficando  a  área  edificável  restante  destinada  a  usos  não 

 residenciais – para implantação de áreas de lazer, convívio social, dentre outras. 

 O  Plano  Diretor  implica  a  isenção  da  contrapartida  correspondente  à  outorga  onerosa  do  direito  de 

 construir  para  os  empreendimentos  habitacionais  de  interesse  social  inseridos  em  áreas  classificadas 

 como  AIS-2  –  Área  de  Interesse  Social,  que  estejam  em  conformidade  com  a  Política  Habitacional 

 do Município de Contagem. 

 As  diretrizes  estabelecidas  para  a  Política  Municipal  de  Habitação  de  Interesse  Social  devem 

 promover  o  reassentamento  de  famílias  removidas/remanejadas  por  motivo  de  obra  pública  em 

 condições  justas  e  dignas.  Ressaltando-se  que  assentamentos  habitacionais  precários  de  interesse 

 social  são  aqueles,  cuja  população  residente  é  constituída  predominantemente  de  famílias  de  baixa 

 renda,  onde  haja  a  presença  de  fatores  que  caracterizam  a  precariedade  do  ponto  de  vista 

 físico-ambiental  ou  jurídico-legal  e,  onde  haja  interesse  público  em  promover  ações  de 

 requalificação urbanística e ambiental e a regularização fundiária. 
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 1.4.4.  Áreas de Interesse 

 Para  execução  do  presente  estudo  foram  pré-selecionadas  inicialmente  pelo  DEOP  MG  algumas 

 áreas  de  interesse,  nas  quais  foram  previstas/avaliadas  a  implantação  de  bacias  de  detenção  de 

 cheias;  áreas  de  lazer,  recreação  e  convívio  social;  e/ou  de  núcleos  habitacionais.  Sendo  assim, 

 foram  caracterizadas  8  (oito)  áreas  no  total,  6  (seis)  estão  localizadas  no  Município  de  Contagem  e 

 2  (duas)  delas  no  Município  de  Belo  Horizonte,  cabendo  então  a  adequação  às  leis  urbanísticas 

 vigentes nestes municípios. 

 Todas  as  áreas  localizadas  dentro  do  Município  de  Contagem  estão  inseridas  em  Zonas  Urbanas 

 sejam  elas  Zonas  de  Ocupação  Restrita  -  ZOR's  ou  Zonas  de  Usos  Incômodos  -  ZUI's.  Encontra-se 

 localizada  no  Bairro  Cidade  Industrial  a  Área  01  –  inserida  nos  zoneamentos  ZOR-I  e  ZUI-I,  a  Área 

 02  –  inserida  no  zoneamento  ZUI-I,  e  a  Área  03  –  inserida  nos  zoneamentos  ZOR-I,  ZUI-I  e 

 ZUI-2A.  A  Área  04  encontra-se  inserida  no  zoneamento  ZUI-2A  (localizada  no  Bairro  Camargos), 

 a  Área  06  inserida  no  zoneamento  ZUI-I  (localizada  no  Bairro  Glalija)  e  a  Área  08  inserida  no 

 zoneamento ZUI-I (localizada na Vilas Madre Gertrudes III, IV e V). 

 Dessa  forma,  todas  as  áreas  de  interesse  descritas  acima  são  passíveis  de  execução,  ficando  no  caso 

 das  áreas  abrangidas  pelo  zoneamento  ZOR,  a  restrição  quanto  ao  adensamento  e  ocupação.  Porém, 

 as  áreas  de  interesse  inseridas  no  Município  de  Belo  Horizonte  encontram  alguns  empecilhos  que 

 podem  vir  a  impedir  a  execução  parcial  do  presente  projeto,  pois  a  Área  05  está  inserida  em  uma 

 ZP-I  (Zona  de  Proteção)  e  a  Área  08  encontra-se  inserida  em  uma  Área  de  Diretrizes  Especiais, 

 enquadrando-se como de Interesse Ambiental, ambas localizadas no Bairro Camargos. 

 1.4.5.  Equipamentos Urbanos da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem  é  bem  atendida  por  equipamentos  urbanos,  como: 

 instituições  de  ensino,  unidades  de  saúde,  creches,  igrejas,  agências  de  correios,  parques  e  postos 

 policiais, que podem ser contatados nas tabelas seguintes. 

 Equipamentos Urbanos – Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 Instituições de Ensino 
 Centro de Atividade Emilia Massanti 

 39 



 Equipamentos Urbanos – Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 
 Escola Aarão Reis 

 Escola Domingos Sávio de Ensino Especial 

 Escola Elpídio Aristides de Freitas 

 Escola Estadual Bairro Amazonas 

 Escola Estadual Bairro Riacho das Pedras 

 Escola Estadual Confrade Antônio Pedro Castro 

 Escola Estadual Deputado Renato Azeredo 

 Escola Estadual Doutor José Roberto de Aguiar 

 Escola Estadual Elza Mendonça Fouly 

 Escola Estadual Francisco Borges da Fonseca 

 Escola Estadual Francisco Firmo de Matos 

 Escola Estadual Gastão da Cunha 

 Escola Estadual Governador Israel Pinheiro 

 Escola Estadual Helena Guerra 

 Escola Estadual José Mauro de Vasconcelos + Neec III 

 Escola Estadual Padre Camargos 

 Escola Estadual Padre José Maria de Man 

 Escola Estadual Professora Conceição Hilário 

 Escola Estadual Randolfo José da Rocha 

 Escola Estadual Ruy Pimenta 

 Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus 

 Escola Federal SESI Benjamim Guimarães 

 Escola Federal SESI-MINAS Riacho das Pedras 

 Escola Federal SEST/SENAT - Serviço Social do Transporte 

 Escola Geraldo Jardim Linhares 

 Instituições de Ensino 

 Escola Geraldo Teixeira da Costa 

 Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade (CIAC) 

 Escola Municipal Deputado Jorge Ferraz 

 Escola Municipal FUNEC Carlos Drumond de Andrade 

 Escola Municipal Genny de Andrade Faria 

 Escola Municipal Guimarães Rosa + FUNEC Cruzeiro do Sul 

 Escola Municipal Heitor Villa Lobos + FUNEC Inconfidentes 

 Escola Municipal José Ovídio Guerra 

 Escola Municipal Machado de Assis + FUNEC Amazonas 

 Escola Municipal Pedro Pacheco de Souza 

 Escola Municipal Professora Cândida Rosa do Espírito Santo 

 Escola Municipal Professora Lígia Magalhães 

 Escola Municipal Professora Maria Olintha Mariani + FUNEC 

 Escola Municipal René Chateaubriand Domingues 

 Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus 
 Escola Municipal Sócrates Mariani Bittencourt + FUNEC 
 Eldorado 
 Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca 
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 Equipamentos Urbanos – Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 
 Escola Municipal Vereador Jésus Milton dos Santos 

 Escola Particular – Colégio Chromos 

 Escola Particular – Colégio Santo Agostinho II 

 Escola Particular – Pré-Vestibular Chromos 

 Escola Particular – Pré-Vestibular Chromos 

 Escola Particular – Pré-Vestibular Pitágoras 

 Escola Particular – Promove Eldorado 

 Policias Civil e Militar 

 1ª Cia de Missões Especiais Contagem 

 26ª Cia Eldorado 

 2º Distrito Policial – Cidade Industrial 

 4º Distrito Policial – Jardim Riacho das Pedras 

 6ª Delegacia Seccional – Cidade Industrial 

 Comando da 7ª Região – Novo Eldorado 

 Delegacia de Crimes Contra a Vida – Eldorado 

 Parques Urbanos 
 Pedreira do Riacho 

 Teleférico 

 De  acordo  com  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Contagem,  não  existem 

 programas  específicos  de  Educação  Sanitária  e  Ambiental  desenvolvidos  e/ou  em  desenvolvimento 

 pela  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  o  que  existe  são  algumas  ações  isoladas  implementadas  por 

 algumas  instituições  de  ensino.  Contudo,  a  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem  conta  com  um 

 número  significativo  de  Unidades  de  Saúde  para  atender  a  população  local,  como  pode  ser 

 verificado pela tabela a seguir. 

 Equipamentos Urbanos – Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 Unidade de Saúde / Unidades de 
 Saúde Familiar - USF 

 AMOVEC – Vila Itaú 

 CCE – Iria Diniz 

 Centro de Saúde Geraldo Couto 

 Centro de Saúde Jardim Bandeirante 

 Centro de Saúde Novo Riacho 

 Centro de Saúde Riacho (SES) 

 Centro de Saúde Unidade XV 

 CESU Eldorado 

 CESU Amazonas 

 Centro de Referência da Criança e Adolescente 

 Dural de Barros I e II - USF 

 Jardim Eldorado I e II - USF 
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 Equipamentos Urbanos – Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 
 NAPS – Eldorado 

 SMS – Contagem 

 Vila Diniz – USF 

 Creches 

 Associação Ser Parte 

 Creche Cantinho da Cinderela 

 Creche Cantinho da Cinderela 

 Creche Comunitária Lago Azul 

 Creche Escolar Bem-Te-Vi 

 Agências de Correios 

 ACCI – GPC 

 ACF – Água Branca 

 ACF – Carrefour Contagem 

 ACF – João César de Oliveira 

 ACF – Wall Mart 

 CCI – Baterias Reunidas 

 Igrejas 

 Associação da Paróquia de Nossa. Senhora da Glória 

 Associação dos Amigos da Igreja São Judas Tadeu 

 Associação da Comunidade Batista Betel 

 Igreja Batista Betel do Parque Durval de Barros 

 Igreja Batista de Contagem 

 Igreja Batista em Chamas do Eldorado 

 Igreja Batista Memorial 

 Igreja Batista Nacional Ebenezer 

 Igreja Batista Peniel 

 Igreja Cristo Vive 

 Igreja de Cristo Eldorado 

 Igreja Evangélica Ministério Crescendo em Graça 

 Igreja Messiânica Mundial do Brasil 

 Igreja Pentecostal Barões de Guerra 

 Igreja Presbiteriana de Água Branca 

 Igreja Presbiteriana de Eldorado 

 Igreja Santo Antônio de Contagem 

 A  fim  de  avaliar  a  área  espacial  de  abrangência  pelas  unidades  de  saúde  e  das  instituições  de  ensino 

 e  de  avaliar  os  possíveis  impactos,  que  estes  equipamentos  urbanos  poderão  sofrer  devido  ao 

 deslocamento  dos  aglomerados  urbanos  e  ao  reassentamento  de  novos  núcleos  habitacionais, 

 previstos  pelo  Empreendimento:  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do 

 Córrego  Ferrugem”,  foram  analisadas  as  disposições  disponíveis  pelas  unidades  locadas  próximas  a 

 área de interesse (com a finalidade de reassentamento das famílias a serem remanejadas): Área 04. 
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 Considerando  um  primeiro  cenário,  onde  a  área  de  abrangência  do  entorno  da  área  de  interesse  será 

 de  1  km  de  raio,  pode-se  dizer  que  a  Área  04  poderá  ser  atendida  por  5  (cinco)  instituições  de 

 ensino,  sendo  1  (uma)  delas  pertencente  ao  Município  de  Belo  Horizonte  e  as  restantes  pertencentes 

 ao  Município  de  Contagem,  contando  com  apenas  1  (uma)  unidade  de  saúde  e  1  (uma)  agência  de 

 correio. 

 Observando  um  segundo  cenário,  aonde  a  área  de  abrangência  do  entorno  da  área  de  interesse  é 

 expandida  num  raio  de  2  km,  prevê-se  que  a  Área  04  poderá  ser  atendida  por  19  (dezenove) 

 instituições  de  ensino,  sendo  4  (quatro)  delas  localizadas  no  Município  de  Belo  Horizonte.  A  área 

 conta ainda com 6 (seis) unidades de saúde, 4 (quatro) creches e 6 (seis) agências de correio. 

 Tendo  em  vista  os  cenários  apresentados,  sabe-se  que  com  a  implantação  dos  núcleos  habitacionais 

 haverá  uma  intensa  busca  por  instituições  de  ensino  do  entorno  das  áreas  de  interesse,  cabendo 

 então  a  melhoria  na  infraestrutura  das  escolas  municipais  e  estaduais  existentes  e  se  possível,  a 

 implantação de novas instituições de ensino, já que a Área 04 receberá 32 famílias. 

 Apresenta-se  a  seguir  a  Relação  das  Instituições  de  Ensino  situadas  no  entorno  imediato  das  áreas 

 de  interesse  do  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego 

 Ferrugem,  bem  como  o  número  de  alunos  matriculados  por  série  de  ensino,  turnos  atendidos, 

 endereço, entre outros. 

 Cabe  ressaltar  que,  em  anexo  são  apresentados  os  formulários  desenvolvidos  pela  Secretaria  de 

 Educação  do  Município  de  Contagem  e  encaminhados  para  preenchimento  as  instituições  de  ensino 

 relacionadas abaixo. 

 Educação Infantil 

 ✔  Pólo Municipal de Educação Infantil Dona Alice 
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 Instituição  vinculada  a  Escola  Municipal  José  Ovídio  Guerra),  com  atendimento  diurno  e  05 

 salas disponibilizadas por turno, a saber: 

 −  Idade de 03 anos: 02 turmas com 32 crianças atendidas no total; 

 −  Idade de 04 anos: 04 turmas com 80 crianças atendidas no total; 

 −  Idade de 05 anos: 04 turmas com 82 crianças atendidas no total. 

 ✔  Escola Infantil Disneylândia  (possui convênios com  o Município de Contagem) 

 −  Idade de 0 a 03 anos: 32 crianças (atendidas no horário integral); 

 −  Idade  de  0  a  03  anos:  13  crianças  (atendidas  no  turno  da  tarde,  encaminhadas  de  outras 

 instituições de ensino); 

 −  Idade de 04 a 05 anos: 26 crianças (atendidas no horário integral); 

 −  Idade  de  04  a  05  anos:  24  crianças  (atendidas  no  turno  da  tarde,  encaminhadas  de  outras 

 instituições de ensino). 

 ✔  Escola Infantil Bem-Te-Vi  (possui convênios com o  Município de Contagem) 

 Endereço: Rua Sara Kubitscheck nº 350, Darci Vargas – Contagem / MG 

 −  Idade de 0 a 03 anos: 33 crianças (atendidas no horário integral); 

 −  Idade de 04 a 05 anos: 25 crianças (atendidas no horário integral). 

 ✔  Pré Escolar Dom Bosco 

 Endereço: Rua Madre Margarida Fontanaresa nº 151, Eldorado – Contagem / MG 

 −  Idade de 04 a 05 anos: 75 Crianças (atendidas em horário parcial) 

 Ensino Fundamental 

 ✔  Escola Municipal José Ovídio Guerra 

 Endereço: Rua Buganville nº 392, Eldorado – Contagem / MG 

 −  1º a 3º ano: 242 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 294 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 330 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Antigas 5ª a 8ª séries: 170 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Municipal Joaquim Teixeira Camargos 

 Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima nº 1.307, Água Branca – Contagem / MG 
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 −  1º ao 3º ano: 327 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 400 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem: 176 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Municipal Avelino Camargos 

 Endereço: Rua São João nº 605, Água Branca – Contagem / MG 

 −  4º ao 6º ano: 241 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 401 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Educação de Jovens e Adultos (EJA): 227 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca 

 Endereço: Rua das Paineiras nº 1.500, Eldorado – Contagem / MG 

 −  1º ao 3º ano: 259 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 335 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 364 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Educação de Jovens e Adultos (EJA): 160 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Estadual Guilhermino de Oliveira 

 Endereço: Rua Al nº 174, Conjunto Água Branca – Contagem / MG 

 −  1º ao 3º ano: 208 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 237 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 163 alunos (atendidos no horário diurno). 

 ✔  Escola Estadual Gastão da Cunha 

 Endereço: Rua Marechal Hermes da Fonseca nº 214, Bairro JK – Contagem / MG 

 −  Ensino Médio Regular: 228 (atendidos no horário diurno); 

 −  Educação de Jovens e Adultos (EJA): 185 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Estadual Helena Guerra 

 Endereço: Rua Madre Margarida Fontanaresa nº 271, Conjunto Água Branca – Contagem / MG 

 −  1º ao 3º ano: 534 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 851 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 888 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Ensino Médio Regular: 702 alunos (atendidos no horário diurno). 

 ✔  FUNEC Cruzeiro do Sul 
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 −  Ensino Médio Regular – 1º ao 3º ano: 446 anos (atendidos no horário diurno); 

 −  Ensino Médio Regular: 76 alunos (atendidos no horário noturno); 

 −  Curso Técnico: 310 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Municipal Heitor Vila Lobos (Região Industrial) 

 Endereço: Praça Marília de Dirceu nº 20, Inconfidentes – Contagem / MG 

 −  1º ao 3º ano – 240 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano – 346 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano – 349 alunos (atendidos no horário diurno); 

 ✔  FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem: 252 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Curso Técnico: 265 alunos (atendidos no horário noturno); 

 −  Ensino Médio: 183 alunos (atendidos no horário noturno). 

 ✔  Escola Municipal Professora Lígia Magalhães 

 Endereço: Rua Osório de Morais nº 957 Inconfidentes – Contagem / MG 

 −  Idade de 03 anos: 15 crianças atendidas; 

 −  Idade de 04 a 05 anos: 65 crianças atendidas; 

 −  1º ao 3º ano: 151 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 109 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 82 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Educação de Jovens e Adultos (EJA): 53 alunos (atendidos no horário diurno). 

 ✔  Escola Municipal Virgilio de Melo Franco (Vila São Paulo) 

 Endereço: Rua Luminosa nº 75, Vila São Paulo – Contagem / MG 

 −  1º ao 3º ano: 319 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  4º ao 6º ano: 942 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  7º ao 9º ano: 382 alunos (atendidos no horário diurno); 

 −  Educação de Jovens e Adultos (EJA): 102 alunos (atendidos no horário noturno); 

 −  FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem: 106 alunos (Ensino Médio). 

 ✔  Unidade Escolar Inconfidentes 

 −  Ensino Médio Integral: 64 alunos; 

 −  Ensino Médio: 361 alunos (atendidos no horário noturno e diurno); 

 −  Ensino Técnico: 265 alunos (atendidos no horário noturno). 
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 ✔  Unidade Escolar Vila São Paulo 

 −  Ensino Médio Regular: 106 alunos (atendidos no horário noturno). 

 A  região  onde  serão  implantados  os  núcleos  habitacionais  não  é  contemplada  por  áreas  com  muitas 

 opções  de  lazer,  recreação  e  convívio  social.  O  local  mais  próximo  é  o  complexo  denominado  “Itaú 

 Power  Shopping”  e  uma  Feira  de  Arte  e  Artesanato,  na  qual  ocorrem  exposições  de  artesãos  e 

 artistas.  As  populações  ali  residentes  e  a  serem  remanejadas  poderão  optar  por  se  deslocar  para 

 outras  áreas  do  Município  de  Contagem,  podendo  citar:  a  Fazenda  Vista  Alegre,  o  Cine  Teatro 

 Municipal  de  Contagem,  a  represa  Várzea  das  Flores,  o  Parque  Municipal  Gentil  Diniz,  entre 

 outros. 

 1.4.6.  Aspectos Socioeconômicos 

 Até  a  década  de  50,  o  Município  de  Contagem  possuía  uma  população  predominantemente  rural. 

 Com  o  processo  de  industrialização,  a  partir  da  criação  da  Cidade  Industrial,  ocorreu  uma  mudança 

 significativa,  com  uma  taxa  de  crescimento  da  população  urbana  de  28,9%  ao  ano,  observada  entre 

 o Censo de 1950 (6.002 habitantes) e o Censo de 1960 (28.065 habitantes). 

 Esse  crescimento  rápido  levou  a  um  descompasso  entre  o  planejamento  espacial  e  a  demanda, 

 acarretando  uma  série  de  problemas,  tanto  do  ambiente  físico  como  do  social,  apresentando  uma 

 estrutura  urbana  inadequada,  com  serviços  precários  e/ou  ineficientes,  como  as  redes  de  drenagem, 

 abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  os  serviços  de  limpeza  urbana  e  a  saturação  do 

 transporte coletivo, assim como os equipamentos de saúde, educação e lazer. 

 A  Cidade  Industrial  de  Contagem  foi  projetada  em  1940,  localizando-se  na  Região  de  Ferrugem, 

 área  que  até  então  pertencia  ao  Município  de  Betim.  O  local  escolhido  oferecia  certas  vantagens  que 

 viabilizaram  a  sua  implantação,  a  saber:  a  proximidade  da  capital  permitiria  além  do  acesso  a 

 mão-de-obra,  acesso  a  ferrovia  da  Rede  Mineira  de  Viação  e  Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil,  a 

 infra-estrutura  de  prestação  de  serviços  e  a  proximidade  de  recursos  minerais  profusos  e 

 diversificados. 
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 Na  década  de  60,  o  crescimento  populacional  do  município  sofreu  uma  desaceleração, 

 registrando-se  uma  taxa  de  crescimento  total  de  14,8%,  ainda  assim  a  maior  da  Região 

 Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  RMBH.  O  processo  de  crescimento  populacional  na  década  de 

 70 apresentou uma taxa anual de 9,7%. 

 A  organização  territorial  do  Município  de  Contagem,  em  termos  de  macro-zoneamento,  pode  ser 

 caracterizada  em  sete  grandes  áreas:  regiões  Cidade  Industrial;  Sede;  Nacional;  Várzea  das  Flores; 

 Nova Contagem; Petrolândia e Ressaca. 

 Sendo  que,  a  distribuição  espacial  da  população  mostrou  uma  grande  concentração  populacional  na 

 região  da  Cidade  Industrial,  região  esta  que  engloba  o  Bairro  Eldorado.  Segundo  dados  do 

 Levantamento Censitário do IBGE de 1991, 59% da população contagense residiam nesta região. 

 De  acordo  com  os  dados  do  Levantamento  Censitário  do  IBGE,  o  Município  de  Contagem  possuía 

 no  ano  de  2000  um  total  de  538.017  habitantes  e  no  ano  2010  um  total  de  603.442  habitantes, 

 representando  um  crescimento  anual  de  0,012%.  Deste  contingente  populacional,  99,66%  residiam 

 na  zona  urbana  do  município  e  0,34%  na  zona  rural,  respectivamente,  601.400  e  2.042  habitantes.  A 

 densidade demográfica populacional passou de 2.755,27 hab./km² para 3.090,33 hab./km². 

 Na  planilha  seguinte  apresentam-se  as  informações  referentes  ao  contingente  populacional  do 

 Município  de  Contagem,  com  base  nas  informações  dos  levantamentos  censitários  do  IBGE  para  os 

 anos  de  1970,  1980,  1991,  200  e  2010,  além  da  taxa  de  crescimento  populacional  compreendida  por 

 estes recenseamentos. 

 Levantamento Populacional do Município de Contagem 
 População 
 Ano 1970 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1970-1980 

 População 
 Ano 1980 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1980-1991 

 População 
 Ano 1991 

 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 1991-2000 

 População 
 Ano 2000 

 (habitantes) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 2000-2010 

 População 
 Ano 2010 

 (hab.) 
 111.235  9,69  280.470  4,38  449.588  2,00  538.017  1,12  603.442 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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 A  planilha  a  seguir  mostra  a  evolução  do  contingente  populacional  urbano  e  rural  e  por  sexo  do 

 Município de Contagem, de 1970 a 2010. 

 Levantamento Populacional do Município de Contagem 

 População 
 1970  1980  1991  2000  2010 

 Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 

 Feminina  53.557  1.530  138.344  1.165  213.230  14.655  272.313  2.314  309.691  953 
 Masculina  54.464  1.684  139.775  1.186  206.745  14.958  261.017  2.373  291.709  1.089 

 Total  108.021  3.214  278.119  2.351  419.975  29.613  533.330  4.687  601.400  2.042 
 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Apresenta-se  a  seguir  a  distribuição  população  residente  total,  masculina  e  feminina  do  Município 

 de  Contagem  por  faixa  etária,  a  partir  dos  dados  e  informações  disponibilizados  pelo  Levantamento 

 Censitário do IBGE - 2010. 

 População Total, Masculina e Feminina de Município de Contagem / Faixa Etária de  Idade 

 Faixa Etária da População 
 Residente 

 Total  Homens  Mulheres 

 (habitantes)  (%)  (habitantes)  (%)  (habitantes)  (%) 
 Menores de 1 ano de idade  7.752  1,28  3.904  50,36  3.848  49,64 

 1 a 4 anos  31.279  5,18  15.879  50,77  15.400  49,23 
 5 a 9 anos  41.623  6,90  20.966  50,37  20.657  49,63 

 10 a 14 anos  48.832  8,09  24.627  50,43  24.205  49,57 
 15 a 19 anos  50.512  8,37  25.163  49,82  25.349  50,18 
 20 a 24 anos  56.606  9,38  28.273  49,95  28.333  50,05 
 25 a 29 anos  59.977  9,94  29.670  49,47  30.307  50,53 
 30 a 34 anos  56.233  9,32  27.739  49,33  28.494  50,67 
 35 a 39 anos  47.956  7,95  23.310  48,61  24.646  51,39 
 40 a 44 anos  44.567  7,39  21.492  48,22  23.075  51,78 
 45 a 49 anos  40.127  6,65  18.792  46,83  21.335  53,17 
 50 a 54 anos  35.246  5,84  16.577  47,03  18.669  52,97 
 55 a 59 anos  26.970  4,47  12.365  45,85  14.605  54,15 
 60 a 64 anos  19.668  3,26  8.931  45,41  10.737  54,59 
 65 a 69 anos  13.739  2,28  6.187  45,03  7.552  54,97 
 70 a 74 anos  9.935  1,65  4.285  43,13  5.650  56,87 
 75 a 79 anos  6.310  1,05  2.550  40,41  3.760  59,59 

 80 anos ou mais  6.110  1,01  2.088  34,17  4.022  65,83 
 Total  603.442  100,00  292.798  48,52  310.644  51,48 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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 Apresenta-se  a  seguir  a  projeção  populacional  urbana  e  rural  do  Município  de  Contagem  para  os 

 anos  subseqüentes  ao  Levantamento  Censitário  de  2000  do  IBGE,  bem  como  as  respectivas 

 densidades demográficas. 

 Ano 
 População 

 Total 
 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 (%) 

 População 
 Urbana 
 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 (%) 

 População 
 Rural 
 (hab.) 

 Taxa de 
 Crescimento 

 (%) 
 2000  538.017  19,67  533.330  0,00  4.687  0,00 
 2001  553.501  2,88  543.741  1,95  9.760  108,24 
 2002  563.390  1,79  553.575  1,81  9.815  0,56 
 2003  573.376  1,77  563.507  1,79  9.869  0,55 
 2004  583.386  1,75  573.466  1,77  9.920  0,52 
 2005  593.387  1,71  583.418  1,74  9.969  0,49 
 2006  603.342  1,68  593.328  1,70  10.014  0,45 
 2007  613.214  1,64  603.158  1,66  10.056  0,42 
 2008  622.970  1,59  612.877  1,61  10.093  0,37 
 2009  632.594  1,54  622.469  1,57  10.125  0,32 
 2010  642.078  1,50  631.926  1,52  10.152  0,27 
 2011  651.394  1,45  641.219  1,47  10.175  0,23 
 2012  660.521  1,40  650.327  1,42  10.194  0,19 
 2013  669.469  1,35  659.262  1,37  10.207  0,13 
 2014  678.248  1,31  668.031  1,33  10.217  0,10 
 2015  686.859  1,27  676.638  1,29  10.221  0,04 
 2016  695.311  1,23  685.089  1,25  10.222  0,01 
 2017  703.613  1,19  693.394  1,21  10.219  -0,03 
 2018  711.774  1,16  701.561  1,18  10.213  -0,06 
 2019  719.799  1,13  709.596  1,15  10.203  -0,10 
 2020  727.697  1,10  717.506  1,11  10.191  -0,12 
 2021  735.476  1,07  725.301  1,09  10.175  -0,16 
 2022  743.140  1,04  732.983  1,06  10.157  -0,18 
 2023  750.687  1,02  740.551  1,03  10.136  -0,21 
 2024  758.111  0,99  747.998  1,01  10.113  -0,23 
 2025  765.403  0,96  755.317  0,98  10.086  -0,27 
 2026  772.552  0,93  762.495  0,95  10.057  -0,29 
 2027  779.543  0,90  769.517  0,92  10.026  -0,31 
 2028  786.372  0,88  776.381  0,89  9.991  -0,35 
 2029  793.037  0,85  783.083  0,86  9.954  -0,37 
 2030  799.522  0,82  789.608  0,83  9.914  -0,40 

 A  planilha  a  seguir  apresenta  a  distribuição  populacional  do  Município  de  Contagem  pelas 

 Unidades  de  Planejamento  e  de  Análise,  associada  aos  levantamentos  censitários  de  1991,  1996  e 

 2000, além da projeção populacional para os anos de 2015 e 2030. 
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 Unidades de 
 Planejamento e de Análise  Censo 1991  Censo 1996  Censo 2000  Projeção 

 2015 
 Projeção 

 2030 
 Unidade de Planejamento Cidade Industrial  25.698  23.779  22.065  16.667  12.590 

 Unidade de Análise Cidade Industrial  8.776  7.664  7.639  7.546  7.454 

 Unidade de Análise Jardim Industrial  16.922  16.115  14.426  9.524  6.288 

 Unidade de Planejamento Industrial  41.604  41.667  40.373  35.868  31.866 

 Unidade de Planejamento Inconfidentes  30.285  29.095  31.712  43.802  60.501 

 U.A Inconfidentes  16.268  15.141  15.502  16.934  18.499 

 Unidade de Análise Amazonas  6.846  6.270  6.053  5.304  4.648 

 Unidade de Análise Bandeirantes  7.171  7.684  10.157  28.919  82.338 

 Unidade de Planejamento Riacho das Pedras  54.181  55.754  53.900  47.480  41.825 

 Unidade de Análise Riacho  44.045  43.024  41.420  35.920  31.150 

 Unidade de Análise Jardim Riacho  10.136  12.730  12.480  11.585  10.755 

 Unidade de Planejamento Eldorado  72.236  68.931  72.565  87.983  106.677 

 Unidade de Análise Eldorado  72.236  68.931  72.565  87.983  106.677 

 Unidade de Análise Cinco  0  0  0  --  -- 

 Unidade de Planejamento Água Branca  23.516  22.498  23.515  27.755  32.761 

 Unidade de Planejamento Perobas  16.198  17.498  18.173  20.944  24.139 

 Unidade de Planejamento Ressaca  62.506  70.300  77.602  112.412  162.838 

 Unidade de Análise Colorado  8.080  9.945  18.089  170.491  1.606.896 

 Unidade de Análise Laguna  25.190  28.058  27.728  26.525  25.374 

 Unidade de Análise São Joaquin  21.123  23.664  22.230  17.585  13.910 

 Unidade de Análise Confisco  0  0  63  --  -- 

 Unidade de Análise Ceasa  8.063  8.584  9.249  12.235  16.186 

 Unidade de Análise Boa Vista  0  0  133  --  -- 

 Unidade de Análise Tapera  50  49  110  2.282  47.355 

 Unidade de Planejamento Nacional  25.510  41.149  52.542  131.389  328.558 

 Unidade de Análise Estrela D’Alva  11.305  15.690  18.290  32.503  57.762 

 Unidade de Análise Nacional  14.205  25.394  31.907  75.113  176.827 

 Unidade de Análise Bom Jesus  0  65  2.345  --  -- 

 Unidade de Planejamento Sede  48.286  62.152  67.268  90.497  121.747 

 Unidade de Análise Sede  34.442  47.499  52.243  74.656  106.686 

 Unidade de Análise VM-5  0  78  70  47  31 

 Unidade de Análise Bernardo Monteiro  13.844  14.575  14.955  16.470  18.139 

 Unidade de Planejamento Petrolândia  16.708  20.357  29.830  125.005  523.841 

 Unidade de Planejamento Nova Contagem  27.586  35.987  39.073  53.195  72.420 

 Unidade de Planejamento Vargem das Flores  1.069  2.100  9.399  --  -- 

 Total do Município  445.383  491.267  538.017  792.999  1.519.763 

 O  Desenho  Nº  SA-PR-026/09-DE-99-002,  denominado  “Diagnóstico  da  Situação  Atual  /  Unidade 

 de  Planejamento  do  Município  de  Contagem  –  Delimitação  das  Unidades  de  Análise”  apresenta  a 
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 sobreposição  dos  limites  abrangidos  pelas  Unidades  de  Análise  do  Município  de  Contagem  na  área 

 de abrangência da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem. 

 Com  base  neste  mapa,  foi  desenvolvida  pela  equipe  técnica  da  Engesolo  a  planilha  a  seguir,  que 

 apresenta  o  contingente  populacional  da  sub-bacia  hidrográfica  em  estudo,  com  base  no 

 levantamento  censitário  de  2000,  bem  como  a  projeção  populacional  para  os  anos  de  2015  e  2030,  e 

 suas respectivas densidades demográficas. 

 Unidades de 
 Planejamento e de 

 Análise 

 População 
 Censo 2000 

 Área 
 Total 
 (km²) 

 Densidade 
 (Hab./km²) 

 2000 

 Densidade 
 (Hab./km²) 

 2015 

 Densidade 
 (Hab./km2) 

 2030 

 Projeção 
 2015 

 Projeção 
 2030 

 U.A. Cidade Industrial  5.008  260,96  19,19  18,96  18,73  4.947  4.887 

 U.P. Industrial  12.078  95,72  126,19  112,11  99,60  10.731  9.534 

 U.A Inconfidentes  16.647  188,54  88,30  96,45  105,36  18.185  19.865 

 U.A. Amazonas  4.981  63,49  78,45  68,74  60,24  4.364  3.824 

 U.A. Bandeirantes  10.149  135,17  75,09  213,79  608,69  28.898  82.277 

 U.A. Riacho das Pedras  36.366  334,99  108,56  94,14  81,64  31.536  27.349 

 U.A. Jardim Riacho  12.984  346,84  37,43  34,75  32,26  12.053  11.189 

 U.A. Eldorado  68.251  579,34  117,81  142,84  173,19  82.752  100.335 

 U.A. Cinco  --  24,71  --  --  --  --  -- 

 U.P. Água Branca  20.285  275,87  73,53  86,79  102,44  23.944  28.261 

 U.P. Perobas  1.742  56,41  30,88  35,59  41,02  2.008  2.314 

 Bairro Camargos (BHTE)  22.663  308,2  73,53  86,79  102,44  26.750  31.573 

 Total da Sub-Bacia do 
 Córrego Ferrugem  211.155  2.670,24  79,08  92,19  120,37  246.168  321.409 

 A  ocupação  da  população  economicamente  ativa,  segundo  o  Censo  de  2000,  abrange  o  setor 

 terciário,  com  105.182  habitantes  no  setor  de  serviços  e  46.771  habitantes  no  setor  de  comércio.  Os 

 setores secundário e primário empregam, respectivamente, 63.376 e 1.582 habitantes. 

 O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDH-M)  de  Contagem  é  de  0,789,  considerado 

 como  médio,  segundo  dados  recentemente  divulgados  pelo  Atlas  de  Desenvolvimento  Humano  – 

 IPEA/PNUD  (2003),  sendo  que  em  1991  o  IDH-M  era  de  0,730.  Contudo,  encontra-se  acima  da 

 média  do  IDH-M  do  Estado  da  Minas  Gerais  em  0,766.  Sua  colocação  no  ranking  estadual:  76º 

 (num total de 853 municípios) e no  ranking  nacional:  830º. 
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 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Contagem 
 IDHM-L (Longevidade)  IDHM-E (Educação)  IDHM-R (Renda)  IDH-M (Municipal) 

 1991  2000  1991  2000  1991  2000  1991  2000 
 0,688  0,751  0,836  0,901  0,665  0,714  0,730  0,789 

 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Apesar  da  melhora  desse  indicador  durante  o  período  analisado,  o  Município  de  Contagem  ainda 

 não  detém  a  classificação  de  alto  desenvolvimento  humano  (IDH  maior  que  0,800).  A  dimensão 

 que  mais  contribuiu  para  o  aumento  do  IDH  no  período  entre  1991  e  2000  foi  a  da  educação  (que 

 passou  de  0,836  para  0,901).  Na  comparação  com  os  demais  municípios  de  Minas  Gerais,  o 

 Município  de  Contagem  era  o  37º  do  ranking  em  1991,  caindo  para  a  76ª  posição  em  2000,  o  que 

 sugere uma melhora generalizada no índice de outros municípios mineiros. 

 Por  fim,  cabe  mencionar  que  a  qualidade  de  vida  no  Município  de  Contagem  mostra-se  como  um 

 constante  processo  de  deterioração,  devido  à  pressão  exercida  pelo  excesso  de  habitantes  sobre  os 

 serviços  urbanos:  registra-se  uma  expressiva  carência  tanto  nos  serviços  de  infra-estrutura  urbana, 

 quanto  nos  serviços  sociais.  Além  destes  problemas,  a  situação  se  agrava  com  a  constatação  de  um 

 expressivo  déficit  habitacional,  que  se  expressa  no  meio  urbano  através  da  ocupação  irregular  de 

 grandes parcelas do território das cidades, provocando danos de toda ordem ao meio ambiente. 

 1.4.7.  Infraestrutura de Serviços Públicos 

 O  sistema  viário  do  Município  de  Contagem,  planejado  para  comportar  um  fluxo  intenso  de 

 veículos  e  de  carga,  é  feito  através  das  principais  rodovias  do  país,  a  BR-381  (Fernão  Dias  –  acesso 

 ao  Sul  de  Minas  e  São  Paulo  ),  BR-262  (acesso  a  Vitória  e  Triângulo  Mineiro  )  e  a  BR-040  (acesso 

 em  extremos  opostos  a  Brasília  e  Rio  de  Janeiro).  Sendo  que,  das  rodovias  federais  que  servem  ao 

 Município  de  Contagem,  a  principal  é  a  Rodovia  Federal  BR-381,  que  tem  a  função  de  principal 

 corredor  de  acesso  a  Belo  Horizonte  e  de  saída  para  São  Paulo.  Outras  vias  importantes  no  contexto 

 de  ligação  regional  são  a  Via  Urbana  Leste-Oeste,  Anel  Rodoviário,  Avenida  Sarandi,  Avenida  João 

 César de Oliveira, Rodovia Estadual MG-432, entre outras. 
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 As principais distâncias do Município de Contagem aos centros urbanos são as seguintes: 

 ✔  Belo Horizonte – 21 km; 

 ✔  Rio de Janeiro – 414 km; 

 ✔  São Paulo – 566 km; 

 ✔  Brasília – 696 km; 

 ✔  Vitória – 504 km; 

 ✔  Salvador – 1352 km; 

 ✔  Curitiba – 984 km; 

 ✔  Florianópolis – 1281 km. 

 A  articulação  dos  grandes  eixos  viários  que  atravessam  a  cidade,  os  espaços  industriais  e  os  fundos 

 de  vales  não  tratados,  constituem  barreiras  físicas  para  a  articulação  entre  as  regiões  e  favorecem  a 

 fragmentação do espaço urbano, como é o caso do Fundo de Vale do Córrego Ferrugem. 

 A  região  do  Bairro  Eldorado  é  atendida  pela  linha  de  metrô  de  superfície  que  liga  Contagem  a  Belo 

 Horizonte.  O  transporte  coletivo  municipal  é  servido  por  40  linhas  de  ônibus,  atendidas  por  uma 

 frota  de  192  veículos;  as  linhas  intermunicipais  somam  38,  com  uma  frota  de  582  veículos.  A  frota 

 de  táxi  é  de  380  veículos.  A  cidade  conta  com  uma  frota  licenciada  da  ordem  de  137.000  veículos 

 (dados DENATRAN, referência: agosto/2004). 

 Apresenta-se  na  tabela  a  seguir  a  denominação  das  linhas  de  ônibus  que  trafegam  pela  vias  urbanas 

 inseridas  na  área  física  da  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  integrantes  do  Sistema  de 

 Transporte Urbano do Município de Contagem associada à codificação, que atendem a população. 

 Código da Linha de 
 Ônibus  Nome da Linha de Transporte Urbano 

 C1101  Sede/Circular 001 

 C1102  Sede/Circular 002 

 C2201  Petrolândia/Circular 01 

 C2202  Petrolândia/Circular 02 

 C2203  Petrolândia/Circular 03 

 C2204  Petrolândia/Circular 04 

 C3301  Nova Contagem - Circular 01 
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 Código da Linha de 
 Ônibus  Nome da Linha de Transporte Urbano 

 C3302  Nova Contagem/Circular 02 

 C6601  Eldorado/Circular 01 

 C6602  Eldorado/Circular 02 

 C6701  Eldorado/Industrial - Circular 01 

 C6702  Eldorado/Industrial - Circular 02 

 C6703  Eldorado/Industrial - Circular 03 

 C7701  Industrial/Circular 01 

 C7702  Industrial/Circular 02 

 C7703  Industrial/Circular 03 

 C7704  Industrial/Circular 04 

 C7705  Industrial/Circular 05 

 C7706  Industrial/Circular 06 

 D1101  Fonte Grande/Maracanã 

 D1102  Chácaras Califórnia/Bela Vista 

 D1103  Arcaida/Bela Vista 

 D1104  Lúcio de Abreu/Três Barras 

 D1105  Nossa Senhora do Carmo/Perobas 

 D2201  Petrolândia/Tropical 

 D5501  Kennedy/Parque Recreio 

 D5502  Cabral/Ressaca 

 D6701  Cinco/Estação Barreiro 

 D6702  Cinco/Praça dos Trabalhadores 

 D7601  Bairro Flamengo/PUC 

 E1201  Estação Sede/Estação Petrolândia 

 E1501  Estação Sede/Estação Ressaca 

 E1601  Estação Sede/Estação Eldorado 

 E2501  Estação Petrolândia/Estação Ressaca 

 E6201  Estação Eldorado/Estação Petrolândia 

 E6501  Estação Eldorado/Estação Ressaca 

 R1101  Estação Sede/Santa Helena 

 R1102  Estação Sede/Colonial 

 R1103  Estação Sede/Europa 

 R1104  Estação Sede/Parque Renascer 

 R1105  Estação Sede/Chácaras Del Rey 

 R1601  Estação Sede/Parque São João 

 R1602  Estação Sede/Água Branca 

 R2201  Estação Petrolândia/Estâncias Imperiais 

 R6601  Estação Eldorado/Riacho 

 R6602  Estação Eldorado/Água Branca 

 R6603  Estação Eldorado/Jardim Bandeirantes 

 R6604  Estação Eldorado/Parque São João 

 R6605  Estação Eldorado/PUC 
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 Código da Linha de 
 Ônibus  Nome da Linha de Transporte Urbano 

 R6701  Estação Eldorado/Jardim Industrial 

 R6702  Estação Eldorado/Industrial 

 R6703  Estação Eldorado/Conjunto Sandoval Azevedo 

 R6704  Estação Eldorado/Mangueiras 

 R6705  Estação Eldorado/Estação Carrefour Via Riacho 

 R6706  Estação Eldorado/Estação Barreiro Via Industrial 

 R6707  Estação Eldorado/Durval de Barros Via Trabalhadores 

 R6708  Estação Eldorado/Durval de Barros via Carrefour 

 R6709  Estação Eldorado/Carrefour 

 R7101  Estação Carrefour/COPASA 

 S1301  Estação Sede/Solar do Madeira 

 S1302  Estação Sede/Tupã 

 S1303  Estação Sede/Icaivera 

 S1701  Estação Sede/Estação Barreiro via Carrefour 

 S2101  Estação Petrolândia/Estação Sede Via Santa Helena 

 S2102  Estação Petrolândia/Estação Sede Via Avenida A 

 S2103  Estação Petrolândia/Estação Sede Via Avenida Tropical 

 S2601  Estação Petrolândia/Estação Eldorado Via Ind. São Luiz 

 S2602  Petrolândia/Estação Eldorado Via Avenida João César de Oliveira 

 S2701  Estação Petrolândia/Estação Carrefour 

 S3101  Renascer/Estação Sede 

 S3201  Estaleiro/Estação Petrolândia 

 S3501  Nova Contagem/Estação Ressaca Via VM-5 

 S3601  Nova Contagem/Estação Eldorado 

 S3602  Ipê Amarelo/Estação Eldorado 

 S4601  Tijuco/Estação Eldorado 

 S4602  Nacional/Estação Eldorado 

 S4603  Xangrilá/Estação Eldorado 

 S5101  Estação Ressaca/Estação Sede 

 S5102  Laguna/Estação Sede 

 S5103  Morada Nova/Estação Sede 

 S5601  Estação Ressaca/Estação Eldorado Via Av. João César de Oliveira 

 S6101  Estação Eldorado/Estação Sede 

 S6701  Estação Eldorado/Estação Barreiro 

 S6702  Estação Eldorado/Estação Carrefour Via Av. Francisco Firmo de Matos 

 S6703  Estação Eldorado/Estação Carrefour Via Cid. Industrial 

 S7601  Estação Carrefour/Estação Eldorado 

 O  itinerário  das  linhas  de  transporte  urbano  está  apresentado  no  Mapa  “Diagnóstico  da  Situação 

 Atual  /  Itinerário  das  Linhas  de  Transporte  Urbano  na  Área  de  Abrangência  da  Bacia  Hidrográfica 
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 do  Córrego  Ferrugem”,  desenhos  nº’s  SA-PR-026/09-DE-99-007  a  DE-99-010,  em  anexo  neste 

 documento.  Avaliando-se  o  itinerário  das  linhas  de  transporte  urbano  apresentadas  neste  mapa 

 pode-se  perceber  que  as  áreas  de  interesse  são  atendidas  por  várias  linhas  de  ônibus,  parte  das  quais 

 fazem  integração  com  o  metrô,  através  da  Estação  de  Metrô  Eldorado,  localizada  na  Via  Expressa 

 (Avenida  Presidente  Juscelino  Kubitschek),  junto  aos  bairros  JK  e  Conjunto  Água  Branca.  Em 

 anexo  a  este  documento,  é  apresentada  ainda  uma  tabela  com  informações  referentes  à  empresa 

 responsável  pela  operação  de  cada  linha  de  transporte  urbano  mencionada  na  tabela  anterior,  bem 

 como  o  ponto  de  partida  e  retorno,  o  bairro  de  origem  e  retorno,  as  regiões  de  atendimento  e  as 

 principais  vias  urbanas  atendidas  junto  às  áreas  de  interesse  do  “Projeto  de  Requalificação  Urbana  e 

 Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem”. 

 Para  atender  a  segurança  pública,  o  Município  de  Contagem  conta  com  o  apoio  da  Polícia  Militar, 

 Polícia  Civil  e  da  Guarda  Municipal,  que  atuam  na  proteção  dos  bens  e  serviços  públicos,  atividades 

 comunitárias,  prevenção  de  drogas,  entre  outros.  A  região  ainda  é  dotada  de  uma  penitenciária  de 

 segurança máxima. 

 Um  gasoduto  ligando  o  Rio  de  Janeiro  a  Betim,  de  propriedade  da  GASMIG,  é  responsável  pela 

 distribuição  e  fornecimento  de  gás  natural  para  os  grandes  produtores  industriais  do  Município  de 

 Contagem.  A  oferta  de  uma  fonte  energética  com  menor  custo  tem  beneficiado  cerca  de  50 

 empresas,  totalizando  um  consumo  de  aproximadamente  5.000.000  m³/mês.  Salienta-se  que,  o 

 Desenho  Nº  SA-PR-026/09-DE-99-005,  denominado  “Diagnóstico  da  Situação  Atual  /  Locação  das 

 Indústrias,  Gasoduto  (GASMIG)  e  da  Rede  Óptica  da  EMBRATEL”,  apresenta  a  localização  das 

 indústrias  e  o  traçado  do  gasoduto  e  das  linhas  de  fibra  óptica  na  área  de  abrangência  da  Bacia 

 Hidrográfica do Córrego Ferrugem. 

 A  rede  de  telefonia  fixa,  a  cargo  das  operadoras  TELEMAR/OI,  EMBRATEL,  GVT  e  INTELIG, 

 possuem  um  total  de  78.279  linhas  de  telefone  instaladas,  sendo  58.471  linhas  residenciais  e  17.928 

 linhas comerciais. 
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 A  energia  elétrica  é  fornecida  pela  CEMIG,  com  172.663  consumidores  registrados,  que  em  junho 

 de 2001 consumiam 65.731.000 kw/h/mês. 

 A  rede  de  educação  apresentava  (Censo  Escolar  de  2006)  o  seguinte  perfil:  Pré-Escolar  –  12.230 

 matrículas  (sendo  2.605  matriculados  em  creches)  em  554  instituições  de  ensino;  Ensino 

 Fundamental  –  94.176  matrículas  em  136  instituições  de  ensino;  Ensino  Médio  –  28.805matrículas 

 em 54 instituições de ensino. 

 Rede Estadual  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Pré-Escolar  0  0  0  115  0  0  0 

 Fundamental  32.877  31.071  30.192  29.433  27.714  26.901  25.934 
 Médio  25.293  23.519  21.190  20.491  19.808  18.788  18.195 

 Especial  0  0  0  0  0  0  0 
 EJA  0  0  2.710  0  769  1.114  2.104 

 Total Geral  58.170  54.590  54.092  50.039  48.291  46.803  46.233 

 Rede Municipal  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Pré-Escolar  1.045  1.132  1.165  1.755  2.405  2.876  3.395 

 Fundamental  61.330  63.263  64.292  61.491  61.956  60.737  56.886 
 Médio  332  1.440  2.934  5.543  6.311  6.719  7.156 

 Especial  0  321  346  352  350  242  145 
 EJA  0  0  1.142  884  2.101  2.067  6.419 

 Total Geral  62.707  66.156  69.879  70.025  73.123  72.641  74.001 

 Rede Privada  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
 Pré-Escolar  5.434  7.413  7.368  8.175  9.007  9.609  8.835 

 Fundamental  7.043  7.288  7.614  8.437  9.250  10.131  11.356 
 Médio  3.141  2.598  2.545  2.646  2.601  2.592  2.654 

 Especial  200  122  208  258  274  245  100 
 EJA  2.203  194  1.025  175  334  371  445 

 Total Geral  18.021  17.615  18.760  19.691  21.466  22.948  23.390 
 Fonte: INEP/MEC 

 A  infraestrutura  de  saúde  contava,  em  2005,  com  207  estabelecimentos  de  saúde,  sendo  127 

 estabelecimentos públicos e 80 particulares, 6 hospitais e 485 leitos. 

 1.4.8.  Sistema de Saneamento Urbano Existente 

 Segundo  informações  do  “Diagnóstico  dos  Serviços  de  Água  e  Esgotos  –  2006”,  elaborado  pelo 

 Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento  -  SNISO,  o  Sistema  de  Abastecimento  de 

 Água  de  Contagem,  operado  pela  COPASA  MG,  cuja  concessão  é  valida  até  o  ano  de  2073, 
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 atendendo  a  100,00%  da  população  urbana  do  município  –  num  contingente  populacional  de 

 598.950  habitantes,  é  representado  por  143.147  ligações  e  190.875  economias  ativas  de  água.  Sendo 

 assim,  o  índice  de  economias  de  água  por  ligação  é  de  1,34%.  Ressalta-se  que,  o  consumo  médio 

 per  capita  de  água  no  Município  de  Contagem  é  de  138,08  L/hab.dia.  O  SAA  é  ainda  composto  por 

 1.707 km de redes de distribuição de água potável. 

 Cabe  ressaltar  que,  o  consumo  médio  mensal  de  água  tratada  por  economia  é  aproximadamente  de 

 13,20  m  3  /mês.economias.  O  índice  de  faturamento  de  água  tratada  é  de  70,16%  e  o  índice  de  perdas 

 de faturamento é de 29,84%. 

 Com  relação  ao  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  do  Município  de  Contagem,  este  atende  a 

 77,08%  da  população  urbana  do  município  –  num  contingente  populacional  (Diagnóstico  dos 

 Serviços  de  Água  e  Esgoto  -  2006)  de  598.950  habitantes,  ou  seja,  461.650  habitantes  atendidos, 

 sendo  representado  por  106.710  ligações  e  148.696  economias  ativas  de  redes  coletoras  de  esgoto 

 ou  redes  de  drenagem  pluvial.  Destas  economias,  88,95%  são  residenciais,  ou  seja,  132.267 

 economias  ativas.  Sendo  assim,  o  índice  de  economias  por  ligações  de  esgotamento  sanitário  é  de 

 1,39%. 

 O  Sistema  de  Coleta  de  Efluentes  Sanitários  de  Contagem  é  composto  por  mais  de  902  km  de 

 extensão de redes, perfazendo uma extensão de 7,64 metros de rede de esgoto por ligação ativa. 

 Em  síntese,  os  índices  de  atendimento  por  domicílios  particulares  permanentes  pelo  Sistema  de 

 Saneamento Urbano do Município de Contagem podem ser representados pela tabela a seguir. 

 Domicílios Particulares Permanentes – Aspectos Sanitários de Contagem 

 Total 
 Forma de Abastecimento de Água  Existência de Sanitários  Destino do Lixo 
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 Rede 
 Geral 

 Poço ou 
 Nascente  Outra 

 Com Sanitário 
 Sem 

 Sanitário  Coletado  Outro 
 Destino  Total  Rede 

 Geral 
 143.231  98,79%  0,79%  0,42%  99,65%  77,94%  0,35%  97,13%  2,87% 

 Fonte: IBGE – Levantamento Censitário de 2000. 
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 1.5.  A  SPECTOS  H  IDROGRÁFICOS 

 O  Município  de  Contagem,  assim  como  o  Município  de  Belo  Horizonte  está  inserido  na  Bacia 

 Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco,  com  o  divisor  de  águas  entre  as  sub-bacias  hidrográficas  do  Rio 

 das  Velhas  e  Rio  Paraopeba,  cortando  o  município  no  sentido  norte-sul.  Os  principais  rios  são  o 

 Ribeirão  Betim  (Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paraopeba  –  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF-3),  que 

 drena  a  porção  oeste  do  Município  de  Contagem  e  o  Ribeirão  do  Cabral  (Sub-Bacia  Hidrográfica  do 

 Rio  das  Velhas  –  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF-5),  afluente  da  Represa  da  Pampulha,  além  das 

 cabeceiras  do  Ribeirão  Arrudas,  que  drenam  a  porção  leste  do  município,  incluindo  a  Cidade 

 Industrial e o Bairro Eldorado. 

 1.5.1.  Características Fisiográficas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  é  a  terceira  bacia  hidrográfica  do  Brasil  e  a  única 

 totalmente  brasileira,  drenando  uma  área  de  634.000  km²  e  ocupando  8%  do  território  nacional. 

 Aproximadamente  83%  da  área  espacial  da  bacia  hidrográfica  encontram-se  nos  estados  de  Minas 

 Gerais  e  Bahia,  16%  no  Pernambuco,  Sergipe  e  Alagoas  e  1%  em  Goiás  e  Distrito  Federal.  Entre  as 

 cabeceiras,  situadas  na  Serra  da  Canastra,  em  Minas  Gerais,  e  a  sua  foz  no  Oceano  Atlântico, 

 localizada  entre  os  estados  de  Sergipe  e  Alagoas,  o  Rio  São  Francisco  percorre  aproximadamente 

 2.700 km. 

 A  calha  do  Rio  São  Francisco  está  situada  na  depressão  são-franciscana,  entre  os  terrenos  cristalinos 

 a  leste  (Serra  do  Espinhaço,  Chapada  Diamantina  e  Planalto  Nordeste)  e  os  planaltos  sedimentares 

 do  Espigão  Mestre  a  oeste,  conferindo  diferenças  quanto  aos  tipos  de  águas  dos  afluentes.  Os  rios 

 da  margem  direita,  que  nascem  nos  terrenos  cristalinos,  possuem  águas  mais  claras,  enquanto  os  da 

 margem esquerda, terrenos sedimentares, são mais turvos. 

 O  Rio  São  Francisco  tem  36  tributários  de  porte  significativo,  dos  quais  apenas  19  são  perenes.  Os 

 principais  contribuintes  são  os  da  margem  esquerda,  rios  Paracatu,  Urucuia,  Carinhanha,  Corrente  e 
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 Grande,  que  fornecem  cerca  de  70%  das  águas  em  um  percurso  de  apenas  700  km.  Na  margem 

 direita, os principais tributários são os rios Paraopeba, das Velhas, Jequitaí e Verde Grande. 

 Os  índices  pluviais  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  variam  entre  suas  nascentes  e  sua 

 foz  no  Oceano  Atlântico.  A  pluviometria  média  vai  de  1.900  milímetros  na  área  da  Serra  da 

 Canastra  a  350  milímetros  no  semiárido  nordestino.  Por  sua  vez,  os  índices  relativos  à  evaporação 

 mudam  inversamente  e  crescem  de  acordo  com  a  distância  das  nascentes:  vão  de  500  milímetros 

 anuais,  na  região  que  envolve  suas  cabeceiras,  a  2.200  milímetros  anuais  no  Município  de  Petrolina 

 (Pernambuco). 

 Em  síntese,  os  problemas  de  âmbito  geral  na  parte  mineira  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São 

 Francisco são os seguintes: 

 ✔  conflitos  em  torno  do  uso  da  água  em  graus  variados  de  tensões,  envolvendo  diferentes 

 demandas:  pequenos,  médios  e  grandes  produtores  rurais  que  demandam  água  para  irrigação; 

 água  para  abastecimento  público;  água  para  dessedentação  de  animais;  e,  água  para  as 

 indústrias; 

 ✔  abertura  indiscriminada  de  poços  para  explotação  de  águas  subterrâneas,  objetivando  o 

 suprimento de água para irrigação; 

 ✔  sistema  operacional  de  reservatórios  sem  a  observação  dos  quantitativos  de  água  destinados 

 para perenização do corpo d’água a jusante; 

 ✔  falta de manejo no uso de insumos agrícolas e na prática de irrigação; 

 ✔  implementação  de  sistemas  de  irrigação  inapropriados  para  regiões  com  escassez  de  recursos 

 hídricos; 

 ✔  uso exagerado de agroquímicos; 

 ✔  sistemática  degradação  ambiental:  processos  ativos  de  erosão,  assoreamento,  aterramento  de 

 nascentes, contaminação dos corpos d’água, entre outros; 

 ✔  ocupação  inadequada  das  zonas  de  recarga,  com  presença  de  plantios  de  eucaliptos  em  larga 

 escala; 

 ✔  presença de lixões a céu aberto na maioria dos municípios integrantes da bacia hidrográfica; 

 62 



 ✔  lançamentos  de  efluentes  sanitários  “in  natura”  nos  corpos  d’água  que  compõem  a  rede 

 hidrográfica do Rio São Francisco. 

 Conforme  o  estudo  “Unidades  de  Planejamento  e  Gestão  de  Recursos  Hídricos”,  a  parte  mineira  da 

 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é assim distribuída: 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-1 – Nascentes até confluência com Rio Pará; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-2 – Bacia Hidrográfica do Rio Pará; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-3 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-4 – Entorno do Reservatório de Três Marias; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-5 – Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-6 – Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitaí e Pacuí; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-7 – Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-8 – Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-9 – Bacias hidrográficas dos Rios Calindó e Pandeiros; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF-10 – Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. 
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 Os problemas de âmbito específico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco são os seguintes: 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF1 – áreas de preservação permanente degradadas; 

 ✔  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF2  –  efluentes  domésticos,  disposição  inadequada  dos  resíduos 

 sólidos e escassez de água no Alto Rio São João; 

 ✔  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF3  –  ausência  de  cobertura  vegetal,  áreas  degradadas  pela  mineração, 

 efluentes industriais e domésticos; 

 ✔  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF4  –  áreas  degradadas  pela  mineração  e  erosão  acelerada  (Rio 

 Abaeté); 

 ✔  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF5  –  áreas  degradadas  pela  mineração,  efluentes  industriais  e 

 domésticos; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF6 – escassez de água (conflito) e agricultura irrigada (Riachão); 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF7 – agricultura irrigada (conflito); 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF8 – agricultura irrigada; 

 ✔  Sub-Bacia Hidrográfica SF9 – escassez de água (semi-árido); 

 ✔  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF10  –  escassez  de  água  (conflito)  e  extensas  áreas  com  plantio  de 

 eucalipto. 

 1.5.2.  Características Fisiográficas da Sub-Bacia Hidrográfica SF-5 

 A  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  também  denominada  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF-5, 

 está  inserida  na  Mesorregião  Metropolitana  do  Estado  de  Minas  Gerais,  onde  estão  inseridos  os 

 municípios  de  Belo  Horizonte,  Ouro  Preto,  Sete  Lagoas,  entre  outros.  Abrangendo  um  total  de  44 

 sedes  municipais,  a  sub-bacia  hidrográfica  possui  uma  população  estimada  em  4.155.372 

 habitantes, numa área de drenagem de 29.173 km². 

 O  clima  na  sub-bacia  hidrográfica  é  considerado  semi-úmido,  com  período  de  estiagem 

 predominando  entre  quatro  e  cinco  meses  por  ano,  situando-se  a  disponibilidade  hídrica  entre  2  e  10 

 litros  por  segundo  por  quilômetro  quadrado,  com  exceção  de  suas  nascentes  e  da  Sub-Bacia 

 Hidrográfica  do  Rio  Paraúna  (o  Rio  Paraúna  é  considerado  um  importante  afluente  do  Rio  das 

 Velhas  pela  sua  capacidade  de  autodepuração,  que  se  deve  em  grande  parte  ao  Rio  Cipó, 
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 pertencente  a  sub-bacia  hidrográfica,  e  um  dos  poucos  cursos  d’água  com  águas  preservadas),  onde 

 a disponibilidade hídrica situa-se entre 10 e 20 litros por segundo por quilômetro quadrado. 

 O  Rio  das  Velhas,  cujas  nascentes  estão  localizadas  no  Parque  Natural  Municipal  da  Cachoeira  das 

 Andorinhas,  no  Município  de  Ouro  Preto  ,  numa  altitude  de  1.100  metros,  é  considerado  o  maior 

 afluente  em  extensão  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  ,  com  aproximadamente  801  km. 

 Deságua  no  Rio  São  Francisco  ,  na  localidade  de  Barra  do  Guaicuí  ,  Município  de  Várzea  da  Palma 

 (Minas Gerais). 

 Foto 4.2 - Vista para a Cachoeira das Andorinhas, onde estão localizadas as nascentes do Rio das 
 Velhas, no Município de Ouro Preto – Minas Gerais 

 Na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  RMBH,  o  Rio  das  Velhas  sofre  uma  série  de 

 interferências  físicas  que  comprometem  a  quantidade  e  qualidade  das  águas  do  corpo  d’água. 

 Ressalta-se  que,  boa  parte  do  volume  de  água  fluvial  é  captado  pela  Estação  de  Tratamento  de  Água 
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 -  ETA  Bela  Fama,  localizada  no  Distrito  de  Bela  Fama,  em  Nova  Lima,  é  o  maior  e  o  mais 

 estratégico  sistema  produtor  de  água  da  RMBH.  Responsável  pelo  fornecimento  de  água  tratada 

 para  aproximadamente  43%  da  população  da  RMBH,  o  SAA  produz  uma  média  de  470  milhões  de 

 litros/dia,  que  abastecem  os  municípios  de  Belo  Horizonte,  Nova  Lima,  Raposos,  Sabará  e  Santa 

 Luzia.  Posteriormente,  o  Rio  das  Velhas  recebe  uma  grande  quantidade  de  efluentes  sanitários 

 (domésticos  e  industriais),  através  de  seus  tributários  como  o  Ribeirão  Arrudas  e  o  Ribeirão  do 

 Onça,  que  atravessam  a  malha  urbana  do  Município  de  Belo  Horizonte.  A  degradação  ambiental  faz 

 com  que  o  Rio  das  Velhas  se  apresente  em  seu  trecho  mais  conhecido  como  um  rio  de  águas 

 avermelhadas  (em  grande  parte  devido  à  presença  de  minério  de  ferro  no  solo  da  região), 

 extremamente poluído e assoreado. 

 Em  2005,  o  IQA  da  maioria  das  16  estações  de  monitoramento  distribuídas  ao  longo  do  Rio  das 

 Velhas  foi  considerado  Médio,  ou  satisfatório  do  ponto  de  vista  sanitário.  A  melhor  condição  de 

 qualidade  de  água  no  Rio  das  Velhas  foi  observada  na  sua  cabeceira,  na  estação  localizada  a 

 montante  da  sua  foz  no  Rio  Itabirito,  onde  a  maioria  dos  parâmetros  analisados  permaneceu  em 

 conformidade  com  os  limites  ambientais  estabelecidos  para  a  Classe  de  Água  2.  A  pior  condição  foi 

 observada  no  trecho  que  vai  do  Rio  das  Velhas  a  jusante  do  Ribeirão  Arrudas  até  a  ponte  Raul 

 Soares,  no  Município  de  Lagoa  Santa,  onde  as  estações  monitoradas  permaneceram  na  maior  parte 

 do  tempo  na  condição  de  IQA  Ruim.  Esses  trechos  destacaram-se  pelas  piores  condições  de 

 qualidade,  pois  recebem  os  despejos  dos  efluentes  domésticos  e  industriais  de  toda  a  Região 

 Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Os  principais  tributários:  Mata  Porcos,  Itabirito,  Ribeirão  da 

 Mata, Taquaraçu, Paraúna e Bicudo. 

 Alto  Rio  das  Velhas:  utiliza-se  como  marco  de  referência  para  o  limite  norte  da  Sub-Bacia 

 Hidrográfica  do  Alto  Rio  das  Velhas,  a  Serra  da  Piedade  que  se  liga  ao  sistema  orográfico  da  parte 

 sul  da  sub-bacia  hidrográfica,  irradiando  a  linha  demarcatória  para  oeste  e  procurando  manter  certo 

 equilíbrio  quanto  à  latitude,  seguindo  os  limites  norte  dos  municípios  de  Sabará,  Belo  Horizonte  e 

 Contagem  .  Para  leste,  atravessa  o  município  de  Caeté,  segundo  o  divisor  de  águas  mais  próximo  da 

 latitude mencionada. 
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 Médio  Rio  das  Velhas:  ao  norte,  traça-se  a  linha  de  limites  desse  trecho  da  sub-bacia  hidrográfica 

 coincidindo  com  o  Rio  Paraúna,  o  principal  afluente  do  Rio  das  Velhas  e,  a  partir  de  sua  barra, 

 segue-se  para  oeste,  na  mesma  latitude  do  divisor  de  águas  ao  norte  do  Córrego  Salobinho, 

 continuando pela linha divisória dos municípios de Curvelo e Corinto. 

 Baixo  Rio  das  Velhas:  compreende,  ao  sul,  a  linha  divisória  entre  os  municípios  de  Curvelo 

 (apenas  o  distrito  Tomaz  Gonzaga),  Corinto,  Monjolos,  Gouveia  e  Presidente  Kubitscheck  e,  ao 

 norte, os municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Várzea da Palma e Pirapora. 

 Foto 4.3 - A Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Paraúna possui o melhor índice qualidade da água (IQA) 
 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

 O  Comitê  da  Sub-Bacia  Hidrográfica  SF-5,  encontra-se  em  funcionamento,  através  da  Lei  Estadual 

 nº  39.692,  aprovada  em  29  de  junho  de  1998.  Em  seu  Artigo  1º  instituiu-se  o  Comitê  da  Sub-Bacia 

 Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  com  a  finalidade  de  promover,  no  âmbito  da  gestão  de  recursos 

 hídricos,  a  viabilização  técnica  e  econômico-financeira  de  programa  de  investimento  e  consolidação 

 de  políticas  de  estruturações  urbana  e  regional,  visando  ao  Desenvolvimento  Sustentável  da 

 Sub-Bacia Hidrográfica. 
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 Devido  à  importância  histórica  e  ambiental,  em  1997  foi  iniciado  o  Projeto  Manuelzão  ,  idealizado 

 pela  Escola  de  Medicina  da  UFMG.  Com  o  objetivo  de  trazer  de  volta  a  vida  à  Sub-Bacia 

 Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas,  o  projeto  iniciou  uma  série  de  ações  para  sensibilizar  a  opinião 

 pública,  que  vem  trazendo  resultados  através  do  estabelecimento  de  políticas  públicas  municipais  e 

 estaduais,  e  particularmente  com  controles  mais  rigorosos  para  os  emissores  de  poluição  instalados 

 ao  longo  da  sub-bacia  hidrográfica.  O  projeto  tem  a  meta  ambiciosa  de  revitalizar  o  Rio  das  Velhas 

 até o ano de 2010. 

 1.5.3.  Características Fisiográficas da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem  localiza-se  em  sua  maioria  na  região  sul  do  Município 

 de Contagem, além de uma pequena área pertencente ao Município de Belo Horizonte. 

 O  Córrego  Ferrugem  é  afluente  da  margem  esquerda  do  Ribeirão  Arrudas,  com  área  de  drenagem 

 total  de  26,62  km²,  e  extensão  de  9.040  metros,  sendo  sua  maioria  em  canal  revestido  (aberto  ou 

 fechado).  O  Córrego  Ferrugem  é  formado  pelos  córregos  Água  Branca  e  Riacho  das  Pedras.  O 

 Córrego  Água  Branca  é  seu  contribuinte  pela  margem  esquerda  e  apresenta  uma  área  de  drenagem 

 de  aproximadamente  8,96  km².  O  Córrego  Riacho  das  Pedras  é  o  seu  principal  contribuinte  pela 

 margem direita, com área de drenagem de 15,66 km². 

 Os  principais  desafios  a  serem  implementados  para  promover  a  Requalificação  Urbana  e  Ambiental 

 do Córrego Ferrugem consiste: 

 ✔  Eliminar  os  lançamentos  clandestinos  de  efluentes  domésticos  e  industriais  diretamente  no 

 Córrego Ferrugem e em seus tributários; 

 ✔  Promover  ações  de  educação  ambiental  nas  instituições  de  ensino  e  nas  empresas  da  região, 

 sensibilizando-os  e  angariando  parcerias  para  melhorias  dos  aspectos  sanitários  e  ambientais  da 

 bacia hidrográfica; 

 ✔  Preservar as áreas verdes ameaçadas principalmente por ocupações irregulares; 
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 ✔  Diminuir e evitar o aumento de áreas impermeáveis na bacia hidrográfica. 
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 INSERIR MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO FERRUGEM 
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 1.6.  A  SPECTOS  G  EOLÓGICO  -G  EOTÉCNICOS 

 1.6.1.  Geologia Regional 

 Situado  ao  norte  da  Serra  do  Curral,  o  Córrego  Ferrugem  está  inserido  no  embasamento 

 granito-gnáissico  –  Complexo  Belo  Horizonte,  cuja  litologia  predominante  é  um  gnaisse 

 acinzentado  com  bandamento  composicional  e  feições  migmáticas.  Tais  rochas  graníticas  arqueanas 

 são  comumente  cortadas  por  intrusões  tardias  de  rochas  básicas,  metabásicas  e  metaultrabásicas. 

 Esta  unidade  reúne  as  rochas  mais  antigas  da  região  e  se  estende  pela  quase  totalidade  do  Município 

 de Contagem. 

 No  estremo  sul-sudeste,  já  em  território  belohorizontino,  onde  o  terreno  se  eleva  para  altitudes 

 superiores  a  1.000  metros,  ocorrem  rochas  metassedimentares  proterozóicas  do  Grupo  Sabará 

 (Supergrupo  Minas),  constituídas  principalmente  por  xistos  e  filitos  ferruginosos,  rosados  a 

 arroxeados,  semi-intemperizados,  cuja  xistosidade  é  a  principal  estrutura  definida  pelos  minerais 

 placóides e/ou reorientação e achatamento de outros. 

 O  contato  entre  as  unidades  Pré-Cambrianas  é  marcado  por  uma  zona  de  cisalhamento,  que 

 tectonicamente  colocaram  em  contato  as  rochas  do  Grupo  Sabará  com  as  rochas  do  Complexo  Belo 

 Horizonte. 

 As  formações  superficiais  são  constituídas  de  depósitos  aluviais,  coluviais,  além  de  canga  e  outros 

 depósitos  laterizados.  Os  aluviões  podem  ser  encontrados  nas  faixas  marginais  das  calhas  atuais  dos 

 cursos  d’água  e,  raramente  em  paleocanais.  Os  colúvios  são  amplamente  distribuídos;  quando 

 situados  nas  proximidades  das  calhas  das  drenagens,  podem  ocorrer  assentados  sobre  aluviões  e 

 lateritas. 

 O  manto  de  solo  residual  das  rochas  do  Complexo  Belo  Horizonte  ocorre  com  espessuras  bastante 

 variáveis,  desde  poucos  centímetros  nos  arredores  de  afloramentos  rochosos  até  dezenas  de  metros. 

 Nos  litotipos  do  Grupo  Sabará,  os  solos  são  também  relativamente  expressivos,  porém  ainda 
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 ocorrem  horizontes  de  xisto/filitos  decompostos  em  diferentes  graus,  que  apresentam 

 comportamento geomecânico bastante específico. 

 O  padrão  estrutural  é  fundamentado  em  falhamentos  de  grandes  amplitudes,  com  zonas  de 

 cisalhamentos  e  de  ascensão  de  domos  granodioríticos,  que  implicam  numa  tectônica  de  blocos 

 altos  e  baixos,  com  rejeitos  variáveis.  Acompanhando  a  tectônica  rúptil,  melhor  observada  nos 

 municípios  vizinhos,  sistemas  de  falhamentos  e  fraturamentos  subverticais  constituem  um  padrão 

 ortogonal  com  direções  predominantemente  N30°  -  50°W  e  N30°  -  50°E.  Na  faixa  do  contato  entre 

 o  Embasamento  e  o  Grupo  Sabará,  os  padrões  estruturais  têm  influência  da  zona  de  cisalhamento  de 

 direção entorno de N55°E. 

 Nas  rochas  granito-gnáissicas-migmatíticas  as  feições  planares  são  constituídas  pela  foliação, 

 bandamento  gnáissico  e  diáclases  (principalmente,  juntas  e  fraturas  de  origem  tectônica).  No 

 domínio  metassedimentar,  os  xistos  e  filitos  apresentam  acamamento,  xistosidade/foliação,  juntas  e 

 fraturas. 

 Nas  imediações  da  faixa  de  contato  gnaisse-xisto  –  zona  de  cisalhamento  –  a  foliação  mais  antiga 

 (deformação  dúctil)  é  truncada  pela  foliação  milonítica  da  Serra  do  Curral.  A  xistosidade  presente 

 nos  xistos  e  filitos  apresentam  foliação  com  direção  variando  NE-SW,  com  mergulho  variando 

 entorno de 40º - 70°. 

 De  forma  geral,  as  direções  dos  cursos  d’água  estão  subordinadas  àquelas  estruturas,  sendo  que  no 

 domínio  do  empreendimento  destacam-se  as  direções  do  Córrego  Independência  (subparalelo  à 

 zona  de  cisalhamento  –  N70°E),  do  Córrego  do  Barreiro  (N45°W)  e  dos  diversos  subtrechos  do 

 Ribeirão Arrudas (N45°E, N65°E, N70°W). 

 Quadro 4.1 - Coluna Estratigráfica da Quadrícula da Área do Empreendimento [Adaptada de 
 Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Dorr, 1969)] 

 Idade  Supergrupo  Grupo  Litologia 
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 Cenozóica  Formações Superficiais  Depósitos aluviais, coluviais, canga e outros depósitos laterizados. 

 Proterozóica Inferior  Minas  Sabará  Filito, xisto, metagrauvaca, metaconglomerado, metavulcânicas 
 ácidas e básicas. 

 Arqueana  Complexo Belo Horizonte  Granito-gnáissicos. 

 1.6.2.  Enquadramento Geomorfológico 

 O  Córrego  Ferrugem  está  inserido  no  contexto  geomorfológico  da  denominada  Depressão  Periférica 

 de Belo Horizonte, onde predominam os terrenos granito-gnáissicos do embasamento. 

 Instalada  entre  o  compartimento  de  relevo  acidentado  do  Quadrilátero  Ferrífero  e  do  relevo  suave 

 da  bacia  sedimentar  do  Grupo  Bambuí,  a  Depressão  Periférica  de  Belo  Horizonte  contém  territórios 

 de  vários  municípios,  entre  os  quais  o  de  Contagem,  Belo  Horizonte,  Betim,  Santa  Luzia,  entre 

 outros. 

 Por  sua  vez,  o  Ribeirão  Arrudas  (trecho  a  montante  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem) 

 localiza-se  no  bordo  sul  dessa  Depressão,  próximo  ao  relevo  acidentado  da  Serra  do  Curral,  sendo 

 servida  pela  alta  cabeceira  da  rede  de  macrodrenagem  da  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão 

 Arrudas. 

 Nesse  compartimento  hidrográfico,  apesar  do  Ribeirão  Arrudas  (denominação)  se  dar  à  jusante  da 

 confluência  dos  córregos  Independência  e  Barreiro,  onde  se  situa  o  Viaduto  do  Barreiro  (Avenida 

 Olinto Meireles), as cabeceiras se dão nas cristas da Serra do Curral. 

 Assim,  enquanto  que  o  curso  do  Ribeirão  Arrudas  se  insere  totalmente  em  terrenos  do 

 embasamento,  os  cursos  de  seus  formadores  atravessam  terrenos  metassedimentares, 

 principalmente, os do Grupo Sabará. 
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 No  relevo  predominam  as  colinas  de  topo  plano  a  arqueado  com  encostas  côncavo-convexas  e 

 altitudes  entre  801  e  950  m.  Significativos  depósitos  coluviais  inconsolidados  formam-se  nas  partes 

 baixas das encostas e, interdigitam-se e/ou sobrepõem-se à jusante aos sedimentos aluviais. 

 1.6.3.  Aspectos Geotécnicos Relacionados à Geologia 

 Em síntese, os aspectos geotécnicos correlatos às características gerais da geologia regional são: 

 ✔  Susceptibilidade acentuada dos solos à erosão; 

 ✔  Baixa disponibilidade de materiais granulares naturais (cascalhos, areias) para construção; 

 ✔  Relativa abundância de fontes de rocha sã para produção de pedra britada; 

 ✔  Relativa  escassez  de  solos  argilosos,  de  boa  qualidade,  para  obras  de  terraplenagem  e 

 pavimentação. 

 Ademais,  problemas  de  estabilidade  de  taludes  de  corte  poderão  se  apresentar,  função  das 

 características  siltosas  do  manto  regolítico,  as  quais  condicionam,  notoriamente,  medíocres 

 qualidades aos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos maciços (coesão e atrito interno). 

 1.7.  O  CORRÊNCIAS  DE  M  ATERIAIS 

 O  quadro  de  materiais  de  construção  na  região  do  Município  de  Contagem  e  nas  regiões 

 circunvizinhas  mostra-se,  de  modo  geral,  bastante  favorável  sob  o  aspecto  da  disponibilidade  de 

 materiais  diversos  para  utilização  em  obras  de  construção  civil,  configurando-se  um  aspecto 

 bastante positivo dos projetos a serem desenvolvidos e da implantação das obras. 

 Tendo  em  vista  tratar-se  de  área  urbana,  são  relativamente  escassos,  nas  proximidades  da  área  do 

 empreendimento,  materiais  de  empréstimos  terrosos  com  volume  satisfatório  para  utilização  em 

 serviços  de  terraplenagem.  Por  outro  lado,  é  grande  a  disponibilidade  de  jazidas  de  materiais 

 granulares  na  região  e,  da  mesma  forma,  de  ocorrências  de  materiais  pétreos  e  de  areia  exploradas 

 comercialmente.  Outro  aspecto  favorável  é  a  existência  na  região  de  usinas  de  asfalto  e  de  concreto 

 e a proximidade de fontes de materiais betuminosos. 
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 Abordam-se  a  seguir  aspectos  relativos  às  fontes  de  materiais  de  construção  passíveis  de  utilização 

 na  implantação  das  obras  em  questão  e  que  poderão  ser  objeto  de  estudos  na  fase  de  elaboração  dos 

 projetos. 

 1.7.1.  Jazidas de Materiais Granulares para Utilização em Pavimentação 

 O  Município  de  Contagem  encontra-se  situado  nas  proximidades  da  unidade  geomorfológica  do 

 Estado  de  Minas  Gerais,  denominada  Quadrilátero  Ferrífero,  estando  muito  próximo  das  Serras 

 Rola  Moça,  Serra  Três  Irmãos  e  Serra  das  Farofas,  onde  são  desenvolvidas  várias  atividades  de 

 mineração  com  exploração  de  minério  de  ferro  para  fins  industriais  e  de  onde  são  extraídos, 

 também,  grandes  volumes  de  canga  de  minério  de  ferro  com  características  satisfatórias  para 

 emprego em camadas de pavimento (sub-base e base), comprovadas pelo uso na RMBH. 

 Relacionam-se  a  seguir  as  ocorrências  de  canga  de  minério  de  ferro  da  região  que  se  afiguram,  a 

 princípio,  como  possíveis  fornecedoras  de  material  para  emprego  em  camadas  intermediárias  de 

 base e sub-base de pavimento, já tendo sido empregadas em várias obras na RMBH, a saber: 

 −  Jazida  J-1  (Jazida  Mangaba)  –  De  propriedade  da  Itaminas  Comércio  de  Minérios  S/A, 

 localiza-se  na  Serra  Três  Irmãos,  Município  de  Sarzedo,  distando  aproximadamente  de  28  km  da 

 Praça da CEMIG (entroncamento das avenidas Amazonas e Babita Camargos); 

 −  Jazida  J-2  (Jazida  Ibirité)  –  De  propriedade  de  Jamil/Estela,  localiza-se  na  Serra  Rola  Moça, 

 Município de Ibirité, distando aproximadamente de 19 km da Praça da CEMIG; 

 −  Jazida  J-3  (Jazida  Mineração  Rio  Verde)  –  Localiza-se  lateralmente  à  Rodovia  Federal  BR-040, 

 no  distrito  de  São  Sebastião  das  Águas  Claras,  Município  de  Nova  Lima,  distando 

 aproximadamente de 15 km do Viaduto do Anel Rodoviário sobre a Avenida Amazonas. 

 Ainda,  cita-se  a  Jazida  J-4  (Mannesmann  S.A.),  constituída  pelos  estoques  de  escórias  siderúrgicas 

 de  alto-forno  e  de  aciaria  da  Vallourec  Mannesmann  Tubes,  beneficiadas  pela  Silifértil  Ambiental 

 Ltda.,  também  com  características  satisfatórias  para  emprego  em  camadas  granulares  de  pavimento 

 (base  e  sub-base),  desde  que  observados  os  cuidados  adequados  (cura  úmida  por  período  não 

 inferior  a  6  meses)  no  sentido  de  se  controlar  as  características  expansivas  principalmente  da  escória 
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 de  aciaria.  Os  estoques  existentes  encontram-se  dentro  da  área  industrial  da  Vallourec  Mannesmann 

 Tubes  localizada  à  Avenida  Olinto  Meireles  –  Bairro  das  Indústrias,  em  Belo  Horizonte,  distando 

 cerca  de  4  km  do  Viaduto  do  Anel  Rodoviário  sobre  a  Avenida  Amazonas;  os  estoques  atuais 

 apresentam  pequeno  volume  e  à  época  da  elaboração  dos  estudos  deverão  ser  mais  bem 

 investigados. 

 1.7.2.  Areais 

 Embora  seja  escassa  a  disponibilidade  de  areais  no  Município  de  Contagem,  há  disponibilidade  de 

 depósitos  de  areia  na  região,  encontrados  nos  municípios  de  Betim  e  Esmeraldas,  em  geral 

 localizados  nas  margens  do  Rio  Paraopeba  e  seus  contribuintes.  Nestes  locais  encontram-se 

 instalados  e  em  operação  areais  comerciais  com  produção  de  areia  lavada,  que  apresentam 

 características  satisfatórias  e  produção  suficiente  para  suprir  as  necessidades  durante  a  implantação 

 das obras (concreto, drenagem e pavimentação) das vias em questão. São eles: 

 −  Areal  A-1  (Dragagem  Avelar):  Localiza-se  nas  proximidades  das  margens  do  Rio  Betim, 

 Município  de  Betim,  distando  aproximadamente  de  27  km  do  cruzamento  da  Av.  Amazonas 

 com  Av.  Babita  Camargos  (Praça  da  CEMIG)  e  23  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de 

 Oliveira  com  Via  Expressa  (Viaduto  Beatriz).  Explorado  comercialmente  por  Marco  Antônio 

 Avelar,  conta  atualmente  com  duas  dragas,  operando  em  dois  pontos  de  extração,  e  produção  de 

 cerca de 200 m³/dia de areia de barranco lavada de granulometria média/fina; 

 −  Areal  A-2  (Saara  Dragagem):  Conhecido  como  Areal  Vargem  dos  Portugueses,  localiza-se  no 

 Rio  Paraopeba,  próximo  ao  Bairro  Citrolândia,  no  Município  de  Betim,  à  esquerda  do  km  495 

 da  BR-381  (sentido  BH  -  SP),  distando  aproximadamente  de  31  km  do  cruzamento  da  Av. 

 Amazonas  com  Av.  Babita  Camargos  (Praça  da  CEMIG).  Explorado  comercialmente  por 

 Adelmo  Suquerate,  opera  com  uma  draga  e  produção  de  cerca  de  150  m³/dia  de  areia  lavada  de 

 granulometria fina; 

 −  Areal  A-3  (Dragagem  Flausino):  Localiza-se  no  Rio  Paraopeba,  Município  de  Mário  Campos, 

 distando  aproximadamente  de  35  km  do  cruzamento  da  Av.  Amazonas  com  Av.  Babita 

 Camargos  (Praça  da  CEMIG).  Explorado  comercialmente  por  Eduardo  José  Flauzino,  conta 
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 atualmente  com  duas  dragas,  operando  em  dois  pontos  de  extração,  e  produção  de  cerca  de  450 

 m³/dia de areia lavada de granulometria média/fina; 

 −  Areal  A-4  (Dragagem  ARG):  Localiza-se  próximo  ao  Ribeirão  das  Abóboras,  Município  de 

 Esmeraldas,  distando  aproximadamente  de  50  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira 

 com  Via  Expressa  (Viaduto  Beatriz).  Explorado  comercialmente  pela  Construtora  ARG,  opera 

 atualmente  com  quatro  dragas  e  produção  de  cerca  de  800  m³/dia  de  areia  de  barranco  lavada  de 

 granulometria média/fina; 

 −  Areal  A-5:  Localiza-se  no  Município  de  Esmeraldas,  próximo  ao  Ribeirão  das  Abóboras, 

 distando  aproximadamente  de  45  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira  com  Via 

 Expressa  (Viaduto  Beatriz).  De  propriedade  de  Joel  Alves  e  Silva,  é  explorado  comercialmente 

 por Terra J.J. Alves, com produção de cerca de 150 m³/dia de areia de barranco lavada; 

 −  Areal  A-6:  Localiza-se  no  Município  de  Esmeraldas,  próximo  ao  Ribeirão  das  Abóboras, 

 distando  aproximadamente  de  45  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira  com  Via 

 Expressa  (Viaduto  Beatriz).  De  propriedade  de  José  Henrique  Maia,  conta  atualmente  com  duas 

 dragas,  operando  em  dois  pontos  de  extração,  e  produção  de  cerca  de  350  m³/dia  de  areia  de 

 barranco lavada; 

 −  Areal  A-7  (Dragagem  Alfa):  Localiza-se  no  Município  de  Esmeraldas,  nas  proximidades  da 

 confluência  do  Ribeirão  das  Abóboras  com  o  Ribeirão  Serra  Negra,  distando  aproximadamente 

 de  45  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira  com  Via  Expressa  (Viaduto  Beatriz).  De 

 propriedade  de  José  Henrique  Maia,  conta  atualmente  com  duas  dragas,  operando  em  dois 

 pontos de extração, e produção de cerca de 200 m³/dia de areia de barranco lavada. 

 1.7.3.  Pedreiras 

 Com  o  crescimento  acelerado  da  população  da  RMBH  e  a  conseqüente  ocupação  das  regiões 

 adjacentes  às  áreas  de  exploração  de  pedreiras  comerciais,  aumentando  os  riscos  de  acidentes,  as 

 mineradoras  estão  cada  vez  mais  mudando  seus  pontos  de  exploração  e  britagem  para  pontos  mais 

 distantes  das  regiões  povoadas.  A  região  do  Município  de  Contagem  e  regiões  circunvizinhas, 

 graças  à  grande  ocorrência  de  afloramentos  rochosos  que  apresentam  aspectos  favoráveis  à 

 78 



 exploração,  vem  agregando  tais  mineradoras,  favorecendo-se  assim  da  obtenção  mais  fácil,  rápida  e 

 barata de agregado britado de características satisfatórias para emprego em obras diversas. 

 Relacionam-se  a  seguir  as  principais  pedreiras  comerciais  da  região,  passíveis  de  fornecimento  de 

 agregado  pétreo  britado  para  as  obras  de  implantação  das  vias.  Tratam-se  de  5  (cinco)  afloramentos 

 de  rocha  gnáissica,  com  características  satisfatórias  para  emprego  em  concreto,  drenagem  e 

 pavimentação  (camadas  granulares  de  base  e  sub-base  e  agregado  para  mistura  betuminosa)  e 

 produção  expressiva  de  material  pétreo  britado  (brita  2  a  pó-de-pedra),  de  qualidade  comprovada  − 

 conforme  atestam  os  resultados  de  ensaios  realizados,  em  laboratório,  pela  Consultora,  com  os 

 materiais  em  estudos  por  ela  já  desenvolvidos,  adiante  apresentados  −  empregado  em  grande  escala 

 em obras diversas da região. 

 −  Pedreira  P-1  (MBV  -  Mineração  Bela  Vista):  Localiza-se  na  Fazenda  do  Madeiro,  Bairro 

 Vargem  das  Flores,  Município  de  Contagem,  com  escritório  comercial  situado  junto  à  praça  de 

 extração  e  britagem,  distando  aproximadamente  de  10  km  do  Viaduto  da  Av.  João  César  de 

 Oliveira  com  Via  Expressa  (Viaduto  Beatriz).  Atualmente  encontra-se  com  as  operações  de 

 britagem paralisadas, com previsão de retorno das atividades para janeiro/2005; 

 −  Pedreira  P-2  (Britadora  Betim  Ltda.):  Localiza-se  na  Fazenda  Santa  Cruz,  Município  de  Betim, 

 com  escritório  comercial  situado  junto  à  praça  de  extração  e  britagem,  distando 

 aproximadamente  de  30  km  do  cruzamento  da  Av.  Amazonas  com  Av.  Babita  Camargos  (Praça 

 da  CEMIG)  e  26  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira  com  Via  Expressa  (Viaduto 

 Beatriz); 

 −  Pedreira  P-3  (Mineração  Montreal  Ltda.):  Localiza-se  na  Fazenda  Bocaina  II,  Bairro  Jardim 

 Montreal,  Município  de  Ibirité,  com  escritório  comercial  situado  junto  à  praça  de  extração  e 

 britagem,  distando  aproximadamente  de  30  km  do  cruzamento  da  Av.  Amazonas  com  Av. 

 Babita  Camargos  (Praça  da  CEMIG);  apresenta  produção  de  cerca  de  600  m³/dia  de  material 

 pétreo britado; 

 −  Pedreira  P-4  (Britadora  TCL/Martins  Lana):  Localiza-se  na  Fazenda  Rancho  Novo,  Bairro 

 Praia,  Município  de  Contagem,  com  escritório  comercial  situado  junto  à  praça  de  extração  e 

 britagem,  distando  aproximadamente  de  9  km  do  cruzamento  da  Av.  João  César  de  Oliveira  com 

 Via Expressa (Viaduto Beatriz); 
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 −  Pedreira  P-5  (Mineração/Britadora  Santiago):  Localiza-se  na  região  da  Nova  Pampulha,  Bairro 

 Céu  Azul,  Município  de  Belo  Horizonte,  distando  aproximadamente  de  13  km  do  Viaduto  da 

 BR-040 com Av. Helena Vasconcelos Costa (Viaduto CEASA). 

 1.7.4.  Áreas de Materiais de Empréstimos 

 Devido  à  previsão  de  se  necessitar  de  volumes  expressivos  de  materiais  terrosos  nos  serviços  de 

 terraplenagem  para  a  implantação  das  obras  em  questão,  foi  realizado  trabalho  de  pesquisa  na 

 região  do  Município  de  Contagem  e  cercanias  para  o  cadastramento  das  áreas  de  materiais  de 

 empréstimo  passíveis  de  exploração,  procurando-se  a  indicação  de  materiais  com  características 

 satisfatórias  ao  fim  a  que  se  destinam  e,  ao  mesmo  tempo,  que  possam  resultar  em  menores 

 distâncias de transporte. 

 Tendo  em  vista  tratar-se  de  área  urbana,  são  relativamente  escassas,  nas  proximidades  da  área  do 

 empreendimento,  áreas  de  materiais  com  volumes  satisfatórios;  foram  cadastradas  10  (dez)  áreas, 

 com  um  volume  total  estimado  de  cerca  de  430.000  m³.  Relacionam-se  na  tabela  a  seguir  as 

 principais áreas cadastradas. 

 Área de 
 Empréstimo  Localização  Referencia para 

 Amarração 
 DMT 
 (km) 

 Natureza do 
 Material 

 Volume 
 Estimado (m³) 

 E-01  BR-040 - km 691,3 
 (LE, sentido BH - Brasília)  Viaduto BR-040 com 

 Av. Helena Vasconcelos 
 Costa (Viaduto CEASA) 

 11,2  Arenosa 
 (Saibro)  10.000 

 E-02  BR-040 - km 689 
 (LD, sentido BH - Brasília)  1,0 

 Argilosa/Siltosa 

 15.000 

 E-03  Bairro São Sebastião (ao lado da 
 Distribuidora Santa Terezinha) 

 Viaduto BR-040 com 
 Av. Américas (Viaduto 

 Alípio de Melo, próximo 
 ao CEASA) 

 2,1  12.000 

 E-04 
 Loteamento Belvedere 

 BR-040 - Ribeirão da Neves 
 (LE, sentido BH - Brasília) 

 19,3  15.000 

 E-05  Bairro Veneza/Florenza (em frente 
 ao Condomínio Nossa Fazenda)  20,2  4.000 

 E-06  MG-432, próximo à entrada para 
 Nova Contagem 

 (LE, sentido Contagem - 
 Esmeraldas) 

 Avenida Ibirapitanga 
 (Bairro Fonte Grande) 

 12,6 

 Argilosa 

 25.000 

 E-07  12,4  15.000 

 E-08  10,4  4.000 

 E-09  Ligação Belo Horizonte - Ribeirão 
 das Neves (MG 6) 

 Avenida Nacional com 
 Rua Tancredo Neves 

 (Bairro Nacional) 
 8,3  Siltosa  28.000 

 E-10  Avenida Juiz Marco Túlio Isaac com 
 Via Expressa (Betim) 

 Av. João César de 
 Oliveira com Via 

 Expressa 
 10,8  Argilosa/Siltosa  300.000 
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 1.7.5.  Áreas de Bota-Foras 

 Foram  cadastradas  na  região  do  Município  de  Contagem  e  cercanias  3  (três)  áreas  que  se 

 apresentam  aptas,  sob  o  aspecto  visual  de  desocupação  e  de  capacidade  volumétrica,  para  a 

 disposição  de  materiais  terrosos  excedentes/não  aproveitáveis  nos  serviços  de  terraplenagem  para  a 

 implantação das obras, a saber: 

 Bota-Fora  Localização  Referencia para Amarração  DMT 
 (km) 

 Capacidade 
 Volumétrica 

 BF-01  BR-040 - km 691,0 
 (LE, sentido BH - Brasília) 

 Viaduto BR-040 com 
 Av. Helena Vasconcelos Costa 

 (Viaduto CEASA) 

 11,3 
 Suficiente 

 BF-02  BR-040 - km 691,3 
 (LE, sentido BH - Brasília)  11,0 

 BF-03  BR-040 - km 689,6 
 (LD, sentido BH - Brasília)  0,2  Suficiente 

 1.7.6.  Materiais Betuminosos 

 A  proximidade  de  fontes  de  materiais  betuminosos  para  os  serviços  de  pavimentação  de  vias 

 urbanas  é,  sem  dúvida,  um  aspecto  favorável  à  implantação  das  obras;  com  efeito,  localiza-se  em 

 Betim  a  Refinaria  Gabriel  Passos  (REGAP)  e  3  (três)  fábricas  de  emulsão  asfáltica,  além  de  outra 

 em Igarapé. Relacionam-se no quadro a seguir tais fontes. 

 Fonte  Produto  Endereço 

 Refinaria Gabriel Passos (REGAP)  CAP 20 
 Asfalto diluído tipo CM 30 e CR 250  Rodovia BR-381, km 473 - Betim 

 Fábrica de Emulsão Asfáltica Minas 
 Gerais (FEAMIG)  Emulsão asfáltica 

 Avenida Engº Gerhard Ett, nº 1.655 
 Distrito Industrial Paulo Camilo Pena - 

 Betim 

 BR Distribuidora  Emulsão asfáltica  Rodovia BR-381, km 476 - Vila Recreio - 
 Betim 

 Ipiranga Asfaltos S.A.  Emulsão asfáltica  Avenida Campos Florido, nº 705 
 Bairro Laranjeiras - Betim 

 Centro Oeste Asfaltos  Emulsão asfáltica  Rua Miguel Paes, nº 100 
 Distrito Industrial - Igarapé 

 1.7.7.  Fábricas de Cimento 
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 Como  fontes  fornecedoras  de  cimento  citam-se  as  fábricas  de  cimento  localizadas  na  RMBH  e 

 cercanias, discriminadas no quadro a seguir: 

 Fábrica  Marca do 
 Cimento  Endereço 

 Cimento Cauê S.A.  Cauê  Rodovia MG-424, km 18 - Pedro Leopoldo 
 Holdercim Brasil S.A.  Ciminas  Fazenda Vargem Alegre, s/nº - Pedro Leopoldo 

 Brasil Beton S.A.  Campeão  Rodovia MG-424, km 31 - Bairro Nossa Senhora de Fátima - 
 Matozinhos 

 Soeicon S.A.  Liz  Av. Portugal, nº 700 - Vespasiano 

 1.7.8.  Usinas de Asfalto 

 Foi  realizada  pesquisa  para  cadastramento  das  Usinas  de  Asfalto  passíveis  de  fornecimento  de 

 massa  asfáltica  para  as  obras  de  pavimentação  no  Município  de  Contagem.  O  quadro  a  seguir 

 sintetiza  a  identificação  das  usinas  de  asfalto  cadastradas,  associando  dados  particulares  das 

 mesmas. 

 Usina de Asfalto  Endereço  Tipo de Usina  Produção  Referência  Distância 
 (km) 

 Tamasa Engenharia S.A  Rodovia BR-040 - km 518,8 
 (LD) 

 Siber com filtro de 
 manga 

 Volumétrica 
 20 - 40 t/h 

 Viaduto 
 BR-040 com 
 Av. Helena 

 Vasconcelos 
 Costa (Viaduto 

 CEASA) 

 9,8 

 Pavotec  Rodovia BR-040 - km 519 (LD)  Volumétrica  80 - 100t/h  9,4 

 Construtora Navaz  Rodovia BR-040 - km 523 (LD)  Volumétrica/Gravimét 
 rica  20 - 40 t/h  5,2 

 Construtora Paraopeba  Rodovia BR-040 - km 524,1 
 (LD)  Gravimétrica  60 - 80 t/h  4,7 

 Erkal Engenharia Ltda 
 Rua Francisco Weife da Silva, nº 
 189 - Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 

 Gramix 70 – 
 Volumétrica  80 - 100 t/h 

 Viaduto do 
 Anel 

 Rodoviário com 
 Av. Amazonas 

 11,0 

 Etros Engenharia Ltda 
 Rua Pedro Moreira Nascimento, 
 500 - Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 

 Gramix 60 – 
 Volumétrica  60 - 80 t/h  11,0 

 Terrayama (Recpav) 
 Rua Alice Terrayma, nº 1.300 
 Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 

 Gramix 70 – 
 Volumétrica  80 - 100 t/h  11,5 

 Construtora Marins  Rua Campos Eurico, nº 500 
 Bairro Jardim Alterosa em Betim  Volumétrica  40 - 60 t/h  Av. João César 

 de Oliveira com 
 Via Expressa 

 (Viaduto 
 Beatriz) 

 11,5 

 Engetese Engenharia  Av. Marco Túlio Isaac, nº 7.535 
 Bairro Nova Baden - Betim  Volumétrica  -  11,5 
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 1.7.9.  Usinas de Concreto 

 Foi  realizada  pesquisa  para  cadastramento  das  Usinas  de  Concreto  passíveis  de  fornecimento  de 

 concreto  para  obras  de  construção  civil  no  Município  de  Contagem.  O  quadro  seguinte  sintetiza  a 

 identificação das usinas de concreto cadastradas, associando dados particulares das mesmas. 

 Usina de 
 Concreto  Produção 

 Principais Tipos de Cimento 
 Utilizados  Localização  Referência  Distância 

 (km) 
 Cimento  Fornecedor 

 Jatomix  45 m³/h  ARI Plus e CP 
 5 

 Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 Rua São Pedro da Aldeia, 1315 
 Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 

 Viaduto do 
 Anel 

 Rodoviário 
 com Av. 

 Amazonas 

 11,3 

 Supermix  42 m³/h  ARI Plus e CP 
 5 

 Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 Rua São Pedro da Aldeia, 928 
 Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 
 10,8 

 Central 
 Beton  45 m³/h  Mauá  Matozinhos 

 Rua São Pedro da Aldeia, 1600 
 Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 
 11,5 

 Top-Mix  90 m³/h  ARI Plus e CP 
 3 

 Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 Rua São Pedro da Aldeia, 840 
 Bairro Olhos d'Água - Belo 

 Horizonte 
 10,7 

 Polimix  50 m³/h  CP 3 e CP 5  Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 BR-262, km 6 - nº 500 
 Bairro das Industrias - Belo 

 Horizonte 
 2,5 

 Concretex  50 m³/h  ARI Plus e CP 
 5 

 Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 BR-262, km 4 
 Bairro Caiçara - Belo Horizonte  6,5 

 Lafarge  45 m³/h  ARI Plus, Mauá 
 e CP 5 

 Mauá 
 Matozinhos 

 BR-262, km 4 
 Bairro Santa Maria - Belo 

 Horizonte 
 1,5 

 Engemix/ 
 Jatomix  -  ARI Plus e CP 

 5 
 Ciminas 

 Pedro Leopoldo 

 Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1445 
 Bairro Cidade Industrial - 

 Contagem  Cruzamento 
 da Av. 

 Amazonas 
 com Av. 
 Babita 

 Camargos 
 (Praça da 
 CEMIG) 

 0,5 

 Redimix  60 m³/h  CP 2 e CP 40  Soeicon S.A 
 Vespasiano 

 Rua Jornalista Zolta Gluecke, 86 
 Bairro Cidade Industrial - 

 Contagem 
 0,5 

 Top-Mix  40 m³/h  ARI Plus e CP 
 5 

 Ciminas 
 Pedro Leopoldo 

 Av. Brasil, 88 
 Bairro Cidade Verde - Betim  20,5 

 Supermix  50 m³/h  CP 3, CP 5 e 
 AF 

 Cimento Cauê 
 S.A. 

 Pedro Leopoldo 

 Rua da Capela, 80 
 Bairro Cidade Verde - Betim  22,5 

 1.7.10.  Materiais de Construção Diversos 

 Os  materiais  de  construção  diversos  tais  como  tijolos,  telhas,  tintas,  azulejos,  massas  de  reboco, 

 esquadrias,  etc.  serão  facilmente  adquiridos,  tendo  em  vista  que  a  Região  de  Contagem  e  da  Grande 
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 Belo  Horizonte  abriga  grandes  casas  de  materiais  de  construção  e  grandes  fábricas  de  materiais  de 

 tal  natureza,  podendo  contar,  ainda,  com  representantes  de  empresas  fornecedoras  de  todo  tipo  de 

 produto necessário à execução de obras de construção civil. 
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 5. D  IAGNÓSTICO  DA  S  ITUAÇÃO  A  TUAL 
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 5.  D  IAGNÓSTICO  DA  S  ITUAÇÃO  A  TUAL 

 O  trecho  de  canalização  do  Córrego  Ferrugem  e  de  seus  tributários:  córregos  Água  Branca  e  Riacho 

 das  Pedras,  objeto  deste  “Memorial  Descritivo  e  Justificativo”,  possui  uma  extensão  aproximada  de 

 2,60  km,  iniciando-se  nas  mediações  da  Avenida  General  David  Sarnoff  –  Córrego  Riacho  das 

 Pedras  até  sua  confluência  com  o  canal  de  macrodrenagem  da  Via  Expressa  –  Avenida  Tereza 

 Cristina (Ribeirão Arrudas). 

 Os  córregos  Água  Branca  e  Riacho  das  Pedras,  os  dois  principais  cursos  d’água  da  Bacia 

 Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como  os  seus  afluentes  encontram-se  quase  que  totalmente 

 canalizados  em  galeria  em  seção  fechada  revestida,  geralmente,  tubulações  de  concreto  armado.  As 

 exceções  ocorrem  por  conta  de  um  trecho  nas  cabeceiras  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  a  montante 

 da  Rodovia  Federal  BR-381;  trecho  final  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  entre  a  Avenida  General 

 David  Sarnoff  e  a  confluência  com  o  Córrego  Água  Branca,  e,  tramo  inferior  do  Córrego  Água 

 Branca; que foram implantados em seção aberta revestida em concreto armado. 

 No  trecho  de  interesse,  o  Córrego  Ferrugem  ao  longo  de  toda  a  sua  extensão,  assim  como  o 

 segmento  final  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  ao  tramo  de  confluência  do  Córrego  Água  Branca 

 encontram-se  canalizados,  em  canal  aberto  de  seção  retangular,  revestido  em  concreto  armado.  À 

 exceção  se  encontra  no  tramo  de  confluência  do  Córrego  Água  Branca  com  o  Córrego  Riacho  das 

 Pedras  e  do  bueiro  de  transposição  do  Córrego  Ferrugem  sob  a  plataforma  viária  da  Avenida 

 Amazonas, onde a canalização do Córrego Ferrugem é fechada. 

 O  Córrego  Ferrugem  é  afluente  pela  margem  esquerda  do  Ribeirão  Arrudas.  Por  sua  vez,  o  Ribeirão 

 Arrudas,  no  trecho  situado  a  montante  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem,  caracteriza-se  por 

 apresentar  o  seu  leito  bastante  sinuoso  e  com  a  calha  bem  definida.  Ressaltando-se  a  presença 

 acentuada  de  canga  de  minério,  matacões  e  restos  de  estruturas  de  contenção  de  margens  e  taludes 

 em gabião e em concreto armado. 
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 O  Ribeirão  Arrudas  serve  ainda  de  divisa  territorial  entre  os  municípios  de  Belo  Horizonte  e 

 Contagem,  no  segmento  do  Viaduto  do  Barreiro  até  a  Avenida  Costa  e  Silva  (Bairro  das  Indústrias). 

 Deste  ponto,  seguindo  o  seu  percurso  até  a  Vila  São  Paulo,  encontra-se  localizado  dentro  do 

 Município de Contagem. 

 Com  respeito  à  ocupação  urbana  da  área  de  entorno  do  Córrego  Ferrugem,  destaca-se  a  região  de 

 ocupação  mista  (industrial  /  residencial)  localizada  em  sua  maior  parte  no  Município  de  Contagem. 

 Esta  região  denominada  de  Região  Industrial  de  Contagem  é  composta  pelos  bairros  Industrial, 

 Jardim  Industrial,  Cidade  Industrial,  Jardim  Riacho,  Riacho,  Eldorado,  JK,  Água  Branca,  entre 

 outros.  O  contingente  populacional  da  Região  Industrial  de  Contagem  é  de  aproximadamente 

 300.000 habitantes, aproximadamente 50% da população do Município de Contagem. 

 No  que  tange  às  atividades  econômicas,  há  o  predomínio  do  Setor  Secundário,  ou  seja,  da  presença 

 de  indústrias  em  ambas  as  regiões,  que  além  de  impulsionar  a  expansão  urbana,  acabam  impondo-se 

 como  fator  de  identidade  especial,  fato  este  ilustrado  no  Mapa  “Diagnóstico  da  Situação  Atual  / 

 Locação  das  Indústrias,  Gasoduto  (GASMIG)  e  da  Rede  Óptica  da  EMBRATEL”,  ver  Desenho  Nº 

 SA-PR-026/09-DE-99-005, integrante do “Volume IV – Plantas Gráficas - Desenhos”. 

 Desse  modo,  os  contornos  das  áreas  industriais  tornaram-se  palco  de  intensa  especulação 

 imobiliária,  de  graves  conflitos  sociais;  enfim,  de  um  acelerado  e  conturbado  processo  de 

 urbanização.  Conseqüentemente,  os  limites  dos  núcleos  urbanos  foram  se  expandindo  e,  com  eles, 

 ampliaram-se  também  as  dificuldades  de  acesso  aos  equipamentos  sociais  e  de  infraestrutura 

 urbana,  já  que  os  municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem  não  estavam  preparados  para  este 

 crescimento acelerado. 

 Vale  salientar  que,  além  de  sua  importância  como  setor  secundário  da  Região  Metropolitana  de  Belo 

 Horizonte  -  RMBH,  e  como  referência  maior  do  Município  de  Contagem,  a  Cidade  Industrial 

 revela-se  hoje  como  ponto  de  convergência  e  pólo  articulador  da  rede  de  eixos  viários  de  extrema 

 importância para a RMBH, podendo se destacar: 

 ✔  O  Eixo  da  Avenida  Amazonas  (Avenida  Cardeal  Eugênio  Pacelli),  que  integrado  a  Avenida 

 Babita  Camargos,  a  Via  Urbana  Leste-Oeste  e  ao  Trem  Metropolitano,  forma  um  dos  principais 
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 sistemas  de  articulação  da  RMBH.  Ressalta-se  ainda  que,  o  Eixo  da  Avenida  Amazonas 

 (Avenida  Cardeal  Eugênio  Pacelli)  possui  um  papel  de  integração  urbana.  No  decorrer  desta  via 

 urbana  desenvolve-se  uma  concentração  de  atividades  industriais  e  de  serviços  de  apoio,  que 

 pode ser caracterizada como extensão da Cidade Industrial; 

 ✔  O  Eixo  da  Avenida  João  César  de  Oliveira  caracteriza-se  como  sendo  o  principal  eixo  de 

 articulação  do  Município  de  Contagem,  ligando  a  Cidade  Industrial  ao  Centro  Industrial  e  a 

 Sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem.  Neste  contexto,  merece  destaque,  o  Bairro 

 Eldorado,  o  centro  urbano  mais  importante  de  Contagem,  que  se  desenvolve  ao  longo  da 

 Avenida João César de Oliveira; 

 ✔  O  Eixo  da  Avenida  Tito  Fulgêncio  caracteriza-se  como  sendo  o  principal  eixo  de  articulação  da 

 Cidade  Industrial  com  a  Região  do  Barreiro  e  a  Siderúrgica  MANESMANN  (  Vallourec  & 

 Mannesmann  Tubes  ),  apresentando  uma  ocupação  de  atividades  complementares  ao  uso  e  de 

 serviços  de  apoio  à  população  local.  Destaca-se  ainda  que,  a  Avenida  Tito  Fulgêncio  interliga-se 

 a Avenida Olinto Meireles, através do Viaduto do Barreiro; 

 ✔  O  Eixo  da  Avenida  General  David  Sarnoff  caracteriza-se  como  sendo  um  dos  principais  eixos 

 de  articulação  da  Cidade  Industrial,  que  através  da  Praça  Presidente  Getúlio  Vargas  possibilita  a 

 conexão  da  Avenida  Amazonas  (Avenida  Cardeal  Eugênio  Pacelli)  com  as  avenidas  João  César 

 de Oliveira e Tito Fulgêncio; 

 ✔  A  Rua  Tiradentes  caracteriza-se  como  sendo  o  eixo  de  integração  de  bairros  a  sudoeste  da 

 Cidade  Industrial,  servindo  também  como  via  urbana  de  acesso  a  bairros  e  polarizações 

 importantes dos municípios de Belo Horizonte e Ibirité. 

 1.8.  A  SPECTOS  U  RBANÍSTICOS 

 O  início  da  conurbação  da  RMBH  apresentou  um  padrão  urbano  bastante  precário,  que  trouxe  as 

 marcas  do  improviso,  do  inacabado  e  da  carência  absoluta,  originando  uma  significativa  quantidade 

 de  vazios  urbanos  e  comprometimento  imediato  do  meio  ambiente,  devido  à  devastação  da 

 cobertura  vegetal,  à  ocupação  de  várzeas/planícies  de  inundação  e  fundos  de  vale  e  à  poluição  dos 

 recursos naturais. 
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 Dessa  forma,  fica  claro  que  a  lógica  de  ocupação  urbana  nos  municípios  de  Belo  Horizonte  e 

 Contagem  não  teve  a  menor  preocupação  com  a  preservação  do  ambiente  e,  especialmente,  com  a 

 questão da manutenção e preservação da qualidade da água dos corpos d’água. 

 Tal  fato  associado  à  aglomeração  de  indústrias,  especialmente  as  siderúrgicas,  que  também 

 contribuem  com  lançamentos  de  efluentes  sem  nenhum  tratamento  prévio  nos  cursos  d'água, 

 agravando  o  estado  de  degradação  ambiental  do  Córrego  Ferrugem  e  do  Ribeirão  Arrudas,  e 

 conseqüentemente, do Rio das Velhas. 

 A  ocupação  urbana  nas  áreas  lindeiras  ao  trecho  de  canalização  do  Córrego  Ferrugem  pode  ser 

 caracterizada pelas seguintes situações: 

 ✔  No  segmento  compreendido  entre  a  Avenida  General  David  Sarnoff  e  Avenida  Babita 

 Camargos,  Bairro  J.K.,  o  Córrego  Riacho  das  Pedras  passa  por  um  terreno  particular  (com  área 

 espacial  de  150.000  m²),  numa  extensão  aproximada  de  450  metros.  Inicialmente,  nesta  área  foi 

 prevista  a  implantação  de  reservatório  para  o  controle  de  cheias,  denominado  como  Bacia  de 

 Detenção B2 (Ferroeste), ocupando uma área de aproximadamente 29.000 m²; 

 ✔  No  segmento  compreendido  entre  a  Avenida  Babita  Camargos  e  Avenida  Amazonas,  Bairro 

 Cidade  Industrial,  a  margem  direita  é  ocupada  pelo  Complexo  do  Itaú  Power  Shopping  e  pelo 

 Complexo  de  Produção  da  Empresa  MAGNESITA  Refratários  S/A,  e  já  na  margem  esquerda 

 observa-se  uma  ocupação  desordenada,  com  edificações  próximas  à  calha  do  curso  d’água  e  a 

 linha  ferroviária,  configurando  a  Vila  Itaú,  não  respeitando  a  faixa  de  domínio  e  a  planície  de 

 inundação  do  Córrego  Ferrugem.  Neste  trecho  é  notável  a  grande  quantidade  de  sedimentos 

 carreados  pelo  curso  d’água,  decorrentes,  principalmente,  de  deposições  clandestinas  de  lixo  e 

 entulho  próximas  a  canalização.  Tal  fato  deve-se  à  falta  de  educação  e  consciência  ambiental  da 

 população,  da  ausência  ou  insuficiência  de  fiscalização,  e  da  ausência  ou  inadequação  dos 

 serviços  de  limpeza  urbana  em  áreas  de  urbanização  precária,  como  é  o  caso  das  ocupações 

 irregulares  do  aglomerado  urbano.  A  canalização  do  Córrego  Ferrugem  neste  trecho  apresenta 

 uma extensão aproximada de 1.700 metros. 

 Ressalta-se  que  a  área  caracterizada  pelas  ocupações  irregulares  do  Aglomerado  Urbano  Vila 

 Itaú,  sujeitas  as  inundações  recorrentes,  será  desapropriada  /  remanejada  para  dar  espaço  à 
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 implantação  de  um  reservatório  para  controle  de  cheias,  denominado  como  Bacia  de  Detenção 

 B4 (Itaú), ocupando uma área de aproximadamente 62.000 m². 

 Além  desta  área,  delimitou-se  uma  segunda  área  com  aproximadamente  160.000  m²,  localizada 

 junto  ao  Aglomerado  Urbano  Vila  Sport  Club,  entre  as  instalações  da  MAGNESITA  na  margem 

 direita  do  Córrego  Ferrugem,  ruas  Cidade  Industrial  e  Ilmenita  e  o  bueiro  de  travessia  sob  a 

 Avenida  Amazonas,  destinada  à  implantação  de  outro  reservatório  para  controle  de  cheias, 

 denominado como Bacia de Detenção B5 (Sport Club); 

 ✔  No  segmento  compreendido  entre  a  Avenida  Amazonas  e  Avenida  Sideral,  a  margem  direita  é 

 ocupada  pela  Empresa  Vilma  Alimentos  S/A,  já  na  margem  esquerda  a  ocupação  presente 

 denomina-se  de  Vila  Madre  Gertrude  III,  IV  e  V,  apresentando  um  contingente  populacional 

 com  baixo  poder  aquisitivo.  Neste  trecho,  a  canalização  do  Córrego  Ferrugem  apresenta  uma 

 extensão aproximada de 340 metros; 

 ✔  No  segmento  final,  compreendido  entre  a  Avenida  Sideral  e  Via  Expressa,  numa  extensão 

 aproximada  de  120  metros,  a  margem  direita  possui  uma  ocupação  regular  composta  por 

 edificações  de  uso  residencial,  mesclada  com  comércios  para  atendimento  as  necessidades 

 locais,  já  a  margem  esquerda  é  ocupada  por  edificações  de  baixo  poder  construtivo,  que 

 convivem com as inundações recorrentes. 

 As  edificações  das  vilas  Itaú,  Sport  Club  e  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V  que  utilizam  a  faixa  de 

 domínio  /  planície  de  inundação  do  Córrego  Ferrugem  estão  sempre  sujeitas  a  inundações  ou 

 alagamentos  recorrentes.  Essas  áreas  são  consideradas  como  “áreas  de  risco”,  ocupadas  por 

 população  economicamente  carente,  que  devido  à  impossibilidade  de  aquisição  de  terrenos 

 adequados  e  regularizados  para  a  construção,  acabam  ocupando  irregularmente  áreas  particulares 

 e/ou públicas para a construção de suas moradias. 

 A  articulação  viária  ou  acessos  de  manutenção  nos  aglomerados  urbanos  é  interrompida  em  vários 

 trechos  ao  longo  do  Córrego  Ferrugem,  ressaltando-se  ainda  a  insuficiência  ou  inexistência  de 

 serviços  de  infraestrutura  urbana  (tais  como  redes  de  microdrenagem,  travessias  viárias  e  de 

 pedestres,  etc.).  A  falta  de  condições  mínimas  de  higiene  é  agravada  pelos  lançamentos  clandestinos 

 de lixo e água servida diretamente na calha do Córrego Ferrugem. 
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 1.9.  A  SPECTOS  H  IDROLÓGICOS 

 O  trecho  do  Córrego  Ferrugem,  objeto  dos  “Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos”,  corresponde 

 ao  trecho  final  da  rede  de  macrodrenagem  da  bacia  elementar  identificada  pelo  Plano  Diretor  de 

 Drenagem de Belo Horizonte pelo Nº 4110300, ver mapa apresentado no item 4.2 “Histórico”. 

 A  Bacia  Elementar  Nº  4110300,  denominada  Córrego  Água  Branca  /  Ferrugem,  possui  uma  área  de 

 drenagem de 26,62 km². 

 As  tabelas  seguintes  apresentam  a  relação  dos  pontos  de  controle  definidos  pelos  Estudos 

 Hidrológicos  Complementares  da  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como  as 

 respectivas vazões de cheias, para diferentes períodos de retorno. 

 Tabela 5.1 - Descrição dos Pontos de Controle Definidos pelos Estudos Hidrológicos 

 Ponto de Controle  Descrição 
 PC1  Via Expressa, próximo à Tora Logística 
 PC2  Via Expressa, próximo Centro Social Urbano 
 PC3  Via Expressa, próximo à Estação do Metrô Eldorado 

 PC4  Confluência entre Córrego dos Carneiros e Córrego Água Branca, Avenida Babita 
 Camargos 

 PC5  Confluência entre nascentes do Córrego Riacho das Pedras, Bairro Jardim Riacho das 
 Pedras 

 PC6  Rodovia Federal BR 381 – próximo à Sociedade Hípica 
 PC7  Rodovia Federal BR 381 – próximo à Minas Máquinas 

 PC8  Confluência entre o Córrego Riacho das Pedras e dois afluentes no Bairro Riacho, 
 Avenida Francisco Firmo de Mattos 

 PC9  Rodovia Federal BR 381 – próximo à Gerdau e Toshiba 
 PC10  Avenida Francisco Firmo de Mattos, Bairro Inconfidentes 
 PC11  Rodovia Federal BR 381 – próximo à JAMEF 
 PC12  Avenida Francisco Firmo de Mattos esquina com Avenida General David Sarnoff 

 PC13  Confluência entre córregos Água Branca e Riacho das Pedras, ao lado do Itaú Power 
 Shopping 

 PC14  Ponte da Magnesita 
 PC15  Travessia da Avenida Amazonas 
 PC16  Exutório do Córrego Ferrugem, confluência com Ribeirão Arrudas / Via Expressa 
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 Tabela 5.2 - Vazões de Cheia da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 Ponto Controle  Vazões (m³/s) x Período de Retorno (anos) 
 TR = 5 anos  TR = 10 anos  TR = 25 anos  TR = 50 anos  TR = 100 anos 

 PC1  18,69  24,79  30,84  36,26  41,36 
 PC2  26,42  34,96  43,51  51,09  58,20 
 PC3  49,57  65,37  81,05  95,08  108,26 
 PC4  55,81  73,84  92,02  108,17  123,35 
 PC5  13,93  18,75  23,59  27,93  32,04 
 PC6  30,12  40,73  51,48  61,06  70,25 
 PC7  5,85  7,94  10,06  11,98  13,78 
 PC8  55,87  74,76  93,74  110,69  126,84 
 PC9  13,23  17,58  21,97  25,85  29,48 
 PC10  99,46  131,81  164,12  193,07  220,26 
 PC11  18,84  25,03  31,28  36,80  41,98 
 PC12  134,92  178,93  222,72  261,90  298,90 
 PC13  191,84  254,09  316,66  372,14  424,42 
 PC14  199,86  265,76  331,43  390,33  445,94 
 PC15  199,86  265,76  331,43  390,33  445,94 
 PC16  200,28  266,40  332,25  391,52  447,31 

 Sendo  assim,  no  trecho  final  estudo,  caracterizado  pelo  desemboque  do  Córrego  Ferrugem  no  canal 

 revestido  aberto  do  Ribeirão  Arrudas,  e  considerando-se  o  período  de  recorrência  de  50  anos,  a 

 vazão de contribuição é de  391,52 m³/s  . 

 Como  a  área  de  drenagem  a  montante  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem  no  Ribeirão  Arrudas 

 corresponde a 49 km², sendo desmembrada pelas sub-bacias hidrográficas: 

 ✔  Bacia Elementar do Córrego Jatobá / Olaria (4110100): 23,3 km²; 

 ✔  Bacia Elementar do Córrego do Barreiro (4110200): 21,2 km²; 

 ✔  Bacia  Elementar  de  Contribuição  Direta  do  Ribeirão  Arrudas  (trecho  localizado  a  montante  do 

 desemboque do Córrego Ferrugem): 4,5 km². 
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 A  vazão  do  projeto,  correspondente  a  área  de  drenagem  a  montante  do  desemboque  do  Córrego 

 Ferrugem  no  Ribeirão  Arrudas  foi  estimada  em  493,86  m³/s  ,  para  um  período  de  retorno  de  50  anos 

 (DRENURBS  1, 2004). 1

 1.10.  A  SPECTOS  H  IDRÁULICOS 

 O  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem  encontra-se  subdimensionado  no  trecho 

 supracitado,  não  apresentando  capacidade  hidráulica  suficiente  para  o  trânsito  de  vazões  resultantes 

 de chuvas normais sobre a respectiva bacia de contribuição. 

 Foto 5.1 - Confluência do Córrego Água Branca com o Riacho das Pedras/Córrego Ferrugem 

 1  1  DRENURBS.  Programa  DRENURBS-BH:  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Ambiental  e  Social  da  Bacia  Elementar 
 do  Ribeirão  Arrudas  -  4110001  .  Volume  2  –  Tomo  IV.  Grupo  Gerencial  do  Plano  Diretor  de  Drenagem  de  Belo 
 Horizonte - GGPD. Agosto, 2004. 
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 Foto 5.2 - Detalhe do canal aberto retangular do Córrego Ferrugem, revestido em concreto armado, 
 bem como das edificações ribeirinhas na margem esquerda da canalização. 

 Salienta-se  que,  a  metodologia  construtiva  adotada  na  implantação  do  canal  de  macrodrenagem  do 

 Córrego  Ferrugem  inseriu  uma  sucessão  de  pequenos  vértices  e  de  segmentos  de  tangentes 

 (deflexões),  que  contribuem  para  prejudicar  a  condutância  hidráulica  nestes  trechos,  contribuindo 

 para os extravasamentos locais. 

 Contudo,  o  ponto  mais  importante,  refere-se  ao  bueiro  de  travessia  do  Córrego  Ferrugem  sob  a 

 plataforma  viária  da  Avenida  Amazonas.  Quando  da  implantação  do  canal  retangular  aberto  foi 

 especificado  e  projetado  três  novos  bueiros,  através  do  método  não  destrutivo,  sem  interrupção  de 

 tráfego  –  Túnel  Bala,  complementando  o  bueiro  tricelular  retangular  pré-existente  –  seção 

 hidráulica:  3  x  (2,50  x  3,30)  m².  Entretanto,  pelas  dificuldades  de  execução  de  toda  ordem  e  pela 

 limitação  de  escoamento  do  principal  corpo  receptor  (Ribeirão  Arrudas),  a  concepção  originalmente 

 projetada  não  pode  ser  implantada.  Sendo  assim,  a  travessia  do  Córrego  Ferrugem  sob  a  Avenida 

 Amazonas  se  resumiu  no  bueiro  tricelular  pré-existente  e  uma  linha  adicional  implantada  segundo  o 

 método  do  Túnel  Bala  –  seção  hidráulica:  (2,20  x  3,00)  m².  Os  históricos  de  chuvas  demonstram 

 que  a  seção  hidráulica  da  travessia  da  Avenida  Amazonas  está  limitada  a  cheias  máximas  de 

 recorrência  quase  anual,  ou  seja,  para  vazões  da  ordem  de  125  m³/s,  trabalhando  afogada  nestas 

 situações. 
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 Foto 5.3 - Detalhe da entrada da galeria tricelular e do túnel bala de travessia do 
 Córrego Ferrugem sob a plataforma viária da Avenida Amazonas. 

 O  trecho  canalizado  do  Córrego  Ferrugem  localizado  a  montante  da  travessia  da  Avenida  Amazonas 

 apresenta  uma  seção  aberta,  revestida  em  concreto  armado,  com  10,00  metros  de  largura  e  altura 

 variável  entre  2,65  e  3,20  metros.  Os  Estudos  Hidráulicos,  elaborados  pela  Empresa  SOLVEN 

 Solução  Versátil  em  Engenharia  Ltda.,  indicaram  uma  capacidade  máxima  para  o  canal  existente 

 de  aproximadamente  106  m³/s,  bem  inferior  a  vazão  de  contribuição  da  sub-bacia 

 hidrográfica para este trecho de 331,43 m³/s,  para  o período de retorno de 25 anos. 
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 Foto 5.4 - Detalhe da ponte de travessia da Avenida Sideral sobre o Córrego Ferrugem. 

 Por  fim,  considerando-se  o  sentido  de  jusante  para  montante,  correspondente  ao  trecho  final  do 

 canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  junto  à  confluência  com  o  Ribeirão  Arrudas, 

 salienta-se  que  a  transferência  de  quantidade  de  movimento  dos  fluxos  convergentes  e  a  laje  da 

 plataforma  viária  da  Avenida  Tereza  Cristina  provocam  remansos  no  Córrego  Ferrugem.  O  remanso 

 propaga-se  para  montante,  afogando  a  ponte  de  travessia  da  Avenida  Sideral,  podendo  alcançar  em 

 algumas  situações  o  desemboque  dos  bueiros  de  travessia  do  Córrego  Ferrugem  sob  a  plataforma  da 

 Avenida  Amazonas.  Dessa  forma,  o  choque  dos  fluxos  afluentes  pela  canalização  do  Córrego 

 Ferrugem  e  pela  calha  do  Ribeirão  Arrudas  provoca  a  sobrelevação  do  nível  d’água  sobre  o 

 pavimento  da  Via  Expressa,  bem  como  nas  áreas  lindeiras  pela  margem  esquerda  do  Córrego 

 Ferrugem,  configurando-se  nos  cenários  de  risco  eminente,  presenciados  pela  população  local  nos 

 meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. 

 A  tabela  a  seguir  apresenta  as  vazões  de  restrição  estabelecidas  pelos  Estudos  Hidráulicos  para  a 

 canalização  existente  do  Córrego  Riacho  das  Pedras  /  Ferrugem,  bem  como  para  as  singularidades 

 (pontes,  bueiros,  galerias  e  travessias)  existentes  ao  longo  do  trecho  de  interesse  dos  Estudos  e 

 Projetos Básicos. 
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 Descrição  Seção Hidráulica 
 (m²) 

 Extensão 
 (m) 

 Declividade 
 (m/m) 

 Vazão 
 (m³/s) 

 Canal (entre Av. General David Sarnoff e 
 Estaca 31+0,00)  6,00 x 3,20  620,00  0,0063  84,00 

 Canal (entre Estaca 31 + 0,00 e Estaca 
 37+0,00)  8,00 x 3,20  120,00  0,0040  96,83 

 Canal (entre Estaca 37+0,00 e Estaca 
 131+10,00)  10,00 x 3,20  1.820,00  0,0040  127,77 

 Ponte Ferroeste  6,00 x 3,70  20,00  0,0040  59,60 
 Bueiro Avenida Babita Camargos  6,22 x 5,00  30,90  0,0040  120,00 

 Ponte Ferroviária  9,40 x 3,70  3,00  0,0040  106,00 
 Ponte da Escola  8,50 x 6,48  9,00  0,0040  222,00 

 Ponte da Magnesita  10,23 x 3,20  5,00  0,0040  91,00 
 Bueiro Avenida Amazonas  4 (2,40 x 3,30)  57,47  0,0092  105,60 

 Rua Sideral  10,00 x 3,15  29,00  0,0063  122,00 

 1.10.1.  Volumes de Armazenamento para o Controle de Cheias do Córrego Ferrugem 

 A  tabela  abaixo  apresenta  os  volumes  de  armazenamento  necessários  para  o  amortecimento  das 

 cheias  geradas  pela  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  para  eventos  pluviométricos  de 

 diferentes períodos de retorno. 

 Período de Retorno (anos)  Volume de Armazenamento (x 1.000 m³) 
 5  118,89 
 10  204,82 
 25  295,42 
 50  378,81 

 100  458,83 

 A  estimativa  destes  volumes  foi  realizada  através  da  integração  das  diferenças  (em  cada  unidade  de 

 tempo)  entre  as  vazões  dos  hidrogramas  de  cheias  obtidos  nos  Estudos  Hidrológicos  e  a  capacidade 

 máxima  do  trecho  canalizado  a  montante  Do  bueiro  de  travessia  da  Avenida  Amazonas  (vazão  de 

 restrição de 106 m³/s). 

 A  seguir  são  apresentadas  as  características  geométricas  e  hidráulicas  do  Córrego  Riacho  das  Pedras 

 /  Ferrugem,  além  da  canalização  existente  a  montante  e  a  jusante  do  trecho  de  confluência  / 

 desemboque do Córrego Ferrugem com o Ribeirão Arrudas. 
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 1.10.1.1.  Córrego Ferrugem 

 O  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  objeto  deste  “Memorial  Descritivo  e 

 Justificativo”,  consiste  em  um  canal  aberto  revestido  em  concreto  armado,  com  dimensões  de 

 (10,00 x 3,20) m² e declividade média de 0,005 m/m (0,50%). 

 A  capacidade  hidráulica  do  canal  de  macrodrenagem  foi  estabelecida  em  96,83  m³/s,  com  riscos 

 de  inundações  a  cada  cinco  anos.  Portanto,  o  canal  de  macrodrenagem  existente  não  comporta  a 

 vazão de 390,33 m³/s, correspondente à cheia máxima com período de retorno de 50 anos. 

 Como  mencionado  anteriormente,  o  ponto  crítico  de  inundações  do  canal  de  macrodrenagem  do 

 Córrego  Ferrugem  corresponde  à  travessia  da  Avenida  Amazonas,  com  uma  capacidade 

 hidráulica extremamente limitada. 

 Assim,  nas  condições  atuais,  a  vazão  de  restrição  devido  à  insuficiência  hidráulica  do  bueiro  de 

 travessia  do  Córrego  Ferrugem  sob  a  Avenida  Amazonas  foi  estabelecida  em  105,60  m³/s.  Além 

 disso,  vale  ressaltar  que  a  área  do  campo  de  futebol  defronte  da  “Vila  Sport  Club”,  localizado  à 

 montante  de  tal  travessia,  consiste  em  uma  área  sujeita  a  inundações  anuais,  reduzindo  a 

 magnitude das cheias à jusante. 

 Considerando  a  vazão  afluente  igual  à  cheia  de  50  anos  da  Bacia  Elementar  do  Córrego 

 Ferrugem  (391,52  m³/s)  e  a  descarga  máxima  igual  à  vazão  de  restrição  do  trecho  de  jusante 

 (127,70  m³/s),  o  volume  de  armazenamento  necessário  para  solucionar  os  problemas  de 

 insuficiência hidráulica da travessia da Avenida Amazonas é de aproximadamente 380.000 m³. 

 1.10.1.2.  Ribeirão  Arrudas  –  Trecho  de  Montante  do  Desemboque  do  Córrego 
 Ferrugem 

 A  capacidade  hidráulica  do  Ribeirão  Arrudas  foi  estimada  em  580,57  m³/s,  para  uma  velocidade 

 de  escoamento  de  10,56  m/s.  Os  Estudos  Hidráulicos  realizados  indicaram  para  a  cheia  de 
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 período  de  retorno  de  50  anos  (vazão  de  cheia  máxima  de  493,86  m³/s)  uma  profundidade 

 média da lâmina d’água de 4,45 metros. 

 Entretanto,  estudos  indicaram  que  para  a  cheia  de  período  de  retorno  de  50  anos  a  profundidade 

 do  escoamento  no  canal  existente  a  jusante  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem  no  Ribeirão 

 Arrudas  atinge  6,25  metros,  o  que  corresponde  a  uma  lâmina  d’água  de  1,15  metros  sobre  as 

 pistas da Avenida Tereza Cristina. 

 Além  disso,  a  restrição  causada  pela  insuficiência  da  canalização  da  Avenida  Tereza  Cristina 

 resultaria  em  um  ressalto  hidráulico  com  extensão  de  cerca  de  300  metros  para  montante  da  ala 

 de entrada do canal existente. 

 Ressalta-se  ainda  que,  nas  análises  não  foram  considerados  os  efeitos  hidráulicos  provocados 

 pelas  vigas  de  reforço  do  canal,  e  as  condições  de  escoamento  na  confluência  à  jusante  com  o 

 Córrego Ferrugem, que agravariam ainda mais essa incapacidade. 

 1.10.1.3.  Ribeirão Arrudas – Trecho de Jusante do Desemboque do Córrego Ferrugem 

 A  canalização  do  Ribeirão  Arrudas  à  jusante  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem,  consiste  em 

 um  canal  aberto  revestido  em  concreto  armado,  com  dimensões  (10,90  x  5,10)  m²  e  declividade 

 de  0,0061  m/m  (0,61%).  Estas  dimensões  referem-se  à  seção  hidráulica  abaixo  das  vigas 

 transversais de reforço do canal. 

 A  capacidade  hidráulica  do  canal  é  estimada  em  apenas  225,0  m³/s,  com  riscos  de  inundações  a 

 cada  dois  anos.  Além  disso,  o  canal  apresenta  a  calha  bastante  assoreada  e/ou  obstruída  por 

 resíduos sólidos carreados pela enxurrada. 

 Portanto,  o  sistema  existente  a  jusante  não  comporta  a  vazão  de  493,86  m³/s,  correspondente  à 

 cheia  com  período  de  retorno  de  50  anos,  proveniente  das  áreas  de  cabeceiras  do  Ribeirão 
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 Arrudas,  desconsiderando  ainda  a  contribuição  da  Bacia  Elementar  do  Córrego  Água  Branca  / 

 Ferrugem. 

 Por  outro  lado,  considerando  apenas  a  cheia  máxima  de  período  de  retorno  de  10  anos  da  Bacia 

 Elementar  do  Córrego  Água  Branca  /  Ferrugem  (204,82  m³/s),  estudos  hidráulicos  indicaram 

 que  o  canal  do  Ribeirão  Arrudas  funciona  quase  a  seção  plena,  com  uma  profundidade  da 

 lâmina d’água de 4,67 metros, ou seja, uma borda livre de apenas 0,40 metro. 

 Dentro  do  escopo  do  Programa  DRENURBS-BH  foram  realizados  estudos  de  viabilidade 

 técnica  e  ambiental,  visando  elencar  soluções  para  o  problema  de  incapacidade  hidráulica  do 

 canal da Avenida Tereza Cristina. 

 Uma  das  alternativas  propostas  pelos  estudos  de  viabilidade  é  a  implantação  de  04  bacias  de 

 detenção,  na  Bacia  Elementar  do  Córrego  Jatobá,  associadas  à  implantação  de  uma  enorme 

 bacia  de  detenção  (com  10  metros  de  altura  e  capacidade  volumétrica  de  104  hm³)  dentro  da 

 área da Siderúrgica MANESMANN, localizada na Bacia Elementar do Córrego Barreiro. 

 Os  resultados  dos  estudos  de  viabilidade  desenvolvidos  pelo  Programa  DRENURBS-BH 

 indicaram  que  a  introdução  dessas  caríssimas  estruturas  de  amortecimento  de  cheias  reduziria  as 

 manchas  de  inundação  na  região,  mas  não  resolveria  o  problema  de  incapacidade  hidráulica  do 

 canal do Ribeirão Arrudas, à jusante do desemboque do Córrego Ferrugem. 

 Ressalta-se  ainda  que,  avaliou-se  a  alternativa  de  se  implantar  uma  bacia  de  detenção  de  cheias, 

 denominada  “Arrudas”,  concomitantemente  com  o  canal  de  macrodrenagem,  em  uma  área 

 próxima  a  Vila  Dom  Bosco.  A  bacia  de  detenção  “Arrudas”  estaria  inserida  no  contexto  de 

 soluções  para  os  problemas  de  inundação  na  Bacia  Hidrográfica  do  Ribeirão  Arrudas. 

 Estimou-se  para  a  bacia  de  detenção  “Arrudas”  uma  capacidade  volumétrica  da  ordem  de 

 135.500 m³. 
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 Entretanto,  a  diferença  nos  níveis  d’água  resultante  da  implantação  das  bacias  de  detenção, 

 indiferentemente  da  alternativa  de  canalização  adotada  neste  “Estudo  de  Concepção”,  resultaria 

 em transbordamento do canal da Avenida Tereza Cristina. 

 Diante  disso,  conclui-se  que  se  torna  desnecessária  a  implantação  de  uma  bacia  de  detenção 

 “Arrudas”,  haja  vista  que  a  mesma  não  contribui  para  a  solução  dos  problemas  a  jusante  desse 

 trecho. 

 1.11.  A  SPECTOS  S  ANITÁRIOS 

 A  degradação  ambiental  do  Córrego  Ferrugem  é  agravada  pela  urbanização  deficiente  e  irregular, 

 não  respeitando  a  faixa  de  preservação  permanente  definida  pela  legislação  vigente.  A  intensa 

 urbanização,  a  ocupação  desordenada  de  áreas  lindeiras  a  canalização  existente,  a  ausência  de 

 correta  destinação  dos  efluentes  sanitários  (domésticos  e  industriais)  e  ainda  a  locação  de  lixos  têm 

 como  conseqüência  a  poluição  do  corpo  d’água,  com  repercussões  ambientais,  econômicas,  sociais 

 e políticas. 

 Dessa  maneira,  o  saneamento  básico  em  todas  as  suas  áreas  de  atuação,  seja  a  distribuição  de  água, 

 coleta  e  tratamento  de  esgoto  sanitário,  limpeza  urbana  ou  drenagem  pluvial,  visa  garantir 

 condições  favoráveis  de  higiene,  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida,  saúde,  segurança, 

 conforto e desenvolvimento de uma sociedade. 

 Como  relatado  no  subitem  anterior,  o  principal  fator  de  poluição  hídrica  do  Córrego  Ferrugem  é 

 decorrente  dos  lançamentos  clandestinos  de  efluentes  sanitários,  contribuindo  para  a  degradação 

 ambiental do curso d’água. 

 1.12.  A  SPECTOS  DE  D  RENAGEM  U  RBANA 

 A  crescente  urbanização  observada  nas  últimas  décadas  tem  sido  acompanhada  por  problemas 

 relacionados  à  quase  todos  os  aspectos  da  infraestrutura  urbana.  No  que  se  refere  à  drenagem 
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 pluvial,  a  situação  não  é  diferente.  A  impermeabilização  gerada  pelo  processo  de  urbanização  faz 

 com  que  os  hidrogramas  se  tornem  progressivamente  mais  críticos,  com  maiores  volumes  escoados, 

 maiores vazões de pico e menores tempos de escoamento. 

 O  trecho  de  canalização  objeto  deste  “Estudo  de  Concepção”  não  apresenta  condições  favoráveis 

 para  o  livre  escoamento  das  águas  pluviais  das  bacias  de  drenagem  situadas  a  montante,  a  saber: 

 bacias  elementares  dos  córregos  Jatobá  e  Barreiro,  devido  principalmente  ao  traçado  sinuoso,  a 

 presença  de  matacões  e  cangas  de  minério,  aos  assoreamentos  contínuos  e  progressivos  e  as 

 ocupações ribeirinhas junto à calha do Ribeirão Arrudas. 

 Essa  situação  contribui  sobremaneira  para  que  ocorram  freqüentes  inundações  na  região,  causando 

 prejuízos à população ribeirinha e aos donos de comércio local. 

 A  ocorrência  de  inundações,  o  empoçamento  de  águas,  o  carreamento  de  lixo  pelo  sistema  de 

 drenagem,  a  poluição  das  águas  pluviais  pelo  lançamento  de  esgotos  são  fatores  potenciais  para  a 

 disseminação de doenças onde o sistema de drenagem é inexistente ou ineficaz. 

 A  contaminação  das  águas  superficiais  pode  infectar  as  pessoas  de  várias  maneiras,  ou  seja,  suas 

 mãos,  seus  utensílios  ou  seu  suprimento  de  água  potável.  As  crianças  são  particularmente  expostas 

 às infecções quando brincam ou se banham nos cursos d’água contaminados. 

 Com  a  elaboração  e  construção  do  Sistema  de  Drenagem  Urbana  eficiente  para  o  trecho  de 

 intervenção do empreendimento, procurar-se-á atingir os seguintes objetivos: 

 ✔  Melhoria  das  condições  higiênicas  locais  e  o  conseqüente  aumento  do  potencial  produtivo  do 

 ser humano; 

 ✔  Redução de focos de poluição e contaminação, assim como de aspectos estéticos desagradáveis. 
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 6. S  ISTEMA  DE  E  SGOTAMENTO  S  ANITÁRIO 
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 6.  S  ISTEMA  DE  E  SGOTAMENTO  S  ANITÁRIO 

 1.13.  S  ISTEMA  DE  E  SGOTAMENTO  S  ANITÁRIO  E  XISTENTE 

 1.13.1.  Considerações Iniciais 

 A  Bacia  de  Contribuição  de  Esgotamento  Sanitário  do  Córrego  Ferrugem  abrange  os  seguintes 

 bairros  do  Município  de  Contagem:  Industrial,  Amazonas,  Inconfidentes,  Flamengo,  Jardim  Riacho, 

 Riacho  das  Pedras,  Eldorado  e  Água  Branca,  além  de  uma  pequena  área  de  contribuição  localizada 

 no Município de Belo Horizonte, situada na margem esquerda deste curso d’água. 

 A  área  total  da  bacia  de  contribuição  corresponde  a  28,12  km²,  que  compreende  as  seguintes 

 sub-bacias de contribuição: 

 ✔  Sub-Bacia do Córrego Santo Antônio – 2,59 km²; 

 ✔  Sub-Bacia do Córrego Água Branca – 8,91 km²; 

 ✔  Sub-Bacia do Córrego Ferrugem – 16,62 km². 

 O  Interceptor  do  Córrego  Ferrugem  foi  projetado  para  o  alcance  de  projeto  de  20  anos, 

 correspondendo  ao  ano  de  2015  que,  segundo  informações  obtidas  na  época  de  sua  elaboração  pelo 

 Plano  de  Estrutura  Urbana  de  Contagem  (PEU),  este  ano  corresponderia  à  saturação  da  expansão 

 urbana horizontal nesta região. 

 1.13.2.  Características Gerais 

 Para  fins  deste  projeto  básico  e  em  conformidade  com  o  documento  enviado  pela  Prefeitura 

 Municipal  de  Contagem  e  desenho  ESG-01/02,  a  área  de  projeto  foi  dividida  em  Unidades  de 

 Planejamento  e  de  Análise  contribuintes  à  Bacia  do  Córrego  Ferrugem.  Atualmente  parte  desta  área 

 apresenta  ocupação  irregular  nas  proximidades  da  Avenida  Jorge  Ferreira  e  ao  longo  da  margem  do 

 Córrego  Ferrugem.  As  moradias  que  se  encontram  às  margens  do  Córrego  Ferrugem  e  localizadas 

 dentro  das  futuras  bacias  de  detenção  serão  removidas  para  os  futuros  conjuntos  habitacionais  (em 

 fase de elaboração dos projetos) e/ou indenizadas pelas benfeitorias realizadas em suas edificações. 
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 O  Estudo  Populacional  elaborado  utilizou  informações  enviadas  pela  Prefeitura  Municipal  de 

 Contagem  e  das  “Projeções  de  População  para  Municípios  de  Minas  Gerais,  por  situação  do 

 domicílio  (2000  a  2030)”  elaborado  pela  Fundação  João  Pinheiro.  A  densidade  demográfica 

 estabelecida  para  a  do  população  para  do  ano  2000  foi  retirada  do  censo  de  2000,  e  a  taxa  de 

 crescimento  para  projeção  da  população  para  o  ano  de  2030  do  estudo  “Projeções  de  População 

 para  Municípios  de  Minas  Gerais,  por  situação  do  domicílio  (2000  a  2030)”.  Com  relação  a  cota  per 

 capita  (QPC)  do  volume  micromedido,  foi  adotado  o  valor  de  133,01  L/s  x  hab.  conforme 

 informações do IBO (Informações Básicas Operacionais), enviado pela COPASA MG. 

 A  partir  deste  estudo  populacional  encontrou-se  a  vazão  de  projeto  para  o  ano  de  2015  horizonte  de 

 projeto  (do  interceptor  existente)  e  a  vazão  de  projeto  para  o  horizonte  das  intervenções  propostas 

 para  a  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  do  Córrego  Ferrugem”,  correspondente  ao  ano  de  2030, 

 e  verificou-se  uma  prévia  da  capacidade  de  transporte  /  condução  dos  interceptores  existentes  nos 

 trechos à jusante da Avenida General David Sarnoff. 

 A seguir apresenta-se a tabela com o estudo de vazão mencionado anteriormente. 
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 INSERIR PLANILHA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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 1.14.  S  ISTEMA  E  XISTENTE 

 O  interceptor  existente  do  Córrego  Ferrugem  tem  início  na  Avenida  General  David  Sarnoff,  dando 

 continuidade  aos  interceptores  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos  (Interceptor  Riacho  das 

 Pedras)  e  Interceptor  do  Córrego  Água  Branca,  e  segue  seu  curso  ao  longo  do  canal  de 

 macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem  até  a  Avenida  Tereza  Cristina,  recebendo  ao  longo  suas 

 respectivas interligações do sistema de esgotamento sanitário. 

 Para  solucionar  os  problemas  decorrentes  de  inundações  recorrentes  ao  longo  das  planícies  está 

 sendo  proposta  a  implantação  de  bacias  de  detenção  para  controle  das  cheias  do  Córrego  Ferrugem, 

 além  de  ações  para  promover  a  requalificação  urbana  e  ambiental,  proporcionando  melhoria  na 

 qualidade de vida da população local. 

 Após  análises  das  interferências  com  os  demais  projetos,  constatou-se  a  necessidade  de 

 remanejamento  de  parte  do  interceptor  existente,  principalmente  nos  trechos  situados  nas  áreas  de 

 abrangência das bacias de detenção, prevista na área abrangida pela Ferroeste e na Vila Itaú. 

 Para  atender  a  infra-estrutura  urbana  dos  novos  conjuntos  habitacionais,  nos  quais  serão 

 reassentadas  parte  das  famílias  removidas,  serão  projetadas  redes  coletoras  de  esgoto  e  interligação, 

 bem como a desativação de outras redes para adequação às novas condições locais. 

 1.15.  S  ISTEMA  P  ROPOSTO 

 É  previsto  o  remanejamento  do  interceptor  existente  do  Córrego  Ferrugem  em  dois  trechos,  que 

 encontram-se  situados  nas  áreas  das  futuras  bacias  de  detenções  B2-(Ferroeste)  e  B4-(Itaú).  O 

 primeiro  trecho  está  localizado  próximo  ao  cruzamento  das  avenidas  General  David  Sarnoff  e 

 Babita  Camargos,  entre  os  poços  de  visita  projetados  ID-01  ao  ID-09  e  ID-10  ao  ID-14,  onde  será 

 adotado  o  diâmetro  compatível  com  o  estudo  populacional  da  vazão  de  final  de  plano,  sendo 

 prevista  a  sua  execução  em  método  convencional.  O  segundo  trecho  está  localizado  entre  a  Rua  Via 

 Itaú  e  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  entre  os  poços  de  visita  ID-14  ao  ID-23,  e  segundo  estudos 
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 preliminares,  o  interceptor  apresenta  profundidades  elevadas,  sendo  proposta  a  sua  execução  em 

 método não destrutivo (Túnel Bala). 

 Nas  áreas  de  reassentamento  dos  conjuntos  habitacionais  serão  desativadas  as  redes  coletoras 

 existentes  e  projetadas  novas  redes,  abrangendo  as  ruas  Sílex,  Agenerio,  Sócrates  Alvim,  rua  Nióbio 

 e Antônio Vieira. 

 Estão previstas também quatro travessias, a saber: 

 ✔  A  primeira  travessia  está  entre  os  poços  de  visita  ID-09  ao  ID-10,  localizada  próximo  a  Avenida 

 Babita Camargos, que será executada em método não destrutivo (Túnel Bala); 

 ✔  A  segunda  travessia  está  entre  os  poços  de  visita  ID-13  ao  ID-14  localizada  próximo  a  Rua 

 Jorge Ferreira , que será executada em método não destrutivo (Túnel Bala); 

 ✔  A  terceira  travessia  será  sob  a  linha  férrea,  que  se  localiza  entre  a  Rua  Clomita  e  Rua  Nobio,  a 

 ser executada em método não destrutivo SHIELD; 

 ✔  A  quarta  travessia  será  aérea,  sobre  o  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem, 

 objetivando  a  interligação  da  rede  coletora  da  Rua  José  O.  Camargo  ao  poço  de  visita  do 

 interceptor existente na margem direita. 
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 1.16.  E  STUDOS  G  EOLÓGICOS  E  G  EOTÉCNICOS 

 1.16.1.  Investigações de Campo 

 A  seguir  são  apresentadas  as  tabelas  com  as  informações  obtidas  pelas  campanhas  de  sondagem  à 

 percussão  e  a  trado  complementares,  executadas  para  subsidiar  a  elaboração  dos  Estudos  Técnicos  e 

 Projetos  Executivos  necessários  a  implementação  do  Empreendimento  “Requalificação  Urbana  e 

 Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem”. 

 Neste  contexto,  a  tabela  a  seguir  informa  as  coordenadas  geodésicas,  altimetria  do  terreno,  nível 

 d’água  do  lençol  freático  e  profundidade  perfurada  para  cada  furo  de  sondagem  a  percussão  SPT 

 (  Standard Penetration Test  ). 

 Furo de Sondagem  Coordenadas  Altimetria 
 (m) 

 Nível de Água 
 (m) 

 Profundidade 
 Perfurada 

 (m) 
 SP-01PE 

 SP-01PE”A” 
 SP-01PE”B” 

 N = 601.578,615 
 E = 7.793.971,876  898,92  3,80 

 6,23 
 6,22 
 6,46 

 SP-02PE  N = 601.498,507 
 E = 7.793.839,218  897,35  4,20  11,27 

 SP-03PE  N = 601.565,114 
 E =7.793.855,501  896,90  3,90  3,44 

 SP-04PE  N = 601.616,016 
 E =7.793.917,732  896,65  3,70  11,35 

 SP-05PE 
 SP-05PE”A” 
 SP-05PE”B” 
 SP-05PE”C” 

 N = 601.680,952 
 E =7.793.984,463  896,53 

 3,20 
 3,20 
 3,00 
 3,10 

 5,24 
 5,38 
 4,23 

 18,77 
 SP-06PE  N = 601.748,015 

 E =7.794.076,262  894,13  5,30  23,45 

 SP-07PE  N = 601.884,796 
 E =7.794.080,571  898,78  3,80  22,45 

 SP-08PE  N = 601.821,974 
 E =7.794.159,583  894,82  2,80  22,45 

 SP-09PE  N = 601.976,744 
 E = 7.794.013,57  895,90  3,00  21,45 

 SP-10PE 
 SP-10PE”A” 

 N = 601.696,734 
 E = 7.794.013,57  --  --  1,20 

 1,10 
 SP-11PE 

 SP-11PE”A” 
 N = 601.915,226 
 E = 7.794.236,556  895,22  1,80 

 2,00 
 3,13 
 2,80 

 SP-12PE  N = 602.005,972 
 E = 7.794.297,938  892,02  2,00  20,45 
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 Furo de Sondagem  Coordenadas  Altimetria 
 (m) 

 Nível de Água 
 (m) 

 Profundidade 
 Perfurada 

 (m) 
 SP-13PE 

 SP-13PE”A” 
 N = 602.034,331 
 E = 7.794.328,416  892,97  --  3,18 

 3,62 

 SP-14PE  N = 602.068,656 
 E = 7.794.347,321  894,91  4,10  22,32 

 SP-15PE 
 SP-15PE”A” 

 N = 601716,07 
 E = 7794041,739  895,99  --  2,53 

 0,60 

 SP-16PE  N = 601.996,488 
 E =7.794.803,197  895,62  2,80  9,13 

 SP-17PE  N = 601.989,700 
 E =7.794.721,721  893,06  3,80  19,45 

 SP-18PE  N = 601.988,586 
 E =7.794.660,695  896,47  3,70  18,45 

 SP-19PE  N = 602.076,761 
 E =7.794.641,917  895,96  2,80  19,40 

 SP-20PE  N = 602.094,626 
 E =7.794.583,781  893,27  2,10  24,67 

 SP-21PE  N = 602.102,978 
 E =7.794.551,978  896,22  2,90  15,59 

 SP-22PE  N = 602.110,904 
 E =7.794.520,150  893,04  3,00  24,45 

 SP-23PE  N = 602.124,284 
 E =7.794.463,634  893,14  2,50  23,45 

 SP-24PE  N = 602299,775 
 E = 7794446,819  891,58  3,00  24,45 

 SP-25PE  N = 602323,035 
 E = 7794341,993  891,28  3,00  24,45 

 SP-26PE  N = 602445,013 
 E = 7794396,298  891,59  1,50  24,45 

 SP-27PE  N = 602420,031 
 E = 7794364,731  889,84  2,00  25,45 

 SP-28PE  N = 602410,212 
 E = 7794295,984  892,56  2,90  25,45 

 SP-29PE  N = 601730,301 
 E = 7794012,243  --  3,30  10,45 

 SP-30PE  N = 602492,359 
 E = 7794256,197  891,65  2,80  25,45 

 SP-31PE  N = 602607,58 
 E = 7794325,73  893,50  0,30  26,45 

 SP-32PE  N = 602618,355 
 E = 7794260,721  889,03  1,80  20,45 

 SP-33PE  N = 602602,253 
 E = 7794197,209  891,18  4,00  23,45 

 SP-34PE  N = 602715,992 
 E = 7794170,449  890,38  3,00  23,45 

 SP-35PE  N = 602722,468 
 E = 7794278,842  892,93  0,90  22,45 
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 Furo de Sondagem  Coordenadas  Altimetria 
 (m) 

 Nível de Água 
 (m) 

 Profundidade 
 Perfurada 

 (m) 

 SP-36PE  N = 601737,736 
 E = 7794026,245  --  4,00  10,45 

 SP-37PE  N = 602789,774 
 E = 7794153,06  890,77  2,50  24,45 

 SP-38PE  N = 602897,669 
 E = 7794232,612  888,94  0,10  19,45 

 SP-39PE  N = 602876,035 
 E = 7794209,297  888,82  2,10  21,45 

 SP-40PE  N = 602861,998 
 E = 7794150,713  889,47  2,10  21,45 

 SP-41PE  N = 602907,471 
 E = 7794202,815  888,31  2,00  20,45 

 SP-42PE  N = 603323,613 
 E = 7794232,380  888,78  3,20  17,30 

 SP-43PE  N = 603425,484 
 E = 7794195,383  889,25  2,90  16,40 

 SP-44PE  N = 603477,251 
 E = 7794176,971  886,23  3,80  18,35 

 SP-45PE  N = 603557,839 
 E = 7794063,94  884,78  2,00  16,45 

 SP-46PE  N = 603625,316 
 E = 7794037,641  890,10  1,90  17,45 

 SP-47PE  N = 603.550,727 
 E = 7.793.994,874  885,67  4,00  18,45 

 SP-48PE  N = 603.668,359 
 E = 7.793.870,086  885,47  2,20  11,25 

 SP-49PE 
 SP-49PE”A” 
 SP-49PE”B 

 N = 601.744,811 
 E =7.794.039,569  --  4,30 

 2,45 
 2,45 

 10,45 

 SP-50PE  N = 603.724,304 
 E =7.793.554,314  884,30  4,00  22,45 

 SP-51PE 
 SP-51PE”A” 
 SP-51PE”B” 

 N = 601.747,975 
 E =7.794.050,909  --  -- 

 3,36 
 3,66 
 2,87 

 Salienta-se  que,  nos  Boletins  de  Sondagem,  os  resultados  do  ensaio  SPT  são  expressos  pela  soma 

 do  número  de  golpes  necessários  à  cravação  dos  primeiros  e  dos  últimos  30  cm.  O  índice  de 

 resistência  à  penetração  (N)  consiste  no  somatório  correspondente  aos  últimos  30  cm  do 

 amostrador.  Nos  casos  em  que  não  ocorre  a  penetração  dos  45  cm,  os  resultados  são  apresentados 

 sob  a  forma  de  frações  ordinárias.  O  nível  do  lençol  freático  é  anotado  no  inicio  da  perfuração  e  ao 
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 final  da  execução  do  mesmo  deve-se  esgotar  o  furo  e  proceder  novamente  à  medida  do  nível  do 

 lençol freático, após o período de 24 horas. 

 Classificação de Areias e Argilas conforme SPT (  Standard  Penetration Test  ) 

 Classificação do Solo  Índice de Resistência à 
 Penetração N  Compacidade / Consistência 

 Areias e Siltes Arenosos 

 ≤ 4 
 5 – 8 

 9 – 18 
 19 – 40 

 >40 

 Fofa(o) 
 Pouco compacta(o) 
 Medianamente compacta(o) 
 Compacta(o) 
 Muito compacta(o) 

 Argilas s e Siltes Argilosos 

 ≤ 2 
 3 – 5 

 6 – 10 
 11 – 19 

 >19 

 Muito mole 
 Mole 
 Média(o) 
 Rija(o) 
 Dura(o) 

 Os  Boletins  de  Sondagem  a  Percussão  SPT  (  Standard  Penetration  Test  )  das  Áreas  de  Interesse  para 

 implantação  das  Bacias  de  Detenção  de  Cheias,  bem  como  a  Prancha  Gráfica  de  Locação  dos  Furos 

 de  Sondagem  SPT  foram  apresentados  mo  relatório  do  “Volume  II  –  Estudos  Geológico  e 

 Geotécnicos Complementares”. 

 A  tabela  a  seguir  informa  as  coordenadas  geodésicas,  nível  d’água  e  profundidade  perfurada  para  os 

 Furos de Sondagem a Trado. 

 Furo de 
 Sondagem  Coordenadas  Local  Classificação 

 Profundidade 
 Perfurada 

 (m) 

 ST-18  N = 601.512,57 
 E =7.793.815,59 

 Rua dos 
 Persegueiros 

 Argila Areno-Siltosa 
 Amarela  0,34 – 1,40 

 ST-19  N = 601.531,12 
 E =7.793.16,70 

 Avenida Francisco 
 Firmo de Mattos 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Cinza  0,14 – 1,15 

 ST-20  N = 601.585,56 
 E =7.793.892,99 

 Avenida Francisco 
 Firmo de Mattos 

 Argila Areno-Siltosa 
 Amarela  0,00 – 1,50 

 ST-21  N = 601.655,68 
 E = 7.793.941,73 

 Avenida Francisco 
 Firmo de Mattos 

 Argila Areno-Siltosa 
 Amarela  0,39 – 1,40 
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 Furo de 
 Sondagem  Coordenadas  Local  Classificação 

 Profundidade 
 Perfurada 

 (m) 

 ST-22  N = 601.777,73 
 E = 7.794.015,66 

 Avenida General 
 David Sarnoff 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Vermelha  0,70 – 1,70 

 ST-23  N = 602.077,97 
 E = 7.794.524,46 

 Avenida Babita 
 Camargos 

 Argila Areno-Siltosa 
 Vermelha  0,10 – 1,50 

 ST-24  N = 602.152,32 
 E = 7.794.445,02 

 Avenida Babita 
 Camargos 

 Silte Areno-Argiloso 
 Rosa  0,00 – 1,50 

 ST-25  N = 602.264,15 
 E = 7.794.458,54 

 Avenida Babita 
 Camargos 

 Argila Areno-Siltosa 
 Amarela  0,05 – 1,50 

 ST-26  N = 602.397,30 
 E = 7.794.302,20 

 Avenida Jorge 
 Ferreira Gomes 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Marrom  0,14 – 1,50 

 ST-27  N = 602.806,93 
 E = 7.794.153,33 

 Avenida Jorge 
 Ferreira Gomes 

 Argila Areno-Siltosa 
 Vermelha  0,03 – 1,50 

 ST-28  N = 603.391,18 
 E = 7.794.212,12 

 Rua Cidade 
 Industrial 

 Silte Areno-Argiloso 
 Amarelo  0,38 – 1,50 

 ST-29  N = 603.561,58 
 E = 7.794.171,90 

 Rua Cidade 
 Industrial 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Marrom  0,25 – 1,50 

 ST-30  N = 603.632,35 
 E = 7.794.028,83 

 Rua Cidade 
 Industrial 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Marrom  0,26 – 1,26 

 ST-31  N = 603.825,82 
 E = 7.793.627,75  Rua Aparecida Filho  Areia Argilo-Siltosa 

 Vermelha  0,04 – 1,50 

 ST-32  N = 603.764,81 
 E = 7.793.595,46  Rua Sideral 

 Pedregulho c/ Areia 
 Argilo-Siltosa 

 Vermelha 
 0,25 – 1,50 

 ST-33  N = 603.727,15 
 E = 7.793.530,45  Rua Palestina 

 Areia Argilo-Siltosa 
 Vermelha c/ 
 Pedregulho 

 0,15 – 1,50 

 O  relatório  do  “Volume  II  –  Estudos  Geológico  e  Geotécnicos  Complementares”  apresenta  ainda  os 

 resultados  dos  ensaios  rotineiros  em  laboratório  executados  junto  às  Áreas  de  Interesse  para 

 implantação  das  Bacias  de  Detenção  de  Cheias,  com  as  amostras  coletadas  nos  furos  de  sondagem 

 realizadas  colocados  em  quadros-resumo  e  os  boletins  de  sondagem  do  pavimento  existente  e  do 

 subleito  das  áreas  de  estacionamento  e  das  vias  urbanas  a  serem  implantadas  pelo  empreendimento, 

 sintetizando as características geotécnicas dos materiais da área em estudo. 

 1.16.2.  Síntese dos Estudos Geológicos e Geotécnicos Complementares 

 Apresentam-se  a  seguir  a  descrição  e  justificativa  com  embasamento  geotécnico,  hidrogeológico  e 

 estrutural  das  Soluções  Geotécnicas  para  as  Contenções  laterais,  Fundações  e  Barramentos  das 
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 Bacias  de  Detenção  de  Cheias  no  Córrego  Ferrugem  propostas  para  o  controle  de  cheias  do  Córrego 

 Ferrugem. 

 Com  o  objetivo  de  reforçar  o  entendimento  do  texto  destaca-se  que  todas  as  informações 

 relacionadas  às  margens  das  bacias  de  detenção  têm  como  referência  o  observador  postado  de  cotas 

 para a nascente (direção de montante) do Córrego Ferrugem. 

 Os  reservatórios  de  controle  de  cheias  que  integram  os  Estudos  Geológicos  e  Geotécnicos 

 Complementares são as bacias de detenção B2 (Ferroeste), B3 (PTO), B4 (Itaú) e B5 (Sport Club). 

 6.4.2.1  Contenções da Bacia de Detenção B2 (Ferroeste) 

 Na  Bacia  de  Detenção  B2  (Ferroeste)  as  contenções  laterais  estão  previstas  nas  duas  laterais  sob  a 

 forma de estruturas verticais compostas por: 

 ✔  montantes em perfis metálicos; 

 ✔  por placas pré-moldadas em concreto armado; e 

 ✔  sistema de drenagem na parte posterior da estrutura de contenção. 

 Os  montantes  estarão  solidarizados  nas  suas  bases  e  nos  seus  topos  por  meio  de  vigas  longitudinais, 

 respectivamente denominadas de viga de coroamento e viga de base. 

 Os  montantes  ficam  engastados  no  subsolo  através  da  “ficha”  de  ponta  e  contraventados  nos  seus 

 topos  por  contrafortes  metálicos  inclinados  (perfis  metálicos)  e  apoiados  no  interior  do  reservatório, 

 em  blocos  de  coroamento  sobre  estacas  de  suporte  (inclinadas),  conforme  projeto  específico.  Os 

 referidos  blocos  de  coroamento  deverão  estar  travados  entre  si,  longitudinalmente,  por  meio  de 

 vigas.  Perpendicularmente  à  contenção,  os  blocos  de  coroamento  estarão  travados  por  meio  de  vigas 

 tirantes,  ligadas  à  viga  de  base.  Esses  travamentos  garantem  a  estabilidade  das  diversas  partes  da 

 contenção. 
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 As placas pré-moldadas apóiam-se, horizontalmente, no interior das mesas dos perfis metálicos. 

 O sistema de drenagem profunda recomendado é o do tipo geocomposto drenante. 

 Metodologia Executiva da Contenção da Bacia B2 (Ferroeste) 

 A  metodologia  executiva  para  implantação  da  Bacia  B2  (Ferroeste),  para  as  duas  margens,  inclui  as 

 seguintes etapas: 

 1)  cravação  dos  perfis  metálicos  no  alinhamento  da  contenção,  até  as  cotas  de  projeto,  com  a 

 concomitante execução de viga de coroamento; 

 2)  execução  (cravação)  da  cortina  de  estacas  pranchas  metálicas  na  parte  posterior  do 

 alinhamento  dos  perfis  metálicos,  deslocada  um  metro  (1,00  m)  aproximadamente,  para  a 

 escavação  temporária  do  terreno  e  descida  das  placas  metálicas  e  instalação  do  sistema  de 

 drenagem; 

 3)  provável  necessidade  de  execução  de  serviços  adicionais  de  rebaixamento  temporário  do  nível 

 d’água  durante  a  implantação  das  contenções  e  a  posterior  implantação  de  drenagens 

 definitivas  para  favorecer  o  escoamento  controlado  das  águas  subterrâneas,  devido  aos 

 elevados  níveis  de  água  (lençol  freático)  nas  áreas  apresentando-se  bem  elevados  nas 

 localizações de implantação das contenções; 

 4)  escavação  prévia  na  cota  de  fundo  de  cravação  das  estacas  de  suporte  dos  contrafortes, 

 afastada do alinhamento da estrutura de contenção; 

 5)  execução da viga de base dos montantes; 

 6)  cravação  das  estacas  de  suporte  dos  contrafortes  inclinados  e  execução  dos  blocos  de 

 coroamento,  com  respectiva  execução  de  vigas  de  travamento  entre  eles,  longitudinalmente,  e 

 entre eles e a viga de base dos montantes; 

 7)  Instalação dos contrafortes inclinados; e 

 8)  colocação  das  placas  pré-moldadas  da  contenção  e  instalação  do  sistema  de  drenagem 

 projetado,  com  o  concomitante  reaterro  gradual  da  parte  posterior  da  estrutura  de  contenção 

 por meio de solo compactado e a gradual retirada da cortina de estacas pranchas metálicas. 
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 Justificativa da Solução Proposta para Bacia B2 (Ferroeste) 

 Esta solução justifica-se pelos seguintes fatos e com embasamento nas seguintes premissas: 

 ✔  espaços  reduzidos  de  trabalhos  no  limite  entre  a  área  da  bacia  de  detenção  e  dos  terrenos 

 circunvizinhos, com necessidade de curtos períodos de atividade; 

 ✔  alturas  significativas  de  contenção  de  solos  (cinco  metros,  em  média),  com  significativos 

 esforços horizontais sobre as estruturas de contenção; 

 ✔  necessidade  de  execução  de  obras  de  drenagem  na  parte  posterior  da  estrutura  de  contenção, 

 devido à presença de lençol d’água acima do fundo final da Bacia de Detenção B2; 

 ✔  a  definição  do  sistema  drenante  do  tipo  geocomposto  drenante  é  o  recomendado  devido  à 

 rapidez de aplicação e, principalmente, devido ao reduzido espaço de trabalho; 

 ✔  facilidade  de  preparação/fabricação  prévia  das  placas  pré-moldadas  na  usina,  com  grande 

 rendimento durante as fases de escavação, colocação e reaterro; e 

 ✔  a  escolha/definição  de  sustentação  das  estruturas  de  contenção  por  meio  de  sistema  de 

 ancoragem  não  foi  proposta  devido  à  existência  de  áreas  e  moradias  particulares  na  parte 

 posterior  das  mesmas  e,  também,  pela  existência  de  grande  número  de  interferências  locais 

 enterradas,  com  possibilidade  de  danos  e  prejuízos  aos  serviços  de  outras  empresas  de  serviços 

 públicos. 

 6.4.2.2  Contenções da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Na  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO),  cuja  área  de  detenção  de  cheias  dar-se-á  na  margem  direita  do 

 Córrego  Água  Branca,  contribuinte  do  Córrego  Ferrugem,  as  suas  contenções  laterais  estão 

 previstas: 

 ✔  na  lateral  direita  da  bacia  de  detenção,  o  talude  encontra-se  na  posição  inclinada  de  45º 

 (quarenta  e  cinco  graus)  e  protegido  por  estruturas  flexíveis  do  tipo  colchão  Reno,  com 

 espessuras  não  inferiores  a  23  cm  (vinte  e  três  centímetros),  superpostas  a  um  geossintético  não 

 tecido  para  efetuar  a  retenção  de  partículas  de  solo  durante  o  processo  de  enchimento  e 

 esvaziamento da bacia de detenção de cheias. 

 116 



 Sobre  o  colchão  Reno  prevê-se  a  disposição  de  uma  geomanta  flexível  para  retenção  das 

 partículas  do  solo  orgânico  e  propiciando  a  germinação  e  o  crescimento  da  vegetação  de 

 cobertura  do  colchão  Reno.  Os  detalhes  de  implantação  do  sistema  de  proteção  da  margem 

 direita estão referidos em projeto específico; 

 ✔  na  lateral  esquerda,  prevê-se  a  execução  de  uma  contenção  vertical  sob  forma  de  muro  de 

 arrimo  do  tipo  de  flexão,  em  concreto  armado.  Esta  contenção  será  executada  justaposta  à 

 lateral  esquerda  do  Córrego  Água  Branca,  tendo  em  vista  a  existência  de  imóvel  de  propriedade 

 particular. 

 Metodologia Executiva da Contenção da Bacia B3 (PTO) 

 A metodologia executiva da Bacia B3 (PTO) inclui as seguintes etapas: 

 1)  Margem Direita 

 A  contenção  será  executada  sob  a  forma  de  estruturas  verticais  compostas  por  montantes  em 

 perfis  metálicos  e  por  placas  pré-moldadas  em  concreto  armado,  identicamente  à  estrutura  de 

 contenção  na  Bacia  B2  (Ferroeste),  já  descrita  acima.  Outrossim,  todos  os  materiais  e 

 elementos  empregados  nas  margens  da  Bacia  B2  estão  previstas  na  contenção  da  lateral  direita 

 da Bacia B3 (PTO). 

 2)  Margem Esquerda 

 A  execução  do  muro  de  arrimo  do  tipo  de  flexão  deverá  prever  as  suas  fundações  sob  a  forma 

 de  estacas,  com  dupla  função,  sejam  em  compressão,  sejam  principalmente  trabalhando  à 

 tração, como tirantes de ancoragem, quando ocorrer a detenção de cheias. 

 Justificativa da Solução Proposta para Bacia B3 (PTO) 

 Esta solução justifica-se pelos seguintes fatos e com embasamento nas seguintes premissas: 

 1)  Margem Direita 

 Esta solução justifica-se pelos seguintes fatos e com embasamento nas seguintes premissas: 

 ✔  área  pública  com  maiores  espaços  de  trabalhos,  exceto  pela  dificuldade  de  se  manter  um 

 mínimo de circulação do tráfego local; 
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 ✔  alturas  significativas  de  contenção  de  solos  (cinco  metros,  em  média),  com  significativos 

 esforços horizontais sobre as estruturas de contenção; 

 ✔  necessidade  de  execução  de  obras  de  drenagem  na  parte  posterior  da  estrutura  de  contenção, 

 devido à presença de lençol d’água oscilando no nível do fundo final da Bacia B4; 

 ✔  também,  devido  à  necessidade  da  execução  da  galeria  de  drenagem  para  coleta  das  águas 

 dos  imóveis  circunvizinhos,  decidiu-se  em  aproveitar  a  estrutura  da  referida  galeria  como 

 estrutura de contenção dessa bacia de detenção; 

 ✔  a  escolha/definição  de  sustentação  das  estruturas  de  contenção  por  meio  de  sistema  de 

 ancoragem  não  foi  proposta  devido  à  existência  de  grande  número  de  interferências  locais 

 enterradas,  com  possibilidade  de  danos  e  prejuízos  aos  serviços  de  outras  empresas  de 

 serviços públicos; e 

 ✔  facilidade  de  preparação/fabricação  prévia  das  placas  pré-moldadas  na  usina,  com  grande 

 rendimento durante as fases de escavação, colocação e reaterro. 

 2)  Margem Esquerda 

 O  atual  canal  de  drenagem  do  Córrego  Água  Branca,  em  concreto  armado,  situa-se  na  divisa 

 entre  a  Vila  PTO  e  o  imóvel  de  propriedade  particular  (IMA  -  Indústria  de  Madeira  Imunizada 

 Ltda.).  Devido  ao  fato  de  ser  necessário  o  maior  armazenamento  possível  de  água  nessa  Bacia 

 B3  (PTO),  uma  estrutura  de  contenção  do  tipo  muro  de  arrimo  de  flexão  deverá  ter  sua  parede 

 de  detenção  executada  o  mais  próximo  possível  da  referida  divisa.  Assim,  garantir-se-á  o 

 máximo volume de detenção de água. 

 6.4.2.3  Contenções da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Na Bacia de Detenção B4 (Itaú) as suas contenções laterais estão previstas como se segue: 

 ✔  na  lateral  esquerda,  o  talude  encontra-se  na  posição  inclinada  de  45º  (quarenta  e  cinco  graus)e 

 protegido  por  estruturas  flexíveis  do  tipo  colchão  Reno,  com  espessuras  não  inferiores  a  23  cm 

 (vinte  e  três  centímetros),  superpostas  a  um  geossintético  não  tecido,  com  o  objetivo  de  efetuar 

 a  retenção  de  partículas  de  solo  sob  o  colchão  Reno  durante  o  processo  de  enchimento  e 

 esvaziamento da bacia de detenção de cheias. 
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 Sobre  o  colchão  Reno  de  proteção  do  talude  prevê-se  a  disposição  de  uma  geomanta  flexível 

 para  retenção  das  partículas  do  solo  orgânico,  o  que  propiciará  a  germinação  e  o  crescimento  da 

 vegetação de cobertura do colchão Reno. 

 Ainda,  onde  as  cotas  do  talude  não  forem  suficientes,  prevê-se  a  execução  de  um  alteamento  de 

 segurança,  com  altura  média  de  um  metro  (1,00  m),  acima  do  nível  do  terreno.  Esse  alteamento, 

 previsto  de  ser  executado  sob  a  forma  de  muro  em  concreto  armado,  será  engastado  numa  viga 

 longitudinal,  também  em  concreto  armado,  que  será  engastada  no  terreno  por  meio  de  estacas 

 moldadas  “in  loco”  do  tipo  estaca  broca,  com  armadura  para  resistir  a  esforços  horizontais, 

 conforme projeto específico. 

 As  fundações  do  tipo  estacas  moldadas  “in  loco”  acima  citadas,  assim  como  a  viga  longitudinal 

 de  fundação  das  placas  de  alteamento,  servirão  como  suporte  de  fixação  dos  colchões  Reno, 

 conforme projeto específico. 

 Na  lateral  esquerda  onde  as  cotas  forem  elevadas  suficientes  de  modo  a  não  requerer  esse 

 alteamento,  o  engastamento  dos  colchões  Reno  no  talude  será  executado  sob  a  forma  de  uma 

 “gaiola” de gabião de meio metro de espessura, conforme projeto específico. 

 ✔  na  lateral  direita,  ao  longo  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  prevê-se  a  execução  de  uma 

 contenção  vertical,  sob  a  forma  de  duas  estruturas  verticais,  de  contenção,  independentes, 

 sendo: 

 -  Lado Direito: Parte Inicial de Montante 

 Na  parte  de  montante  da  Bacia  B4  (Itaú),  aproximadamente  entre  as  estacas  35  e  47,  a 

 contenção  será  executada  sob  a  forma  de  estruturas  verticais  compostas  por  montantes  em 

 perfis  metálicos  e  por  placas  pre-moldadas  em  concreto  armado,  identicamente  à  estrutura 

 de  contenção  na  Bacia  B2  (Ferroeste),  já  descrita  acima.  Outrossim,  todos  os  materiais  e 

 elementos empregados nas margens da Bacia B2 estão previstas nessa parte da Bacia B4. 

 -  Lado Direito: Parte Intermediária até Jusante 

 Da  parte  intermediária  até  jusante  da  Bacia  B4,  que  termina  no  seu  barramento, 

 aproximadamente  entre  as  estacas  47  e  69,  a  contenção  será  executada  por  meio  de  uma 

 galeria  de  drenagem  sob  a  plataforma  viária  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  subjacente  à 

 uma  estrutura  de  contenção  do  tipo  de  muro  de  arrimo  de  flexão,  engastado  no  topo  de 

 galeria de macrodrenagem. 
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 A  referida  galeria  de  macrodrenagem  será  contraventada  na  sua  laje  de  topo  por  contrafortes 

 metálicos  inclinados  (perfis  metálicos)  e  apoiados  no  interior  da  bacia  de  detenção,  em 

 blocos  de  coroamento  sobre  estacas,  conforme  projeto  específico.  Os  referidos  blocos  de 

 coroamento  deverão  estar  travados  entre  si,  longitudinalmente,  por  meio  de  vigas. 

 Perpendicularmente  à  galeria,  os  blocos  de  coroamento  estarão  travados  por  meio  de  vigas 

 tirantes,  ligadas  à  laje  de  base.  Esses  travamentos  garantem  a  estabilidade  das  diversas  partes 

 da contenção. 

 O  muro  de  arrimo  do  tipo  de  flexão  que  dá  continuidade  da  estrutura  de  contenção  tem  como 

 base a laje de topo da galeria, que garante o engastamento da sua face vertical. 

 Metodologia Executiva da Contenção da Bacia B4 (Itaú) 

 A metodologia executiva da Bacia B4 (Itaú) inclui as seguintes etapas: 

 1)  Margem Direita 

 ✔  Na  parte  de  montante  da  Bacia  B4,  aproximadamente  entre  as  estacas  35  e  47,  tem-se  as 

 etapas idênticas às da Bacia B2; 

 ✔  Da  parte  de  intermediária  até  jusante  da  Bacia  B4  que  termina  no  seu  barramento, 

 aproximadamente entre as estacas 47 e 69, provêem-se as seguintes etapas: 

 -  provável  necessidade  de  execução  de  serviços  adicionais  de  rebaixamento  temporário  do 

 nível  d’água  durante  a  implantação  das  contenções  e  a  posterior  implantação  de  drenagens 

 definitivas  para  favorecer  o  escoamento  controlado  das  águas  subterrâneas,  devido  aos 

 elevados  níveis  de  água  (lençol  freático)  nas  áreas  apresentando-se  bem  elevados  nas 

 localizações de implantação das contenções; 

 -  escavação  prévia  de  toda  a  área  até  a  cota  de  base  do  fundo  da  galeria,  com  a  posterior 

 cravação  das  suas  estacas  de  fundação  e  a  concomitante  execução  dos  blocos  de  coroamento 

 e das respectivas vigas de travamento, conforme projeto específico; 

 -  escavação  prévia  na  cota  de  fundo  de  cravação  das  estacas  de  suporte  dos  contrafortes, 

 afastada do alinhamento da estrutura de contenção; 
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 -  cravação  das  estacas  de  suporte  dos  contrafortes  inclinados  e  execução  dos  blocos  de 

 coroamento,  com  respectiva  execução  de  vigas  de  travamento  entre  eles,  longitudinalmente, 

 e entre eles e a laje de base da galeria; 

 -  instalação dos contrafortes inclinados; 

 -  continuação  da  execução  da  estrutura  de  contenção  vertical,  com  a  execução  do  muro  de 

 arrimo de flexão engastado no topo de galeria de drenagem; 

 -  execução  da  drenagem  lateral  à  galeria  de  drenagem,  na  sua  parte  posterior,  por  meio  de 

 tubo de drenagem, conforme projeto; 

 -  reaterro gradual da parte posterior da galeria de drenagem por meio de solo compactado; e 

 -  continuação  do  reaterro  sobre  a  galeria  e,  também,  na  parte  posterior  do  muro  de  arrimo  de 

 flexão,  com  a  concomitante  instalação  do  sistema  de  drenagem  na  parte  posterior  do  muro 

 de flexão. O sistema de drenagem recomendado é o do tipo geocomposto drenante. 

 Observação:  Os  postes  de  eletrificação  que  se  encontram  próximo  ao  canal  existente  do 

 Córrego  Ferrugem  e  que  serão  remanejados,  não  podem  ser  reassentados  próximos  às  estruturas 

 de  contenção,  sob  nenhuma  hipótese.  As  estruturas  de  contenção  não  foram  projetas  para  essas 

 solicitações adicionais e que as sobrecarregariam sobremaneira. 

 2)  Margem Esquerda 

 O  corte  será  executado  a  partir  do  “offset”  estabelecido  para  a  margem  esquerda,  ficando 

 preparado  para  a  colocação  da  estrutura  de  proteção  do  tipo  de  colchão  Reno  e  demais  materiais 

 previstos,  conforme  projeto.  As  unidades  de  colchão  Reno  serão  fixadas  no  talude  por  meio  de 

 grampos,  e  seu  engastamento  no  talude  dar-se-á  conforme  projeto  específico,  seja  onde  houver 

 as placas de alteamento, em concreto armado, seja onde tal procedimento não for necessário. 

 Justificativa da Solução Proposta para Bacia B4 (Itaú) 

 1)  Margem Direita 

 Esta solução justifica-se pelos seguintes fatos e com embasamento nas seguintes premissas: 
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 ✔  área  pública  com  maiores  espaços  de  trabalhos,  exceto  pela  dificuldade  de  se  manter  um 

 mínimo de circulação do tráfego local; 

 ✔  alturas  significativas  de  contenção  de  solos  (cinco  metros,  em  média),  com  significativos 

 esforços horizontais sobre as estruturas de contenção; 

 ✔  necessidade  de  execução  de  obras  de  drenagem  na  parte  posterior  da  estrutura  de 

 contenção,  devido  à  presença  de  lençol  d’água  oscilando  no  nível  do  fundo  final  da  Bacia 

 B4; 

 ✔  também,  devido  à  necessidade  da  execução  da  galeria  de  drenagem  para  coleta  das  águas 

 dos  imóveis  circunvizinhos,  decidiu-se  em  aproveitar  a  estrutura  da  referida  galeria  como 

 estrutura de contenção dessa bacia de detenção; 

 ✔  a  escolha/definição  de  sustentação  das  estruturas  de  contenção  por  meio  de  sistema  de 

 ancoragem  não  foi  proposta  devido  à  existência  de  grande  número  de  interferências  locais 

 enterradas,  com  possibilidade  de  danos  e  prejuízos  aos  serviços  de  outras  empresas  de 

 serviços públicos; e 

 ✔  facilidade  de  preparação/fabricação  prévia  das  placas  pré-moldadas  na  usina,  com  grande 

 rendimento durante as fases de escavação, colocação e reaterro. 

 2)  Margem Esquerda 

 Prevê-se  o  aproveitamento  do  talude  existente  para  servir  de  barramento  natural,  revestindo-o 

 com  uma  estrutura  permeável  e  com  função  protetora  contra  a  erosão  durante  o  processo  de 

 enchimento  e  esvaziamento  da  bacia  de  detenção  de  cheias.  O  emprego  do  geotêxtil  justifica-se 

 com  a  função  de  filtro  e  retenção  de  partículas;  o  emprego  da  geomanta  justifica-se  como 

 estrutura  de  retenção  do  solo  orgânico  necessário  para  o  crescimento  da  vegetação  de 

 recobrimento do colchão Reno. 

 Nas  localizações  onde  não  será  necessário  o  alteamento  da  cota  de  segurança  do  nível  de  água 

 da  Bacia  B4,  o  engastamento  do  colchão  Reno  será  executado  via  processo  rotineiro,  com 

 gabião  enterrado;  onde  houver  o  alteamento,  o  engastamento  utilizará  as  suas  fundações, 

 conforme projeto específico. 
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 6.4.2.4  Contenções da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Na Bacia de Detenção B5 (Sport Club) as suas contenções laterais estão previstas como se segue: 

 ✔  na  lateral  esquerda,  o  talude  será  executado  e  protegido  segundo  a  mesma  metodologia  da 

 Bacia  B4  (Vila  Itaú).  Devido  ao  fato  que  as  cotas  nessa  lateral  da  Bacia  B5  (Sport  Club)  são 

 mais elevadas, não será necessário qualquer alteamento. 

 Assim,  nessa  lateral  esquerda,  o  engastamento  dos  colchões  Reno  no  talude  será  executado  sob 

 a  forma  de  uma  “gaiola”  de  gabião  de  meio  metro  de  espessura,  enterrado  na  parte  superior  do 

 talude, conforme projeto específico. 

 ✔  na  lateral  direita  da  Bacia  B5  (Sport  Club),  ou  seja,  no  perímetro  externo  do  atual  canal  de 

 macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  seção  aberta  revestida  em  concreto  armado,  prevê-se  o 

 alteamento  da  parede  na  sua  lateral  direita,  na  divisa  entre  o  canal  e  o  imóvel  de  propriedade 

 particular (MAGNESITA Refratários S/A). 

 Esse  alteamento  é  previsto,  também,  em  concreto  armado,  justaposto  à  parede  existente,  na  sua 

 parte externa, a qual servirá como seu reforço e/ou engastamento. 

 Metodologia Executiva da Contenção da Bacia B5 (Sport Club) 

 A metodologia executiva da Bacia B5 (Sport Club) inclui as seguintes etapas: 

 1)  Margem Direita 

 A metodologia executiva da contenção da margem direita consistirá: 

 ✔  provável  necessidade  de  execução  de  serviços  adicionais  de  rebaixamento  temporário  do 

 nível  d’água  durante  a  implantação  das  contenções  e  a  posterior  implantação  de  drenagens 

 definitivas para favorecer o escoamento controlado das águas superficiais; 

 ✔  escavação  prévia  da  parte  posterior  da  parede  na  lateral  direita  (lado  do  imóvel  de 

 propriedade particular) do canal de macrodrenagem do Córrego Ferrugem; 
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 ✔  execução  do  alteamento,  sob  a  forma  de  muro  de  arrimo  do  tipo  de  flexão,  com 

 engastamento  e/ou  reforço  por  meio  de  elementos  metálicos  ou  pré-moldados  em  concreto 

 armado; e 

 ✔  reaterro por meio de solo compactado, até o nível anterior existente. 

 2)  Margem Esquerda 

 O  corte  será  executado  a  partir  do  “offset”  estabelecido  para  a  margem  esquerda,  ficando 

 preparado  para  a  colocação  da  estrutura  de  proteção  do  tipo  de  colchão  Reno  e  demais  materiais 

 previstos,  conforme  projeto.  As  unidades  de  colchão  Reno  serão  fixadas  no  talude  por  meio  de 

 grampos,  e  seu  engastamento  no  talude  será  executado  sob  a  forma  de  uma  “gaiola”  de  gabião 

 de meio metro de espessura, enterrada na parte superior do talude, conforme projeto específico. 

 Justificativa da Solução Proposta para Bacia B5 (Sport Club) 

 1)  Margem Direita 

 Esta solução justifica-se pelos seguintes fatos e com embasamento nas seguintes premissas: 

 ✔  O  atual  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  em  seção  aberta  revestida  de 

 concreto  armado,  situa-se  na  divisa  entre  a  Bacia  B5  (Sport  Club)  e  o  imóvel  de 

 propriedade  particular  (MAGNESITA  Refratários  S/A).  Devido  ao  fato  de  ser  necessário  o 

 maior  armazenamento  possível  de  água  nessa  bacia  de  detenção,  uma  estrutura  de  arrimo 

 do  tipo  de  muro  de  arrimo  do  tipo  de  flexão  deverá  ter  sua  parede  de  detenção  executada  o 

 mais  próximo  possível  da  referida  divisa.  Assim,  garantir-se-á  o  máximo  volume  de 

 detenção de água; 

 ✔  Face  à  existência  de  solo  na  parte  posterior  da  atual  parede  do  canal  de  macrodrenagem  do 

 Córrego  Ferrugem,  prevê-se  a  sua  remoção  para  se  “encaixar”  um  muro  de  arrimo  na  parte 

 externa  do  canal,  com  posterior  reaterro  do  mesmo,  até  a  cota  atual  do  terreno.  A  sua 

 fixação  e/ou  engastamento  só  é  necessária  para  se  garantir  sua  estabilidade  sob  efeito  de 

 esforço hidrostático, quando da inundação do reservatório. 

 2)  Margem Esquerda 

 Prevê-se  o  aproveitamento  do  talude  existente  para  servir  de  barramento  natural,  revestindo-o 

 com  uma  estrutura  permeável  e  com  função  protetora  contra  a  erosão  durante  o  processo  de 
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 enchimento  e  esvaziamento  da  bacia  de  detenção  de  cheias.  O  emprego  do  geotêxtil  justifica-se 

 com  a  função  de  filtro  e  retenção  de  partículas;  o  emprego  da  geomanta  justifica-se  como 

 estrutura  de  retenção  do  solo  orgânico  necessário  para  o  crescimento  da  vegetação  de 

 recobrimento do colchão Reno. 

 6.4.2.5  Barramentos da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Barramento de Montante da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Características Construtivas do Barramento de Montante da Bacia de Detenção B4 (Itaú): 

 ✔  Localização: Estaca 35 + 10,00m do Córrego Ferrugem; 

 ✔  Cota fundo canal e de escavação do barramento: 887,20 m; 

 ✔  Cota nível máximo água: 891,48 m; 

 ✔  Cota topo barramento: 893,10 m; 

 ✔  Altura: 5,90 m; 

 ✔  Proposta de barramento não retilíneo: 

 -  Extensão entre margens: 133 metros; 

 -  Extensão total poligonal: (35,80 + 61,70 + 47,60) m = 145,10 m. 

 O  barramento  de  montante  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  será  do  tipo  de  estrutura  em  concreto 

 armado,  no  formato  em  “L”,  com  contrafortes  maciços  dispostos  longitudinalmente  em  toda  sua 

 extensão, e assentado sobre fundações profundas do tipo estacas. 

 Na  face  de  montante  do  barramento  será  executado  o  aterro  para  servir  de  acesso  às  áreas 

 circunvizinhas,  além  de  permitir  o  tráfego  dos  veículos  de  manutenção  da  área  da  bacia  de 

 detenção. 
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 O  barramento  está  definido  sob  o  formato  de  uma  poligonal,  contrariamente  ao  formato  retilíneo, 

 para garantir melhor estabilidade quanto aos esforços horizontais. 

 Barramento de Jusante da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Características Construtivas do Barramento de Montante da Bacia de Detenção B4 (Itaú): 

 ✔  Localização: Estaca 69 do Córrego Ferrugem; 

 ✔  Cota fundo canal e de escavação do barramento: 884,70 m; 

 ✔  Cota nível máximo água: 891,48 m; 

 ✔  Cota topo barramento: 893,10 m; 

 ✔  Altura: 8,40 m; 

 ✔  Proposta de barramento não retilíneo: 

 -  Extensão entre margens: 133 metros; 

 -  Extensão total curva: (35,80 + 61,70 + 47,60) m = 145,10 m. 

 Interferências no Barramento de Jusante da Bacia de Detenção B4 (Itaú): 

 ✔  galeria  de  macrodrenagem  auxiliar,  com  dimensões  (3,00  x  3,00)  m²,  da  Avenida  Jorge  Ferreira 

 Gomes; 

 ✔  vertedor  retangular  na  parte  central  do  barramento,  com  fluxo  direcionado  sobre  a  área  do  canal 

 atual  do  córrego  ferrugem.  Essa  área  de  amortecimento  do  atual  canal  será  alteada  na  cota  dos 

 barramentos  da  Bacia  B5  (Sport  Club),  para  proteção  de  transbordamento  nos  imóveis 

 marginais; e 

 ✔  execução  de  uma  via  de  circulação  de  pedestres  na  crista  do  barramento,  interligando  as  laterais 

 da bacia, que servirá de área de lazer para a região. 

 O  barramento  de  jusante  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú),  igualmente  ao  barramento  de  montante, 

 será  do  tipo  de  estrutura  em  concreto  armado,  no  formato  em  “L”,  com  contrafortes  maciços 

 dispostos  longitudinalmente  em  toda  sua  extensão,  e  assentado  sobre  fundações  profundas  do  tipo 

 estacas. 
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 Ressalta-se  que,  o  barramento  de  jusante  da  Bacia  B4  (Itaú)  não  sofrerá  nenhum  tipo  de  reaterro  em 

 nenhuma de suas faces. 

 O  barramento  está  definido  sob  o  formato  de  uma  poligonal,  contrariamente  ao  formato  retilíneo, 

 para garantir melhor estabilidade quanto aos esforços horizontais. 

 Deverá  ser  garantida  a  impermeabilidade  do  subsolo  desse  barramento,  para  se  evitar  a  percolação 

 de  água  da  bacia  de  detenção  para  o  imóvel  de  propriedade  particular  (MAGNESITA  Refratários 

 S/A)  situada  à  jusante  dele.  Para  isso,  serão  realizadas  injeções  no  maciço  de  fundação,  tornando-o 

 o mais impermeável possível. 

 6.4.2.6  Barramentos da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Barramento de Montante da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Características Construtivas do Barramento de Montante da Bacia de Detenção B5 (Sport Club): 

 ✔  Localização: Estaca 91 do Córrego Ferrugem; 

 ✔  Cota fundo canal e de escavação do barramento: 883,20 m; 

 ✔  Cota nível máximo água: 881,01 m; 

 ✔  Cota topo barramento: 888,20 m; 

 ✔  Altura: 5,00 m; 

 ✔  Proposta de barramento não retilíneo 

 -  Extensão entre margens: 70 metros; 

 -  Extensão total poligonal: (9,00 + 12,20 + 20,70 + 22,80) m = 75,70 m. 
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 O  barramento  de  montante  da  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club)  será  do  tipo  de  estrutura  em 

 concreto  armado,  no  formato  em  “L”,  com  contrafortes  maciços  dispostos  longitudinalmente  em 

 toda sua extensão, e assentado sobre fundações profundas do tipo estacas. 

 Esse  barramento  não  sofrerá  nenhum  tipo  de  reaterro  em  nenhuma  de  suas  faces,  exceto  que,  na 

 lateral esquerda, parte do barramento ficará encaixada na encosta existente. 

 O  barramento  está  definido  sob  o  formato  de  uma  poligonal,  contrariamente  ao  formato  retilíneo, 

 para garantir melhor estabilidade quanto aos esforços horizontais. 

 Deverá  ser  garantida  a  impermeabilidade  do  subsolo  desse  barramento,  para  se  evitar  a  percolação 

 de  água  da  bacia  para  o  imóvel  de  propriedade  particular  situada  à  montante  dele.  Para  isso,  serão 

 realizadas injeções no maciço de fundação, tornando-o o mais impermeável possível. 

 Barramento de Jusante da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Características Construtivas do Barramento de Jusante da Bacia de Detenção B5 (Sport Club): 

 ✔  Localização: Estaca 108 do Córrego Ferrugem; 

 ✔  Cota fundo canal e de escavação do barramento: 882,10 m; 

 ✔  Cota nível máximo água: 888.01 m; 

 ✔  Cota topo barramento: 888,20 m; 

 ✔  Altura: 6,10 m; 

 ✔  Proposta de barramento retilíneo: 

 -  Extensão entre margens: 82 metros. 

 Na  face  de  jusante  do  barramento  será  executado  o  aterro  para  servir  de  acesso  às  áreas 

 circunvizinhas,  além  criar  área  de  estacionamento  de  veículos  associada  às  edificações  a  serem 

 implantadas. 

 6.4.2.6  Passarela de Pedestres da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 128 



 A  atual  passarela  de  pedestres  da  Estação  Metroviária  da  Cidade  Industrial,  operada  pela  CBTU, 

 existente  junto  à  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  –  Estaca  67  +  12,00m,  será  parcialmente  substituída 

 por nova passarela com novas dimensões e com sua localização levemente deslocada: 

 ✔  comprimento  total  de  135  metros,  sendo  30  metros  sobre  encosta  da  ferrovia  e  105  metros 

 sobre a Bacia de Detenção B4 (Itaú); 

 ✔  desnível entre os dois extremos da nova passarela: 10,00 m; e 

 ✔  declividade da nova passarela: 4,20º ou de 7,4 %. 

 Recomenda-se  que  as  fundações  da  nova  passarela  sejam  construídas  independentemente  das 

 fundações  do  barramento  de  jusante  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  –  Estaca  69,  assim  como  sejam 

 deslocadas  para  montante  do  referido  barramento,  para  que  a  integridade  de  sua  estrutura  seja 

 resguardada quanto a qualquer acidente em decorrência de chuva e enchentes excessivas. 
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 7. E  STUDOS  E  P  ROJETOS  DO  S  ISTEMA  DE  D  RENAGEM  U  RBANA 
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 7.  E  STUDOS  E  P  ROJETOS  DO  S  ISTEMA  DE  D  RENAGEM  U  RBANA 

 1.17.  C  ONSIDERAÇÕES  I  NICIAIS 

 Para  o  dimensionamento  das  estruturas  de  macrodrenagem  integrantes  dos  “Estudos  Técnicos  e 

 Projetos  Executivos  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego 

 Ferrugem”,  primeiramente,  realizou-se  a  consolidação  e  convergência  dos  resultados  obtidos  pelos 

 Estudos  e  Modelagens  Hidrológicas  e  Hidráulicas  Complementares,  desenvolvidos  pela 

 ENGESOLO  Engenharia  Ltda.,  a  partir  dos  resultados  obtidos  pelos  Estudos  Hidrológicos  e 

 Hidráulicos  desenvolvidos  pela  Empresa  SOLVEN  Solução  Versátil  em  Engenharia  Ltda.  na  etapa 

 dos Estudos Técnicos e Projetos Básicos. 

 Além  das  informações  hidrológicas  e  hidráulicas,  fez-se  necessário  o  conhecimento  detalhado  das 

 áreas  destinadas  à  implantação  dos  reservatórios  para  controle  de  cheias,  tais  como:  restrições  de 

 escavação  e  rebaixamento  do  lençol  freático  (com  avaliação  da  necessidade  de  implantação  de 

 dispositivos  para  drenagem  profunda)  dos  terrenos;  alternativas  de  soluções  de  engenharia,  com 

 embasamento  geotécnico,  hidrogeológico  e  estrutural,  para  contenção,  barramento  e  estabilidade  de 

 taludes  de  corte  e  bases  de  aterros  de  terrenos  para  implantação  dos  reservatórios;  interferências 

 com  outras  redes  de  serviço  público,  sistema  viário  e  edificações  existentes;  características 

 executivas  (área  espacial,  capacidade  volumétrica  e  altura  do  barramento  dos  reservatórios);  custos 

 com  a  desapropriação  de  terrenos;  custos  com  o  transporte  e  destino  final  dos  materiais  de  bota-fora 

 originados pela obras de terraplenagem; etc. 

 1.17.1.  Estudos Hidrológicos 

 A  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem  apresenta  uma  área  de  drenagem  total  de  26,62  km², 

 formada  pelos  tributários:  córregos  Água  Branca  e  Riacho  das  Pedras.  O  Córrego  Água  Branca  é 

 seu  contribuinte  pela  margem  esquerda  e  apresenta  uma  área  espacial  de  8,96  km².  O  Riacho  das 

 Pedras é o seu principal contribuinte pela margem direita, com área de drenagem de 15,66 km². 
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 As  vazões  de  cheias  do  Córrego  Ferrugem  foram  calculadas  na  plataforma  do  Modelo 

 Computacional  HEC-HMS,  versão  4.1,  combinando-se  a  geração  de  hidrogramas  de  escoamento 

 superficial  com  rotinas  de  propagação  em  trechos  fluviais.  Para  tanto,  a  bacia  hidrográfica  foi 

 segmentada  em  sub-bacias  de  contribuição  aos  fundos  de  vale,  desaguando  em  junções  que  se 

 conectam em trechos fluviais, onde ocorre a simulação do trânsito dos hidrogramas. 

 A  Figura  7.1  a  seguir  apresenta  o  modelo  topológico  da  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem, 

 desenvolvido  no  Modelo  Hidrológico  HEC-HMS.  O  esquema  é  composto  de  27  sub-bacias  de 

 contribuição, 15 trechos, e 16 pontos de controle (seções fluviais). 

 Figura 7.1 - Modelo Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 A  partir  do  modelo  hidrológico  desenvolvido  para  a  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem, 

 procedeu-se  às  simulações  do  processo  chuva-vazão  com  o  passo  de  tempo  de  01  minuto  para  a 
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 formação  dos  hidrogramas  de  cheias,  considerando  as  precipitações  de  projeto  com  durações  de  15 

 a 240 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 e 100 anos. 

 A  Tabela  7.1  apresenta  as  vazões  de  cheias  associadas  às  precipitações  de  diferentes  períodos  de 

 retorno  obtidas  nos  pontos  de  controle  localizados  ao  longo  do  trecho  de  projeto  e  de  interesse  para 

 os Estudos Hidráulicos. 

 Tabela 7.1 - Resultados dos Estudos e Modelagens Hidrológicas da 
 Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem 

 Ponto 
 Controle  Descrição 

 Vazões (m  ³  /s) x Período de Retorno (anos) 
 5  10  25  50  100 

 PC12  Av. Francisco Firmo de Mattos esquina com 
 Av. General David Sarnoff  134,92  178,93  222,72  261,90  298,90 

 PC13  Confluência do Córrego Água Branca com o 
 Córrego Riacho das Pedras  191,84  254,09  316,66  372,14  424,42 

 PC14  Ponte da Empresa Magnesita Refratários S/A  199,86  265,76  331,43  390,33  445,94 

 PC15  Travessia da Avenida Amazonas  199,86  265,76  331,43  390,33  445,94 

 PC16  Exutório da Bacia Hidrográfica do Córrego 
 Ferrugem, confluência com Ribeirão Arrudas  200,28  266,40  332,25  391,52  447,31 

 1.17.2.  Estudos Hidráulicos 

 A  partir  das  vazões  de  cheias  obtidas  na  etapa  dos  Estudos  Hidrológicos,  de  seções  topobatimétricas 

 obtidas  através  de  restituição  aérea  e  do  levantamento  topográfico  planialtimétrico,  batimétrico  e 

 cadastral  in  situ  ,  foram  realizados  os  Estudos  Hidráulicos  com  o  objetivo  de  avaliar  as  condições  de 

 escoamento ao longo do trecho do Córrego Ferrugem de intervenção pelo empreendimento. 

 Os  estudos  foram  desenvolvidos  em  um  trecho  de  aproximadamente  2.560  metros  de  canal  aberto 

 revestido  em  concreto  estrutural,  no  segmento  entre  a  travessia  da  Avenida  General  David  Sarnoff  e 

 a Avenida Tereza Cristina (confluência com o Ribeirão Arrudas). 

 Esta  etapa  dos  Estudos  Hidráulicos  consistiu  em  avaliar,  em  termos  hidrodinâmicos,  a  situação  atual 

 do  Córrego  Ferrugem.  De  uma  forma  geral,  esta  avaliação  consistiu  na  estimativa  da  capacidade 
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 hidráulica  (vazão  de  restrição)  do  canal  de  macrodrenagem  e  das  singularidades  (pontes,  travessias, 

 passarelas, etc.) existentes ao longo trecho de projeto. 

 Para  estabelecer  os  parâmetros  iniciais  ao  estudo  foi  utilizado  o  programa  para  cálculo  hidráulico  – 

 HIDROwin  desenvolvido  pela  UFMG  (Universidade  Federal  de  Minas  Gerais),  com  a  finalidade  de 

 verificar  a  capacidade  hidráulica  do  canal  de  macrodrenagem  existente.  Ressalta-se  que  este 

 programa  considera  o  escoamento  como  sendo  uniforme  e  utilizou  como  dados  de  entrada  as 

 dimensões do canal, declividade e um enchimento máximo em 80% da altura de lâmina. 

 A  Tabela  7.2  apresenta  as  estruturas  de  macrodrenagem  existentes  no  trecho  de  projeto  com  suas 

 dimensões  e  capacidade  de  vazão,  considerando  a  condição  pontual  e  isolada  de  funcionamento  no 

 sistema  de  macrodrenagem.  Estas  vazões  possibilitaram  um  norteamento  com  relação  à  magnitude 

 das vazões a serem inseridas no Modelo Hidráulico HEC-RAS. 

 Tabela 7.2 - Resultados do Programa HIDROwin na Verificação da Capacidade Hidráulica das 
 Estruturas de Macrodrenagem Existentes 

 Descrição  Dimensões 
 (m) 

 i 
 (m/m) 

 Q 
 (m³/s) 

 Canal (entre Av. General David Sarnoff e estaca 31 + 0,00)  6,00 x 3,20  0,0063  84,00 
 Canal (entre estaca 31 + 0,00 e estaca 37 + 0,00)  8,00 x 3,20  0,0040  96,80 
 Canal (entre estaca 37 + 0,.00 e estaca 131 + 10,00)  10,00 x 3,20  0,0040  127,80 
 Ponte Ferroeste (Estaca 3 + 10,74)  6,00 x 3,70  0,0040  59,60 
 Ponte da Av. Babita Camargos (Estaca 21 + 1,00)  6,20 x 5,00  0,0040  120,00 
 Ponte Ferroviária (Estaca 30 + 16,50)  9,40 x 3,70  0,0040  106,00 
 Ponte da Escola (Estaca 35 + 8,66)  8,50 x 6,50  0,0040  222,00 
 Ponte da Magnesita Refratários S/A (Estaca 88 + 13,50)  10,20 x 3,20  0,0040  91,00 
 Bueiro da Av. Amazonas (Estaca 108 + 17,70)  4 (2,40 x 3,30)  0,0092  105,60 
 Ponte da Rua Sideral (Estaca 127 + 6,48)  10,00 x 3,15  0,0063  122,00 

 Para  uma  verificação  mais  detalhada  da  situação  hidráulica  do  Córrego  Ferrugem  foi  adotado  o 

 Modelo  Computacional  HEC-RAS,  que  considera  o  escoamento  permanente  e  gradualmente 

 variado ao longo do canal de macrodrenagem, através do método  Standard Step Method  . 
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 Desta  forma,  o  resultado  final  dos  Estudos  Hidráulicos  possibilitou  conhecer  o  comportamento  do 

 canal  de  macrodrenagem  em  funcionamento  conjugado  com  as  travessias  viárias  existentes  e 

 projetadas, ou seja, sujeito aos efeitos hidráulicos provocados por estas singularidades. 

 Inicialmente  foram  inseridas  no  Modelo  Computacional  HEC-RAS  as  vazões  mais  representativas 

 da  Tabela  7.2  e  avaliados  os  resultados  em  cada  segmento  de  canal  de  macrodrenagem  e  travessia. 

 A  título  de  informação,  as  vazões  inseridas  inicialmente  no  modelo  hidrodinâmico  foram:  59  m³/s; 

 105 m³/s; 122 m³/s e 222 m³/s  . 

 Após  a  inserção  das  referidas  vazões  no  Modelo  Hidrodinâmico  HEC-RAS  verificou-se  que  as 

 mesmas  não  eram  comportadas  pelo  canal  de  macrodrenagem  nos  respectivos  trechos.  Desta  forma, 

 foram  incluídas  sucessivamente  várias  vazões  de  forma  a  determinar  aquelas  para  as  quais  não 

 ocorria o transbordamento. 

 A  Tabela  7.3  apresenta  os  resultados  obtidos  na  Modelagem  Hidráulica  do  Córrego  Ferrugem,  com 

 destaque  para  as  vazões  de  restrição  dos  diferentes  trechos  de  projeto.  Estas  vazões  de  restrição, 

 assim  como  as  vazões  de  cheias  obtidas  nos  Estudos  Hidrológicos,  subsidiaram  o  dimensionamento 

 das  estruturas  de  descarga  das  bacias  de  detenção  integrantes  do  Projeto  Básico  de  Requalificação 

 Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem. 

 Tabela 7.3 - Resultados dos Estudos Hidráulicos do Córrego Ferrugem 

 Trecho  Q 
 (m³/s) 

 Cota de 
 Fundo 

 NA 
 (m) 

 Profundidade 
 (m) 

 Velocidade 
 (m/s) 

 Estaca 1  59,00  891,390  894,050  2,66  3,07 
 Estaca 2  59,00  890,820  894,130  3,31  2,45 
 Estaca 3  59,00  890,750  894,160  3,41  2,18 

 Estaca 3 + 10,74: Ponte da Ferroeste  59,00  890,570  894,180  3,61  2,06 
 Estaca 4 + 10,74  59,00  890,570  892,720  2,15  4,57 

 Estaca 5  59,00  890,340  892,040  1,70  5,51 
 Estaca 6  59,00  890,170  892,730  2,56  3,74 
 Estaca 7  59,00  890,050  892,730  2,68  3,61 
 Estaca 8  59,00  889,980  892,400  2,42  4,23 
 Estaca 9  59,00  889,880  892,590  2,71  3,53 

 Estaca 10  59,00  889,830  892,560  2,73  3,49 
 Estaca 11  59,00  889,800  892,360  2,56  3,86 
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 Trecho  Q 
 (m³/s) 

 Cota de 
 Fundo 

 NA 
 (m) 

 Profundidade 
 (m) 

 Velocidade 
 (m/s) 

 Estaca 12  59,00  889,720  892,270  2,55  3,93 
 Estaca 13  59,00  889,620  892,380  2,76  3,44 
 Estaca 14  59,00  889,580  892,360  2,78  3,38 
 Estaca 15  59,00  889,350  892,420  3,07  3,07 
 Estaca 16  59,00  889,260  892,330  3,07  3,22 
 Estaca 17  59,00  889,150  892,380  3,23  2,94 
 Estaca 18  59,00  889,120  892,350  3,23  2,94 
 Estaca 19  59,00  888,950  892,350  3,4  2,84 
 Estaca 20  59,00  888,920  892,230  3,31  3,12 
 Estaca 21  59,00  888,860  892,080  3,22  3,43 

 Estaca 21 + 1,00: Viaduto da Av. Babita 
 Camargos  59,00  888,850  892,260  3,41  2,78 

 Estaca 22 + 13,00  105,60  888,580  892,250  3,67  4,63 
 Estaca 23  105,60  888,540  891,700  3,16  5,54 
 Estaca 24  105,60  888,430  891,240  2,81  6,07 
 Estaca 25  105,60  888,320  891,090  2,77  6,10 
 Estaca 26  105,60  888,250  891,880  3,63  4,45 
 Estaca 27  105,60  888,150  891,970  3,82  4,08 
 Estaca 28  105,60  888,040  891,340  3,30  5,19 
 Estaca 29  105,60  887,940  891,510  3,57  4,74 
 Estaca 30  105,60  887,750  890,130  2,38  6,67 

 Estaca 30 + 16,50: Ponte Ferroviária  105,60  887,530  888,950  1,42  7,89 
 Estaca 30 + 19,50  105,60  887,530  888,970  1,44  7,81 

 Estaca 31  105,60  887,530  888,970  1,44  7,8 
 Estaca 32  105,60  887,500  889,440  1,94  6,74 
 Estaca 33  105,60  887,460  891,000  3,54  2,41 
 Estaca 34  105,60  887,360  890,470  3,11  3,71 
 Estaca 35  105,60  887,210  890,310  3,10  4,00 

 Estaca 35 + 8,66: Ponte da Escola  105,60  887,210  890,250  3,04  4,09 
 Estaca 35 + 17,66  105,60  887,210  889,720  2,51  4,95 

 Estaca 36  105,60  887,200  889,710  2,51  4,95 
 Estaca 37  105,60  887,130  888,850  1,72  6,15 
 Estaca 38  105,60  887,060  888,860  1,80  5,86 
 Estaca 39  105,60  887,000  888,970  1,97  5,44 
 Estaca 40  105,60  886,900  889,500  2,6  3,96 
 Estaca 41  105,60  886,850  889,680  2,83  3,38 
 Estaca 42  105,60  886,750  889,260  2,51  4,17 
 Estaca 43  105,60  886,700  889,320  2,62  3,88 
 Estaca 44  105,60  886,640  889,330  2,69  3,73 
 Estaca 45  105,60  886,580  889,370  2,79  3,51 
 Estaca 46  105,60  886,530  888,770  2,24  4,72 
 Estaca 47  105,60  886,410  888,550  2,14  4,97 
 Estaca 48  105,60  886,280  888,880  2,60  3,90 
 Estaca 49  105,60  886,200  888,760  2,56  4,07 
 Estaca 50  105,60  886,220  888,540  2,32  4,44 
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 Trecho  Q 
 (m³/s) 

 Cota de 
 Fundo 

 NA 
 (m) 

 Profundidade 
 (m) 

 Velocidade 
 (m/s) 

 Estaca 51  105,60  886,120  888,590  2,47  4,18 
 Estaca 52  105,60  886,020  888,850  2,83  3,38 
 Estaca 53  105,60  885,990  888,660  2,67  3,74 
 Estaca 54  105,60  885,880  888,770  2,89  3,29 
 Estaca 55  105,60  885,810  888,820  3,01  3,09 
 Estaca 56  105,60  885,780  888,720  2,94  3,26 
 Estaca 57  105,60  885,720  888,000  2,28  4,68 
 Estaca 58  105,60  885,590  888,130  2,54  4,14 
 Estaca 59  105,60  885,530  888,050  2,52  4,21 
 Estaca 60  105,60  885,490  888,150  2,66  3,85 
 Estaca 61  105,60  885,440  888,100  2,66  3,81 
 Estaca 62  105,60  885,380  887,650  2,27  4,65 
 Estaca 63  105,60  885,270  887,180  1,91  5,32 
 Estaca 64  105,60  885,120  887,670  2,55  3,99 
 Estaca 65  105,60  885,070  887,640  2,57  3,91 
 Estaca 66  105,60  885,010  887,820  2,81  3,34 
 Estaca 67  105,60  884,930  887,860  2,93  3,13 
 Estaca 68  105,60  884,840  887,300  2,46  4,28 
 Estaca 69  105,60  884,750  887,210  2,46  4,32 
 Estaca 70  105,60  884,700  887,100  2,40  4,45 
 Estaca 71  105,60  884,670  887,070  2,40  4,36 
 Estaca 72  105,60  884,630  887,150  2,52  4,06 
 Estaca 73  105,60  884,540  887,150  2,61  3,93 
 Estaca 74  105,60  884,420  887,170  2,75  3,74 
 Estaca 75  105,60  884,330  886,860  2,53  4,33 
 Estaca 76  105,60  884,410  886,800  2,39  4,34 
 Estaca 77  105,60  884,170  887,070  2,90  3,49 
 Estaca 78  105,60  884,150  886,950  2,80  3,70 
 Estaca 79  105,60  884,090  886,760  2,67  4,03 
 Estaca 80  105,60  884,050  886,760  2,71  3,92 
 Estaca 81  105,60  884,020  886,310  2,29  4,73 
 Estaca 82  105,60  883,900  885,870  1,97  5,37 
 Estaca 83  105,60  883,800  886,040  2,24  4,83 
 Estaca 84  105,60  883,740  885,800  2,06  5,11 
 Estaca 85  105,60  883,680  886,190  2,51  4,09 
 Estaca 86  105,60  883,590  886,110  2,52  4,13 
 Estaca 87  105,60  883,490  886,170  2,68  3,85 
 Estaca 88  105,60  883,430  886,150  2,72  3,79 

 Estaca 88 + 13,50: Ponte da Magnesita  105,60  883,430  886,080  2,65  3,90 
 Estaca 88 + 18,50  105,60  883,430  885,830  2,40  4,30 

 Estaca 89  105,60  883,420  885,830  2,41  4,28 
 Estaca 90  105,60  883,340  885,820  2,48  4,16 
 Estaca 91  105,60  883,230  885,900  2,67  3,82 
 Estaca 92  105,60  883,120  885,410  2,29  4,73 
 Estaca 93  91,41  883,000  885,700  2,70  3,55 
 Estaca 94  91,41  882,940  885,780  2,84  3,20 
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 Trecho  Q 
 (m³/s) 

 Cota de 
 Fundo 

 NA 
 (m) 

 Profundidade 
 (m) 

 Velocidade 
 (m/s) 

 Estaca 95  91,41  882,900  885,730  2,83  3,28 
 Estaca 96  91,41  882,870  885,180  2,31  4,46 
 Estaca 97  91,41  882,830  885,720  2,89  2,47 
 Estaca 98  91,41  882,770  885,150  2,38  3,83 
 Estaca 99  91,41  882,670  885,430  2,76  2,95 
 Estaca 100  91,41  882,600  885,690  3,09  1,78 
 Estaca 101  91,41  882,480  885,740  3,26  1,26 
 Estaca 102  91,41  882,450  885,730  3,28  1,28 
 Estaca 103  91,41  882,380  885,730  3,35  1,27 
 Estaca 104  91,41  882,310  885,680  3,37  1,60 
 Estaca 105  91,41  882,230  885,480  3,25  2,41 
 Estaca 106  91,41  882,170  885,350  3,18  2,73 
 Estaca 107  91,41  882,110  885,350  3,24  2,63 
 Estaca 108  91,41  882,080  885,330  3,25  2,61 

 Estaca 108 + 17,70: Bueiro da Avenida 
 Amazonas  91,41  881,690  885,470  3,78  1,87 

 Estaca 111 + 15,17  91,41  881,120  883,590  2,47  2,93 
 Estaca 112  91,41  881,120  883,610  2,49  2,81 
 Estaca 113  91,41  880,850  882,900  2,05  4,47 
 Estaca 114  91,41  880,760  883,130  2,37  3,67 
 Estaca 115  91,41  880,650  883,180  2,53  3,39 
 Estaca 116  91,41  880,550  883,080  2,53  3,58 
 Estaca 117  91,41  880,460  883,130  2,67  3,33 
 Estaca 118  91,41  880,350  882,880  2,53  3,84 
 Estaca 119  91,41  880,240  883,020  2,78  3,29 
 Estaca 120  91,41  880,160  882,930  2,77  3,46 
 Estaca 121  91,41  880,080  882,950  2,87  3,31 
 Estaca 122  91,41  879,930  882,980  3,05  3,09 
 Estaca 123  91,41  879,850  883,040  3,19  2,79 
 Estaca 124  91,41  879,750  883,020  3,27  2,79 
 Estaca 125  91,41  879,690  882,970  3,28  2,90 
 Estaca 126  105,00  879,630  882,660  3,03  3,67 
 Estaca 127  105,00  879,520  882,280  2,76  4,40 

 Estaca 127 + 6,48: Ponte da Rua Sideral  105,00  879,470  882,660  3,19  3,30 
 Estaca 128 + 15,33  105,00  879,470  881,710  2,24  4,70 

 Estaca 129  105,00  879,260  881,160  1,90  5,61 
 Estaca 130  105,00  879,130  881,040  1,91  5,61 
 Estaca 131  105,00  879,020  880,890  1,87  5,65 
 Estaca 132  105,00  878,900  880,710  1,81  5,73 
 Estaca 133  105,00  878,650  880,290  1,64  6,15 

 Estaca 133 + 14,00: Confluência com o 
 Ribeirão Arrudas  105,00  878,430  881,530  3,10  3,24 

 1.18.  M  ETODOLOGIA  A  DOTADA 
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 A  metodologia  empregada  no  dimensionamento  das  estruturas  de  macrodrenagem  integrantes  do 

 empreendimento  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego 

 Ferrugem” envolveu basicamente três etapas de trabalho, descritas nos próximos parágrafos. 

 A  primeira  etapa  consistiu  na  avaliação  das  características  das  áreas  selecionadas  para  implantação 

 dos  reservatórios  para  o  controle  de  cheias  e  na  consolidação  das  informações  representativas  da 

 capacidade de armazenamento destas áreas. 

 A  segunda  etapa  correspondeu  na  definição  de  um  diagrama  unifilar  representativo  do  Sistema  de 

 Macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  apresentado  na  Figura  7.2  a  seguir,  considerando  a  inserção 

 das bacias de detenção previstas pelo empreendimento. 

 A  partir  deste  diagrama  foi  possível  avaliar  o  comportamento  hidráulico  dos  canais  de 

 macrodrenagem  e  singularidades  existentes  no  trecho  de  projeto  frente  às  vazões  de  cheias  obtidas 

 pelos  Estudos  Hidrológicos,  possibilitando  uma  estimativa  preliminar  das  vazões  máximas  de 

 descarga  de  cada  um  dos  03  reservatórios  projetados.  Esta  etapa  foi  realizada  com  a  aplicação  do 

 programa  para  cálculo  hidráulico  HIDROwin  desenvolvido  pelo  Departamento  de  Engenharia 

 Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG. 

 Por  fim,  a  terceira  etapa  envolveu  o  dimensionamento  hidráulico  das  estruturas  de  macrodrenagem 

 propriamente dito, realizado a partir das vazões máximas de descarga estimadas na etapa anterior. 

 Este  dimensionamento  foi  realizado  através  das  equações  empíricas  (orifício,  vertedor  de  crista 

 livre,  canais  em  escoamento  livre)  apresentadas  a  seguir,  com  o  auxílio  de  planilha  de  cálculo 

 eletrônica (através do  software  Microsoft Office Excel  2007). 

 As  Modelagens  Hidrológica  e  Hidráulica  do  Sistema  de  Macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem 

 possibilitaram  a  análise  sistêmica  do  funcionamento  conjunto  e  integrado  das  estruturas  existentes 

 (canais  de  macrodrenagem  abertos,  galerias,  travessia  e  bueiros)  com  aquelas  projetadas 
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 (reservatórios,  canais  de  interligação,  descargas  de  fundo,  vertedores  de  emergência,  canais 

 paralelos, etc.). 
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 - 

 Diagrama 
 Unifilar 

 do 
 Sistema 

 de 
 Macrodre 
 nagem do 
 Córrego 

 Ferrugem 
 , no 

 trecho de 
 projeto 

 (incluindo 
 os 

 reservatór 
 ios) 

 141 



 142 



 1.18.1.  Canais de Macrodrenagem 

 A  avaliação  da  capacidade  hidráulica  dos  canais  de  macrodrenagem  existentes  e  o  dimensionamento 

 dos  canais  e  galerias  complementares  foi  realizada  com  a  utilização  do  Programa  Computacional 

 HIDROwin,  desenvolvido  pelo  DEHR/UFMG,  com  a  aplicação  da  equação  da  Continuidade 

 associada  à  equação  de  Manning,  ou  seja,  considerando  a  hipótese  de  escoamento  uniforme  e 

 permanente, sendo: 

 Q = A.U; 

 onde: 

 ✔  “Q” é a capacidade hidráulica da estrutura de drenagem (m³/s); 

 ✔  “A” é a área molhada (m²); 

 ✔  “U” é a velocidade média do escoamento (m/s), sendo obtida pela expressão: 

 U = (Rh  2/3  ).(i  ½  )/n ; 

 sendo: 

 ✔  “Rh” igual ao raio hidráulico (m); 

 ✔  “i” correspondente à declividade longitudinal (m/m); 

 ✔  “n” ao coeficiente de rugosidade (coeficiente de manning). 

 Nesse  caso,  o  coeficiente  de  rugosidade  adotado  corresponde  às  superfícies  revestidas  em  concreto 

 (0.017). 

 1.18.2.  Vazões de Descarga 

 A  descarga  máxima  de  cada  uma  das  bacias  de  detenção  projetadas  foi  estimada  a  partir  do  volume 

 de  armazenamento,  da  vazão  e  dos  volume  afluentes.  A  Figura  7.3  ilustra  o  princípio  do 

 funcionamento  de  um  reservatório  de  detenção  hipotético.  A  vazão  de  saída  (descarga)  pode  ser 

 estimada de acordo com a seguinte expressão, adaptada de TUCCI (1995): 

 Q  des  = Q  afl  .(1 – V  arm  /V  afl  ) 
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 onde: 

 ✔  “V  arm  ”  e  “V  afl  ”  correspondem,  respectivamente,  ao  volume  de  armazenamento  e  ao  volume 

 afluente (m³); 

 ✔  “Q  afl  ” e ”Q  des  ”, respectivamente, à vazão afluente  e a descarga do reservatório (m³/s). 

 Assim,  a  partir  da  vazão  e  do  volume  afluente  obtido  pelos  Estudos  Hidrológicos,  e  do  volume  de 

 armazenamento  definido  pelas  condições  topográficas  locais,  foi  possível  estabelecer  a  descarga 

 máxima de cada um dos reservatórios. 

 No  dimensionamento  das  descargas  de  fundo  de  cada  um  dos  reservatórios  foram  observadas  as 

 vazões  de  restrição  obtidas  nos  Estudos  Hidráulicos,  de  tal  forma  que  as  vazões  máximas  liberadas 

 por  estas  estruturas  de  controle  dos  reservatórios  não  excedessem  as  capacidades  de  escoamento 

 definidas para os trechos de canal ou travessias existentes a jusante dos barramentos. 

 Figura 7.3 - Princípio de Funcionamento de um Reservatório de Amortecimento de Cheias 

 1.18.3.  Estruturas Hidráulicas de Extravasão 
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 As  estruturas  hidráulicas  responsáveis  por  extravasar  as  vazões  descargas  definidas  para  o  controle 

 do  N.A  (Nível  de  Água)  dos  reservatórios  foram  dimensionadas  considerando  o  funcionamento 

 conjunto  da  descarga  de  fundo  (orifício)  e  do  vertedor  de  emergência  (crista  livre),  através  das 

 equações empíricas de cálculo apresentadas a seguir. 

 1.18.3.1.  Descarga de Fundo 

 A  estrutura  de  descarga  de  fundo  de  cada  uma  das  03  bacias  de  detenção  de  cheias,  integrantes  dos 

 Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos  do  Córrego  Ferrugem,  foi  dimensionada  supondo  o 

 funcionamento hidráulico como orifício, onde: 

 Q = C  d  .A.(2g.∆H )  1/2  ; 

 sendo: 

 ✔  “Q” = Vazão de descarga (m³/s); 

 ✔  “C  d  ” = 0,60; 

 ✔  “A” = Área hidráulica da seção (m²); 

 ✔  “∆H” = Profundidade da lâmina d’água dentro do reservatório. 

 Desta  forma,  conhecida  as  variáveis  “Q”  (vazão  de  descarga)  e  “∆H”  (profundidade  da  lâmina 

 d’água)  foi  possível  estabelecer  a  seção  hidráulica  da  descarga  de  fundo  e,  conseqüentemente,  suas 

 dimensões. 

 1.18.3.2.  Vertedor de Emergência 

 Além  da  descarga  de  fundo,  é  importante  prever  um  vertedor  de  emergência  para  as  bacias  de 

 detenção  projetadas.  Neste  caso,  o  dimensionamento  desta  estrutura  de  extravasão  complementar 

 pode  ser  realizado  através  da  equação  de  vertedor  de  crista  livre  apresentada  em  BAPTISTA  e 

 COELHO (2002): 
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 onde: 

 ✔  “Q” é a vazão de descarga, em m³/s; 

 ✔  “C  d  ” é o coeficiente de descarga, adimensional, admitido  igual a 1,65; 

 ✔  “H” é a carga hidráulica, em metros, sobre a crista do vertedor; 

 ✔  “L” é a largura efetiva do vertedor, também em metros. 

 Da  mesma  maneira,  conhecida  a  vazão  de  projeto  “Q”  (vazão  de  descarga)  foi  possível  estimar  a 

 seção  hidráulica  necessária  para  o  vertedor  de  emergência,  geralmente  na  forma  retangular,  e 

 estabelecer suas dimensões horizontal (“L”) e vertical (“H” + borda livre). 

 1.18.4.  Dimensionamento das Estruturas de Macrodrenagem 

 Em  linhas  gerais,  as  soluções  de  engenharia  integrantes  dos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos 

 de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  relativas  ao 

 sistema de macrodrenagem pluvial, consiste nos seguintes elementos: 

 −  implantação  de  03  reservatórios  (bacias  de  detenção  de  cheias)  para  armazenamento  dos 

 incrementos  de  vazões  superiores  as  vazões  de  restrição  dos  dispositivos  de  macrodrenagem 

 (canais de macrodrenagem, bueiros, galerias, entre outros); 

 −  implantação  de  canais  e  galerias  de  macrodrenagem  para  interceptação,  escoamento  e 

 interligação  do  sistema  de  microdrenagem  ao  sistema  de  macrodrenagem,  compatibilizado  com 

 a implantação dos reservatórios para o controle de cheias; 

 −  remoção  das  edificações  localizadas  nas  planícies  de  inundação  do  Córrego  Ferrugem,  inclusive 

 de  uma  área  de  risco  de  inundações  recorrentes,  decorrentes  do  remanso  provocado  na  foz  do 

 Córrego Ferrugem pelo aumento do N.A (nível d’água) do Ribeirão Arrudas; 

 −  implantação  de  unidades  administrativas  para  gerenciamento,  monitoramento  e  manutenção  das 

 bacias de detenção de cheias e dos equipamentos urbanos associados a estas. 

 A  implantação  destas  intervenções,  entre  outras  previstas  pelo  empreendimento,  permitirá  aos 

 órgãos  municipais  e  estaduais  envolvidos,  o  controle  e  a  mitigação  dos  problemas  decorrentes  das 

 inundações  recorrentes  no  Córrego  Ferrugem  e  em  seus  tributários  no  trecho  de  intervenção  do 
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 empreendimento,  beneficiando  principalmente  a  população  residente  no  entorno  das  áreas  de 

 interesse  e  aquelas  que  utilizam  o  sistema  viário  local  como  parte  de  seu  trajeto  para  o  trabalho  e/ou 

 para as suas residências, bem como as indústrias e comércios locais. 

 A  seguir  é  apresentada  a  descrição  das  estruturas  hidráulicas  de  extravasão  (descarga  de  fundo  e/ou 

 vertedor  de  emergência)  dos  03  reservatórios  para  controle  de  cheias  integrantes  dos  Estudos 

 Técnicos  e  Projetos  Executivos  do  Córrego  Ferrugem,  dimensionadas  de  acordo  com  a  metodologia 

 descrita no capítulo anterior. 

 Inicialmente,  pelos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Básicos,  procurou-se  dimensionar  as  estruturas  para 

 vazões  e  volumes  de  escoamento  associados  à  precipitações  de  25  anos  de  recorrência.  Entretanto, 

 devido  às  alterações  promovidas  pelos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos  nas  áreas 

 selecionadas  para  implantação  dos  reservatórios  (com  aumento  de  altura  dos  barramentos,  áreas  e 

 volumes  de  armazenamento)  possibilitou-se  o  aumento  das  vazões  de  projeto,  resultando  no 

 dimensionamento  de  estruturas  capazes  de  amortecer  cheias  associadas  aos  períodos  de  retorno  de 

 50  e  até  100  anos,  ou  seja,  com  probabilidade  de  ocorrência,  respectivamente,  de  64%  e  até  22%  em 

 um ano qualquer. 

 A  Tabela  7.1  a  seguir  apresenta  os  dados  de  entrada  utilizados  no  dimensionamento  das  estruturas 

 de  extravasão  e  as  eficiências  no  amortecimento  dos  picos  de  cheias  obtidas  para  cada  uma  das 

 bacias  de  detenção  projetadas.  Neste  caso,  o  amortecimento  é  expresso  em  termos  de  percentual  de 

 redução da vazão afluente, com destaque para a “Bacia B4 (Itaú)”. 

 Tabela 7.1 - Dados de Entrada para o Dimensionamento das Estruturas de Extravasão e Eficiência dos 
 Reservatórios Projetados no Amortecimento de Cheias do Córrego Ferrugem 

 Reservatório 
 Volume de 

 Armazenamento 
 (m³) 

 Vazão 
 Afluente 

 (m³/s) 

 Volume 
 Afluente 

 (m³) 

 Descarga 
 (m³/s) 

 Amortecimento 
 (%) 

 “B3 (PTO)”  42.700  92,02  165.636  66,40  20 
 “B4 (Itaú)”  325.000  172,00  309.600  89,71  40 

 “B5 (Sport Clube)”  159.600  105,00  189.000  68,13  53 
 1  - Período de Retorno de 50 anos 
 2  - Período de Retorno de 100 anos 
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 1.19.  S  ISTEMA  DE  M  ACRODRENAGEM  P  ROPOSTO 

 1.19.1.  Considerações Iniciais 

 De  acordo  com  os  Estudos  de  Viabilidade  Técnica,  Ambiental  e  Socioeconômica,  a  alternativa 

 recomendada  para  redução/controle  dos  riscos  de  inundações  recorrentes  no  trecho  objeto  do 

 empreendimento  seria  a  implantação  de  reservatórios  (bacias  de  detenção)  para  o  amortecimento  e 

 retardo  dos  picos  de  cheias  do  Córrego  Ferrugem  e  de  seus  principais  afluentes:  córregos  Riacho 

 das Pedras e Água Branca. 

 A  definição  do  número  de  reservatórios  necessários,  a  seleção  dos  locais  para  implantação  destes,  e 

 suas  características  geométricas  (área,  volume,  altura,  etc.)  foram  estabelecidas  a  partir  dos  estudos 

 hidrológicos,  hidrogeológicos,  geológicos  e  geotécnicos,  bem  como  em  função  de  diferentes 

 limitações,  tais  como:  nível  d’água  do  lençol  freático;  edificações  e  empreendimentos  com  elevado 

 custos  de  desapropriação;  interferências  com  outras  redes  subterrâneas;  compatibilidade  com  o 

 sistema  viário  e  ferroviário  existente  e  projetado  para  a  região  do  projeto;  baixa  capacidade  de 

 suporte do solo para estruturas com fundação direta; etc. 

 Desta  forma,  nos  estudos  elaborados  na  etapa  dos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Básicos,  pela 

 Empresa  SOLVEN  Solução  Versátil  em  Engenharia  Ltda.,  indicaram-se  05  áreas  propícias  para  a 

 implantação das bacias de detenção de cheias, a saber: 

 ✔  02  bacias  de  detenção,  denominadas  “Bacia  B1  (Canal)”  e  “Bacia  B2  (Ferroeste)”,  na  Sub-Bacia 

 Hidrográfica do Córrego Riacho das Pedras; 

 ✔  01  bacia  de  detenção,  denominada  de  “Bacia  B3  (PTO)”,  na  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Córrego 

 Água Branca; 

 ✔  02  bacias  de  detenção,  denominadas  “Bacia  B4  (Itaú)”  e  “Bacia  B5  (Sport  Club)”,  ao  longo  do 

 canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  após  a  confluência  dos  córregos  Água  Branca  e 

 Riacho das Pedras. 
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 Neste  contexto,  com  a  conclusão  dos  Estudos  Hidrológicos  Complementares  e  após  sucessivas 

 modelagens  hidrodinâmicas  dos  dispositivos  de  macrodrenagem  propostos  para  o  controle  de  cheias 

 recorrentes  no  Córrego  Ferrugem,  incluindo  as  bacias  de  detenção,  vertedores  de  emergência  e 

 canais  de  descarga,  constatou-se  a  ineficiência  hidráulica  da  Bacia  B1  (Canal)  na  redução  das 

 inundações  recorrentes  junto  à  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  proposta  para  ser  implantada 

 numa  área  urbana  configurada  pelo  aglomerado  urbano  denominado  Vila  do  Canal,  com 

 aproximadamente  7.137  m²  e  perímetro  de  384  metros.  Diante  do  alto  custo  com  a  sua  implantação 

 e  a  baixa  eficiência  na  amortização  de  cheias  na  galeria  bicelular  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  a 

 Engesolo Engenharia Ltda. recomendou a eliminação deste reservatório. 

 A  Engesolo  Engenharia  Ltda.  avaliou  a  possibilidade  de  se  implantar  um  reservatório  a  montante  do 

 local  proposto  para  implantação  da  Bacia  B1  (Canal)  numa  área  marginal  ao  Córrego  Riacho  das 

 Pedras,  caracterizada  pelo  campo  de  futebol  do  Club  Santa  Cruz,  de  propriedade  da  Prefeitura 

 Municipal  de  Contagem,  localizada  na  esquina  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos  com  a  Rua 

 Rio  Comprido,  com  área  espacial  de  7.210  m².  Entretanto,  após  a  inclusão  deste  reservatório  no 

 modelo  hidrológico  e  da  modelagem  hidrodinâmica  do  Sistema  de  Macrodrenagem  Proposto 

 descartou-se  a  alternativa  de  implantação  da  Bacia  do  Santa  Cruz,  em  decorrência  da  baixa 

 eficiência  no  amortecimento  das  vazões  de  escoamento  pela  galeria  bicelular  do  Córrego  Riacho 

 das Pedras. 

 Diante  dos  resultados  obtidos  pelos  Estudos  e  Modelagens  Hidrológicas,  que  conjuminaram  na 

 eliminação  da  implantação  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B1  (Canal),  a  área  caracterizada  pela 

 ocupação  do  Aglomerado  Urbano  “Vila  do  Canal”,  foi  destinada  pelo  DEOP  MG  à  implantação  da 

 Área  de  Reassentamento  03A,  com  a  proposição  de  implantação  de  06  edifícios  multifamiliares  de 

 08  pavimentos,  com  32  unidades  habitacionais  /  edifício,  possibilitando  o  reassentamento  de  192 

 famílias. 

 Além  disso,  para  o  controle  das  inundações  recorrentes  na  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  no 

 trecho  objeto  do  projeto,  previu-se  inicialmente  a  execução  de  uma  galeria  unicelular  auxiliar  para 
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 desvio  do  curso  d’água  afluente  da  Rua  Dorinato  Lima  (Córrego  São  José)  e  da  parte  excedente  da 

 vazão conduzida pela galeria bicelular principal do Córrego Riacho das Pedras. 

 O  curso  d’água  afluente  pela  margem  direita  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  aqui  denominado  como 

 Córrego  São  José,  compreende  o  trecho  de  canal  unicelular  revestido  fechado  constituído  em 

 concreto  armado,  com  extensão  aproximada  de  1.450  metros.  O  ponto  de  montante  da  estrutura 

 localiza-se  na  Rua  Dorinato  Lima  cruzamento  com  Rua  Tereza  Gonçalves  e  o  ponto  de  jusante  na 

 confluência  com  o  Córrego  Riacho  das  Pedras,  sob  a  plataforma  viária  da  Avenida  Francisco  Firmo 

 de  Mattos.  O  início  do  Córrego  São  José  é  marcado  pela  confluência  de  dois  canais  tributários 

 revestidos  fechados,  localizados  um  na  margem  direita  e  outro  na  margem  esquerda.  O  canal  da 

 margem  direita  inicia-se  na  Rua  Dorinato  Lima  nas  proximidades  da  Rua  Cassiano  Dornas  e  possui 

 dimensões  de  (1,55  x  1,45)  m².  O  canal  da  margem  esquerda  inicia-se  na  Avenida  Alvarenga 

 Peixoto,  cruzamento  com  Rua  Tereza  Gonçalves,  e  possui  seu  caminhamento  sob  a  Rua  Tereza 

 Gonçalves,  até  o  cruzamento  com  Rua  Dorinato  Lima,  possuindo  seção  hidráulica  de  (1,50  x  1,40) 

 m².  A  confluência  dos  dois  cursos  d’água  forma  um  canal  com  seção  de  (1,80  x  1,75)  m², 

 denominado  Córrego  São  José,  que  desemboca  pelo  lado  direito  na  galeria  bicelular  do  Córrego 

 Riacho das Pedras. 

 A  partir  dos  resultados  obtidos  pelos  Estudos  Hidrológicos  Complementares  desenvolvidos  e  da 

 concepção  proposta  pelos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Básicos  para  o  tratamento  e  contenção  das 

 inundações  recorrentes  do  Córrego  Ferrugem  foram  desenvolvidos  os  Estudos  e  Modelagens 

 Hidráulicas. 

 Os  Estudos  e  Modelagens  Hidráulicas  ocorreram  de  jusante  para  montante  para  todo  o  Sistema  de 

 Macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  ou  seja,  do  desemboque  do  Córrego  Ferrugem  no  Ribeirão 

 Arrudas  (Avenida  Tereza  Cristina)  até  a  confluência  do  Córrego  São  José  com  o  Córrego  Riacho 

 das  Pedras  (Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos)  e  no  trecho  final  do  Córrego  Água  Branca 

 (incluindo o último afluente da margem esquerda – Córrego Carneiro). 
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 Para  as  bacias  de  detenção  de  cheias  propostas  B5  (Sport  Club),  B4  (Itaú),  B3  (PTO)  e  B2 

 (Ferroeste)  foram  desenvolvidos  as  sucessivas  modelagens  hidrodinâmicas  para  diferentes  períodos 

 de  recorrência  de  25,  50  e  100  anos,  e  a  busca  por  soluções  convergentes  com  os  resultados  obtidos 

 pelos  Estudos  Hidrológicos  Complementares,  numa  abordagem  integrada  dos  reservatórios  e  canais 

 de macrodrenagem existentes, considerando ainda as condições de contorno e da área do entorno. 

 A  deficiência  hidráulica  da  galeria  bicelular  existente,  com  seção  hidráulica  de  (4,0  x  3,0)  m²,  na 

 Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos  diagnosticada  em  estudos  técnicos  já  realizados  pela  Prefeitura 

 Municipal  de  Contagem  e  observações  de  campo  e  relatos  de  inundações  recorrentes  colhidas  juntos 

 aos moradores da região. 

 Devido  às  restrições  de  uso  atual  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  como  a  galeria  bicelular,  e 

 as  redes  de  serviço  público  das  concessionárias  (COPASA,  CEMIG,  TELEMAR/OI,  EMRATEL, 

 etc.),  e  ainda  o  tráfego  intenso  de  veículos,  conectando-se  a  outra  via  urbana  caracterizada  como  um 

 dos  principais  corredores  viários  do  Município  de  Contagem,  o  que  inviabilizaria  qualquer 

 interrupção  temporária  do  tráfego,  projetou-se  uma  galeria  de  seção  prismática  em  concreto 

 fechada,  passando  sob  o  passeio  do  lado  esquerdo  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  com 

 seção  hidráulica  de  (5,0  x  3,0)  m²  e,  na  travessia  da  Avenida  General  David  Sarnoff,  a  intervenção 

 em processo não destrutivo, dimensionado em 03 células de (2,2 x 2,6) m². 

 Os  Estudos  e  Modelagens  Hidráulicas  foram  desenvolvidos  com  Modelo  Computacional 

 HEC-RAS,  distribuído  pelo  U.S  Army  Corps  of  Engineers  ,  versão  4.1,  considerando  o  escoamento 

 permanente. 

 Os  dados  de  entrada  no  modelo  vieram  do  levantamento  topográfico  planialtimétrico, 

 topobatimétrico  e  cadastral,  do  “Plano  de  Drenagem  Urbana  de  Contagem  -  Cadastro  de 

 Macrodrenagem – 03/2010”, e das fichas cadastrais. 

 As  condições  de  contorno  consideradas  vieram  do  Modelo  Hidrológico,  escoamento  nos  canais  a 

 montante, cota de NA do Reservatório B2 (Ferroeste) e da curva cota x descarga. 
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 Percebeu-se  que  a  meta  de  abatimento  do  pico  de  vazão  a  jusante,  com  o  arranjo  das  bacias  de 

 detenção  conforme  proposto  pelo  empreendimento  não  solucionará  os  problemas  de  inundação 

 recorrentes  na  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  exigindo-se  a  formulação  de  alternativas  para 

 outro  arranjo  hidráulico  para  o  Complexo  Córrego  Riachos  das  Pedras,  Ferrugem  e  afluente  da  Rua 

 Dorinato Lima. 

 De  acordo  com  os  resultados  obtidos  pelas  Simulações  Hidráulicas  do  Sistema  de  Macrodrenagem 

 do  Córrego  Riacho  das  Pedras  e  de  seu  afluente:  Córrego  São  José,  utilizando-se  como  ferramenta  o 

 Modelo Computacional HEC-RAS, podê-se tirar as seguintes conclusões: 

 ✔  Em  geral,  todos  os  canais  de  macrodrenagem  simulados  apresentaram  não  conformidades  no 

 dimensionamento,  podendo-se  concluir  que  os  mesmos  não  estão  compatíveis  às  vazões  de 

 contribuição,  em  face  de  verificação  do  escoamento  das  cheias  associadas  aos  períodos  de 

 retorno de 25, 50 e 100 anos, salvo algumas observações; 

 ✔  Com  base  em  informações  obtidas  pelo  Cadastro  do  Sistema  de  Macrodrenagem  para  o  Plano 

 Diretor  de  Drenagem  da  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  fornecido  pela  Secretaria 

 Municipal  de  Obras  e  Serviços  Urbanos  de  Contagem,  verificou-se  que  o  Córrego  São  José 

 possui  obstáculos  ao  longo  do  canal  revestido  fechado,  que  restringem  sobremaneira  a 

 capacidade  de  escoamento  das  vazões  de  cheias,  agravando  assim  as  inundações  recorrentes  nas 

 vilas  Santo  Antônio,  Vaquinha,  SAMAG  e  Canal.  O  Córrego  São  José  apresenta  ainda  extensas 

 áreas com presença de umidade e infiltrações em diversos pontos do canal revestido fechado; 

 ✔  O  Sistema  de  Microdrenagem  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  que  se  interliga  ao  canal 

 bicelular  do  Córrego  Riacho  das  Pedras  e  das  vias  urbanas  no  entorno  do  Córrego  São  José 

 apresenta-se  como  ineficiente  para  o  escoamento  das  águas  pluviais,  sendo  freqüentes  e 

 generalizadas  as  ocorrências  de  alagamentos  e  de  formação  de  fortes  enxurradas  nas  vias 

 públicas.  Essas  ocorrências  em  geral  acarretam  danos  materiais  e  dificuldades  transitórias  para  a 

 movimentação  de  pessoas  e  para  o  tráfego  de  veículos,  principalmente,  nas  áreas  ocupadas  por 

 aglomerados urbanos informais; 

 ✔  A  ausência  e/ou  insuficiência  de  redes  de  microdrenagem  e  dos  demais  dispositivos  de  captação 

 e  escoamento  das  águas  pluviais  originadas  pelo  escoamento  superficial,  tais  como 
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 pavimentação  das  vias,  sarjetas,  bocas-de-lobo  e  descidas  d’água  contribuem  sobremaneira  para 

 o agravamento das inundações, retardando o retorno das águas ao Sistema de Macrodrenagem; 

 ✔  A  ocorrência  de  obstruções  e  retenções  de  lixo,  entulho  e  outros  objetos  carreados  pela 

 correnteza  na  maioria  das  travessias,  bueiros,  galerias  e  tubulações  do  sistema  de 

 macrodrenagem contribui para o agravamento das inundações; 

 ✔  A  condição  de  restrição  nos  canais  de  macrodrenagem  é  verificada  nos  canais  de  montante  das 

 bacias  de  detenção  previstas  para  o  controle  das  inundações,  e  grande  volume  de  escoamento  se 

 faz  superficialmente,  como  constatado  na  Modelagem  Hidráulica  do  Córrego  São  José, 

 promovendo  uma  dificuldade  de  captação/interceptação  do  escoamento  das  águas  pluviais  para 

 os reservatórios. 

 Em  contatos  realizados  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  através  da  Secretaria  Municipal 

 de  Obras  e  Serviços  Urbanos,  buscando  soluções  alternativas  para  o  controle  das  inundações 

 ocorrentes  no  Córrego  Riacho  das  Pedras  e  em  um  de  seus  afluentes:  Córrego  São  José,  a  equipe 

 técnica  da  Engesolo  Engenharia  Ltda.  tomou  conhecimento  dos  Estudos  Técnicos,  Modelagens 

 Hidrodinâmicas  e  Diagnóstico  da  Situação  Atual,  com  Proposição  de  Soluções  para  Controle  das 

 Inundações  nas  bacias  de  contribuição  dos  córregos  Água  Branca  e  Riacho  das  Pedras,  que  estão 

 sendo  desenvolvidos  através  do  Contrato  de  Consultoria  Técnica  nº  062/2010  firmado  com  a 

 Empresa COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. 

 O  estudo  denominado  “Contratação  de  Serviços  Técnicos  Especializados  para  Elaboração  dos 

 Trabalhos  de  Modelagem  Hidrológica  e  Hidráulica  da  Rede  de  Macrodrenagem  da  Bacia 

 Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem”  esta  em  fase  de  apresentação  de  soluções  após  o  Diagnóstico 

 da Situação Atual já apresentado. 

 Por  meio  da  reunião  realizada  na  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços  Urbanos  de  Contagem, 

 em  10  de  novembro  de  2011,  obteve-se  a  informação  da  indicação  de  bacias  de  detenção  a  montante 

 do  segmento  atualmente  inserido  no  escopo  do  Empreendimento  "Requalificação  Urbana  e 

 Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem". 
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 Sendo  assim,  as  medidas  e  soluções  estruturais  para  os  problemas  de  inundações  recorrentes  ao 

 longo  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos  e  adjacências  deverão  ocorrer  em  consonância  entre 

 os  órgãos  responsáveis:  DEOP  MG  e  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  descartando  neste 

 momento  as  soluções  pontuais  inicialmente  previstas  pelos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Básicos, 

 como  a  execução  da  galeria  unicelular  auxiliar  para  desvio  do  desemboque  do  Córrego  São  José  no 

 Córrego  Riacho  das  Pedras,  interligando  o  afluente  diretamente  na  Bacia  de  Detenção  B2 

 (Ferroeste),  além  das  aberturas  de  comunicação  no  canal  principal  bicelular  com  a  respectiva  galeria 

 auxiliar. 

 Os  Estudos  e  Modelagens  Hidráulicas  do  Sistema  de  Macrodrenagem  para  Controle  de  Cheias  do 

 Córrego  Ferrugem  foram  satisfatórios,  resultando  em  ações  /  intervenções  locais,  ou  seja,  na  área  de 

 objeto  do  empreendimento.  As  bacias  de  detenção  B2  (Ferroeste),  B3  (PTO),  B4  (Itaú)  e  B5  (Sport 

 Club)  foram  adequadas  geometricamente  para  comportarem  as  vazões  de  cheias  associadas  ao 

 período  de  recorrência  de  100  anos.  Neste  contexto,  para  resguardar  a  Empresa  MAGNESITA 

 Refratários  S/A,  haveria  a  necessidade  de  se  intervir  no  trecho  do  canal  revestido  aberto  do  Córrego 

 Ferrugem,  com  extensão  aproximada  de  500  metros,  para  adaptá-lo  ao  escoamento  da  vazão  de 

 projeto para o TR = 100 anos. 

 Além  disso,  por  orientação  do  DEOP  MG,  foi  proposto  o  isolamento  da  linha  de  túnel  bala  do 

 bueiro  de  travessia  sob  a  plataforma  viária  da  Avenida  Amazonas,  com  a  redução  em  25%  da  vazão 

 de  restrição,  beneficiando  o  Município  de  Belo  Horizonte,  através  do  escoamento  de  cheias  pelo 

 Ribeirão Arrudas junto à Avenida Tereza Cristina. 

 Após  a  conclusão  dos  Estudos  e  Modelagens  Hidrológicas  e  hidráulicas  e  com  a  preparação  da 

 Planilha  Orçamentária  para  Licitação  dos  Dispositivos  Hidráulicos  Propostos  para  o  Controle  de 

 Cheias  do  Córrego  Ferrugem  constatou-se  o  alto  custo  para  desapropriação  parcial  do  terreno  da 

 antiga  FERROESTE,  que  acabou  inviabilizando  a  implantação  da  Bacia  de  Detenção  B2,  proposta 

 para  ser  implantada  numa  área  de  aproximadamente  29.000  m²,  com  perímetro  de  854  metros, 

 situada  numa  área  marginal  ao  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  que  passa 
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 pelo  terreno  da  Empresa  Ferroeste,  delimitado  pelas  avenidas  Babita  Camargos,  General  David 

 Sarnoff e Presidente Castelo Branco, junto à divisa dos bairros Cidade Industrial e JK. 

 Sendo  assim,  para  garantir  a  eficiência  do  Sistema  de  Macrodrenagem  Proposto  para  o  Controle  de 

 Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  a  solução  aventada  foi  de  se  desapropriar  o  terreno  ocupado  pelo 

 Setor  de  Expedição  da  Empresa  MAGNESITA  Refratários  S/A,  com  área  aproximada  de  33.800 

 m²,  situado  na  margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  entre  as  bacias  de  detenção  B4  (Itaú)  e  B5 

 (Sport  Club),  possibilitando  a  interligação  dos  reservatórios  para  a  melhoria  no  controle  das 

 inundações  do  Córrego  Ferrugem.  Entretanto,  com  a  constatação  do  alto  custo  para  desapropriação 

 de  terrenos  e  indenização  das  benfeitorias  existentes,  a  proposta  de  interligação  das  bacias  de 

 detenção B4 (Itaú) e B5 (Sport Club) foi inviabilizada. 

 Diante  da  exclusão  da  Bacia  B2  (Ferroeste),  a  Engesolo  Engenharia  Ltda.  não  economizou  esforços 

 para  avaliar  os  impactos  no  Sistema  de  Macrodrenagem  Proposto  em  decorrência  da  redução  da 

 capacidade  de  armazenamento  dos  incrementos  de  vazões  superiores  as  vazões  de  restrição  dos 

 dispositivos  de  macrodrenagem  (canais  de  macrodrenagem,  bueiros,  galerias,  entre  outros).  A  busca 

 por  soluções  convergentes  com  os  resultados  obtidos  pelas  modelagens  hidrodinâmicas  para 

 diferentes  períodos  de  retorno  de  25,  50  e  100  anos,  numa  abordagem  integrada  dos  reservatórios 

 B3  (PTO),  B4  (Itaú)  e  B5  (Sport  Club)  e  canais  de  macrodrenagem  existentes,  configurou-se  no 

 seguinte  cenário  de  projeto,  que  consiste  na  implantação  de  03  bacias  de  detenção  de  cheias,  com 

 capacidade volumétrica aproximada de 660.000 m³, a saber: 

 ✔  Bacia  B3  (localizada  na  Vila  PTO),  com  área  total  aproximada  de  16.370  m²  e  capacidade 

 volumétrica  para  73.665  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  100 

 anos, apresentando uma eficiência de 20%; 

 ✔  Bacia  B4  (localizada  na  Vila  Itaú),  com  área  total  aproximada  de  62.360  m²  e  capacidade 

 volumétrica  para  360.400  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  100 

 anos, apresentando uma eficiência de 40%; 

 ✔  Bacia  B5  (localizada  na  Vila  Sport  Club),  com  área  total  aproximada  de  41.260  m²  e 

 capacidade  volumétrica  para  261.588  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de 

 retorno de 50 anos, apresentando uma eficiência de 53%. 
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 Vale  destacar  que,  mesmo  com  a  exclusão  das  bacias  de  detenção  B1  (Canal)  e  B2  (Ferroeste)  o 

 Sistema  de  Macrodrenagem  Proposto  para  o  Controle  de  Inundações  do  Córrego  Ferrugem,  pelos 

 Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos,  apresentou  uma  eficiência  superior  a  inicialmente  prevista 

 pelas  concepções  aventadas  pelos  Estudos  Técnicos  e  Projetos  Básicos,  que  consistiam  na 

 implantação de 05 reservatórios, com capacidade volumétrica para 450.000 m³, a saber: 

 ✔  Bacia  B1  (localizada  na  Vila  do  Canal),  com  área  total  de  7.317  m²  e  capacidade  volumétrica 

 para  26.708  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  25  anos, 

 apresentando uma eficiência de 18%; 

 ✔  Bacia  B2  (localizada  na  Ferroeste),  com  área  total  de  28.905  m²  e  capacidade  volumétrica  para 

 135.854  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  25  anos,  apresentando 

 uma eficiência de 42%; 

 ✔  Bacia  B3  (localizada  na  Vila  PTO),  com  área  total  de  12.298  m²  e  capacidade  volumétrica  para 

 46.118  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  25  anos,  apresentando 

 uma eficiência de 28%; 

 ✔  Bacia  B4  (localizada  na  Vila  Itaú),  com  área  total  de  64.000  m²  e  capacidade  volumétrica  para 

 148.115  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  25  anos,  apresentando 

 uma eficiência de 48%; 

 ✔  Bacia  B5  (localizada  na  Vila  Sport  Club),  com  área  total  de  17.700  m²  e  capacidade 

 volumétrica  para  66.375  m³,  compatível  a  vazão  de  projeto  para  o  período  de  retorno  de  25 

 anos, apresentando uma eficiência de 35%. 

 Os  desenhos  nº's  VU-PR032/10-DE-14-201  a  VU-PR032/10-DE-14-206,  pranchas  nº's  “RES/01  a 

 RES-06”,  respectivamente,  ilustram  as  áreas  indicadas  para  implantação  das  bacias  de  detenção  e  a 

 representação  da  mancha  de  inundação  associada  ao  período  de  retorno  de  100  anos  na  Avenida 

 Francisco  Firmo  de  Mattos  e  no  terreno  da  FERROESTE  (ver  Volume  V:  Estudos  e  Projetos 

 Básicos  de  Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05).  Além  disso,  os  desenhos  nº's 

 VU-PR032/10-DE-14-207  a  VU-PR032/10-DE-14-209,  apresentados  neste  mesmo  tomo, 

 apresentam  o  detalhamento  e  as  características  construtivas  dos  reservatórios,  que  integram  o 

 “Sistema de Macrodrenagem para Controle de Cheias do Córrego Ferrugem”. 
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 A  seguir  são  apresentadas  as  principais  características  das  03  bacias  de  detenção  integrantes  dos 

 “Estudos  Técnicos  e  Projetos  Executivos  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de 

 Cheias do Córrego Ferrugem”. 

 1.19.2.  Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 A  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO)  foi  locada  na  área  física  ocupada  pelo  Aglomerado  Urbano  Vila 

 PTO  (2ª  Seção),  situada  junto  à  margem  direita  do  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego  Água 

 Branca  e  o  aterro  da  plataforma  viária  da  Avenida  Babita  Camargos.  Salienta-se  que,  na  margem 

 esquerda  do  Córrego  Água  Branca  foi  implantado  um  muro  de  blocos  estruturados,  pela  Empresa 

 IMA  -  Indústria  de  Madeira  Imunizada  Ltda.,  que  será  demolido  para  implantação  do  muro  de 

 contenção  estrutural  da  margem  esquerda  do  reservatório,  com  altura  média  de  3,30  metros.  A  área 

 física  da  bacia  de  detenção  de  cheias  proposta  possuirá  16.370  m²,  com  capacidade  máxima  para 

 armazenamento  de  73.665  m³  e  declividade  longitudinal  de  0,0075  m/m  ou  0,75%.  A  estrutura 

 física  da  bacia  de  detenção  consistirá  na  implantação  de  muros  de  contenção  em  concreto  estrutural, 

 com  altura  média  de  6,30  metros,  considerando-se  uma  borda  livre  de  0,89  m  (diferença  entre  a 

 elevação  de  topo  da  bacia  de  detenção  de  896,500  m  e  a  altura  máxima  da  lâmina  d’água  associada 

 a  vazão  de  cheia  para  o  período  de  retorno  de  100  anos  –  895,610  m).  Para  descarga/esgotamento  da 

 Bacia  B3  (PTO)  propõe-se  a  manutenção  da  seção  hidráulica  atual  da  galeria  bicelular  de 

 macrodrenagem  do  Córrego  Água  Branca,  2  x  (4,00  x  2,00)  m².  A  tabela  a  seguir  apresenta  as 

 elevações  de  topo  e  fundo  da  bacia  de  detenção  para  cada  estaca,  associada  a  respectiva  altura  da 

 lâmina d’água máxima disponível no reservatório. 

 Elevações da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 0 + 14,80  895,610  891,620  3,990 
 1  895,610  891,581  4,029 

 1 + 10,00  895,610  891,506  4,104 
 2  895,610  891,431  4,179 

 2 + 10,00  895,610  891,356  4,254 
 3  895,610  891,281  4,329 

 3 + 10,00  895,610  891,206  4,404 
 4  895,610  891,131  4,479 
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 Elevações da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 4 + 10,00  895,610  891,056  4,554 
 5  895,610  890,981  4,629 

 5 + 10,00  895,610  890,906  4,704 
 6  895,610  890,831  4,779 

 6 + 10,00  895,610  890,756  4,854 
 7  895,610  890,681  4,929 

 7 + 10,00  895,610  890,606  5,004 
 8  895,610  890,531  5,079 

 8 + 10,00  895,610  890,456  5,154 
 9  895,610  890,381  5,229 

 9 + 10,00  895,610  890,306  5,304 
 10  895,610  890,230  5,380 

 10 + 10,00  895,610  890,155  5,455 
 11  895,610  890,080  5,530 

 11 + 10,00  895,610  890,005  5,605 
 12  895,610  889,930  5,680 

 12 + 10,00  895,610  889,855  5,755 
 13  895,610  889,780  5,830 

 13 + 10,00  895,610  889,705  5,905 
 14  895,610  889,630  5,980 

 14 + 10,00  895,610  889,555  6,055 
 15  895,610  889,480  6,130 

 15 + 10,00  895,610  889,405  6,205 
 16  895,610  889,330  6,280 

 16 + 10,00  895,610  889,255  6,355 
 17  895,610  889,180  6,430 

 17 + 10,00  895,610  889,105  6,505 
 18  895,610  889,030  6,580 

 18 + 10,00  895,610  888,955  6,655 
 19  895,610  888,880  6,730 

 A  tabela  seguinte  apresenta  a  capacidade  volumétrica  associada  as  cotas  altimétricas  (elevações) 

 operacionais do reservatório, variando-se de metro em metro, para a Bacia de Detenção B3 (PTO). 

 Capacidade Volumétrica da Bacia de Detenção B3 (PTO) 
 Cota Altimétrica (metro)  Volume de Armazenamento Disponível (m³) 

 888,880  0 
 889,610  397 
 890,610  6.173 
 891,610  8.185 
 892,610  24.555 
 893,610  40.925 
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 894,610  57.295 
 895,610  73.665 
 896,500  88.234 

 Cabe  destacar  que,  o  canal  revestido  aberto  (CANRA)  do  Córrego  Água  Branca,  no  segmento  de 

 implantação  da  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO),  ou  seja,  entre  as  estacas  0  +  14,800m  e  19  +  0,000m, 

 com  seção  hidráulica  retangular  (8,00  x  3,00)  m²  terá  a  parede  lateral  direita  parcialmente  demolida, 

 com  a  redução  da  altura  interna  da  parede  de  3,00  m  para  0,75  m,  compatível  a  vazão  de 

 escoamento para o período de recorrência de 5 anos. 

 O  Córrego  Água  Branca  no  trecho  de  implantação  da  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO),  recebe  a 

 contribuição  pela  margem  esquerda  do  Córrego  Carneiro,  corpo  d’água  responsável  pela  captação 

 parcial  das  águas  pluviais  dos  bairros  Alto  dos  Pinheiros  e  Camargos,  com  o  seu  curso  final 

 passando  marginalmente  pela  Avenida  Babita  Camargos  e  pelo  terreno  da  Empresa  IMA  -  Indústria 

 de  Madeira  Imunizada  Ltda.  Salienta-se  que,  com  a  implantação  da  reservatório  para  o  controle  de 

 cheias  do  Córrego  Água  Branca,  o  desemboque  do  Córrego  Carneiro  foi  readequado  para  melhoria 

 do  escoamento,  com  a  alteração  da  seção  hidráulica  e  da  redução  da  declividade  numa  extensão  de 

 74 metros. 

 O  Córrego  Carneiro  junto  à  confluência  com  o  Córrego  Água  Branca  apresenta  a  seção  hidráulica 

 retangular  de  (4,00  x  1,70)  m²,  em  canal  revestido  aberto  (CANRA)  em  concreto  armado,  com 

 declividade  longitudinal  no  trecho  de  intervenção  de  0,0233  m/m  (2,33%).  A  solução  proposta 

 consiste  no  aumento  da  seção  hidráulica  para  (5,00  x  1,70)  m²  e  a  redução  da  declividade  para 

 0,0028 m/m (0,28%). A vazão de projeto para o período de recorrência é de 11,32 m³/s. 

 A  planilha  a  seguir  apresenta  as  elevações  de  topo  e  fundo  do  Córrego  Carneiro  conforme 

 estaqueamento  do  canal  de  macrodrenagem  existente  junto  à  confluência  com  o  Córrego  Água 

 Branca. 
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 CANRA do Córrego Carneiro – Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro)  Dispositivo Hidráulico 

 11  899,332  897,632 

 CANRA - Córrego Carneiro 
 (4,00 x 1,70) m² 

 Extensão: 65,00 metros 
 Declividade: 0,0492 m/m 

 10 + 10,00  898,840  897,140 
 10  898,347  896,647 

 9 + 10,00  897,855  896,155 
 9  897,363  895,663 

 8 + 10,00  896,870  895,170 
 8  896,378  894,678 

 7 + 15,00  896,132  894,432 

 CANRA – Córrego Carneiro 
 (4,00 x 1,70) m² 

 Extensão: 81,00 metros 
 Declividade: 0,0158 m/m 

 7 + 10,00  896,053  894,353 
 7  895,895  894,195 

 6 + 10,00  895,736  894,036 
 6  895,578  893,878 

 5 + 10,00  895,420  893,720 
 5  895,262  893,562 

 4 + 10,00  895,103  893,403 
 4  894,945  893,245 

 3 + 14,00  894,850  893,150 
 CANRA - Córrego Carneiro 

 (5,00 x 1,70) m² 
 Extensão: 74,00 metros 

 Declividade: 0,0028 m/m 

 3 + 10,00  894,839  893,139 
 3  894,810  893,110 

 2 + 10,00  894,782  893,082 
 2  894,754  893,054 

 1 + 10,00  894,725  893,025  CANRA - Córrego Carneiro 
 (5,00 x 1,70) m² 

 Extensão: 74,00 metros 
 Declividade: 0,0028 m/m 

 1  894,697  892,997 
 0 + 10,00  894,668  892,968 

 0  894,640  892,940 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-14-210,  apresentado  no  Volume  V:  Estudos  e  Projetos  Básicos  de 

 Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  o 

 detalhamento  e  as  características  construtivas  do  desemboque  do  Córrego  Carneiro  no  Córrego 

 Água  Branca,  que  integra  o  “Sistema  de  Macrodrenagem  para  Controle  de  Cheias  do  Córrego 

 Ferrugem”. 

 A  manutenção  e  limpeza  periódica  da  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO)  será  realizada  pela  Prefeitura 

 Municipal  de  Contagem,  utilizando-se  da  rampa  de  acesso  em  estrutura  de  concreto  armado  a  ser 

 implantada  junto  ao  muro  de  contenção  da  margem  direita  do  reservatório.  O  reservatório  contará 
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 inda  com  uma  guarita  para  garantir  a  segurança  local  e  para  servir  de  apoio  operacional  aos 

 funcionários responsáveis pelos serviços de manutenção da bacia de detenção. 

 Além  disso,  em  atendimento  às  diretrizes  e  condicionantes  do  Processo  de  Licenciamento 

 Ambiental  n°  09/2010  estabelecidas  pela  SEMA/COMAC,  será  implantado  um  cinturão  verde 

 margeando  o  muro  de  contenção  da  margem  esquerda  do  reservatório  e  a  superfície  do  mesmo  será 

 revestida  com  forração  rasteira  resistente  a  submersão  prolongada  nos  períodos  de  precipitações, 

 que contribuirão para a revitalização urbana do local e melhoria ambiental do entrono imediato. 

 1.19.3.  Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 A  segunda  bacia  de  detenção  proposta,  denominada  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B4  (Itaú),  deverá 

 ser  implantada  numa  área  de  62.360  m²,  abrangendo  o  Aglomerado  Urbano  Vila  Itaú,  limitando-se 

 pelo  aterro  das  linhas  metroviária  da  CBTU  e  ferroviária  da  FCA  /  Vale.  A  estrutura  física  da  bacia 

 de  detenção  consistirá  na  implantação  de  muro  de  contenção  na  margem  direita  do  reservatório  (em 

 estrutura  de  concreto  armado  apoiado  e  contraventado  em  estruturas  de  fundação  profunda),  com 

 altura  média  de  6,30  metros,  considerando-se  uma  borda  livre  de  0,70  m  (diferença  entre  a  elevação 

 de  topo  da  bacia  de  detenção  de  892,400  m  e  a  altura  máxima  da  lâmina  d’água  associada  a  vazão 

 de  cheia  para  o  período  de  retorno  de  100  anos  –  891,700  m).  A  solução  de  contenção  e  estabilidade 

 do  talude  da  margem  esquerda  proposta  para  a  Bacia  de  Detenção  B4  consiste  na  implantação  de 

 taludes  de  corte  H:  1  /  V:1,  revestido  em  estrutura  de  gabião  –  Tipo  Colchão  Reno  ®  ,  com  proteção 

 do  pé  do  talude  em  enrocamento  e  fixação  de  grampos  no  terreno  natural,  além  da  hidrosemeadura 

 da superfície do gabião. 

 Na  entrada  e  saída  da  Bacia  B4  (Itaú)  serão  implantados  barramentos  com  alturas  distintas,  em 

 estruturas  de  concreto  armado  apoiadas  em  fundação  profunda.  Para  descarga/esgotamento  da  Bacia 

 B4  (Itaú)  propõe-se  a  manutenção  da  seção  hidráulica  retangular  atual  do  canal  de  macrodrenagem 

 do Córrego Ferrugem, (10,00 x 3,20) m², com a soleira na cota altimétrica de 884,640 m. 

 A  capacidade  máxima  de  armazenamento  do  reservatório  será  de  aproximadamente  de  360.400  m³  e 

 declividade longitudinal de 0,0038 m/m ou 0,38%. 
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 O  dispositivo  hidráulico  proposto  para  verter  água  numa  situação  de  emergência  possui  seção 

 hidráulica  de  (12,00  x  1,50)  m²  e  será  implantado  junto  ao  barramento  do  reservatório  –  Estaca  69  + 

 1,554m.  Além  do  mais,  a  cota  de  soleira  definida  para  o  vertimento  de  água  pelo  vertedor  de 

 emergência  foi  a  cota  altimétrica  890,900  m,  estando  0,80  m  abaixo  da  cota  máxima  de  operação 

 bacia  de  detenção  –  TR  100  anos.  O  vertedor  já  entrará  em  operação  para  vazões  associadas  ao 

 período de retorno de 50 anos. 

 A  planilha  a  seguir  apresenta  as  elevações  de  topo  e  fundo  da  “Bacia  B4  (Itaú)”,  conforme 

 estaqueamento do canal de macrodrenagem existente no Córrego Ferrugem. 

 Elevações da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 35 + 9,622  891,700  887,200  4,50 
 35 + 10,00  891,700  887,199  4,50 

 36  891,700  887,160  4,54 
 36 + 10,00  891,700  887,122  4,58 

 37  891,700  887,084  4,62 
 37 + 10,00  891,700  887,046  4,65 

 38  891,700  887,008  4,69 
 38 + 10,00  891,700  886,970  4,73 

 39  891,700  886,932  4,77 
 39 + 10,00  891,700  886,894  4,81 

 40  891,700  886,856  4,84 
 40 + 10,00  891,700  886,818  4,88 

 41  891,700  886,779  4,92 
 41 + 10,00  891,700  886,741  4,96 

 42  891,700  886,703  5,00 
 42 + 10,00  891,700  886,665  5,03 

 43  891,700  886,627  5,07 
 43 + 10,00  891,700  886,589  5,11 

 44  891,700  886,551  5,15 
 44 + 10,00  891,700  886,513  5,19 

 45  891,700  886,475  5,23 
 45 + 10,00  891,700  886,437  5,26 

 46  891,700  886,398  5,30 
 46 + 10,00  891,700  886,360  5,34 

 47  891,700  886,322  5,38 
 47 + 10,00  891,700  886,284  5,42 

 48  891,700  886,246  5,45 
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 Elevações da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 48 + 10,00  891,700  886,208  5,49 
 49  891,700  886,170  5,53 

 49 + 10,00  891,700  886,132  5,57 
 50  891,700  886,094  5,61 

 50 + 10,00  891,700  886,056  5,64 
 51  891,700  886,017  5,68 

 51 + 10,00  891,700  885,979  5,72 
 52  891,700  885,941  5,76 

 52 + 10,00  891,700  885,903  5,80 
 53  891,700  885,865  5,83 

 53 + 10,00  891,700  885,827  5,87 
 54  891,700  885,789  5,91 

 54 + 10,00  891,700  885,751  5,95 
 55  891,700  885,713  5,99 

 55 + 10,00  891,700  885,675  6,03 
 56  891,700  885,636  6,06 

 56 + 10,00  891,700  885,598  6,10 
 57  891,700  885,560  6,14 

 57 + 10,00  891,700  885,522  6,18 
 58  891,700  885,484  6,22 

 58 + 10,00  891,700  885,446  6,25 
 59  891,700  885,408  6,29 

 59 + 10,00  891,700  885,370  6,33 
 60  891,700  885,332  6,37 

 60 + 10,00  891,700  885,294  6,41 
 61  891,700  885,255  6,44 

 61 + 10,00  891,700  885,217  6,48 
 62  891,700  885,179  6,52 

 62 + 10,00  891,700  885,141  6,56 
 63  891,700  885,103  6,60 

 63 + 10,00  891,700  885,065  6,63 
 64  891,700  885,027  6,67 

 64 + 10,00  891,700  884,989  6,71 
 65  891,700  884,951  6,75 

 65 + 10,00  891,700  884,913  6,79 
 66  891,700  884,875  6,83 

 66 + 10,0  891,700  884,836  6,86 
 67  891,700  884,798  6,90 

 67 + 10,00  891,700  884,760  6,94 
 68  891,700  884,722  6,98 

 68 + 10,00  891,700  884,684  7,02 
 69  891,700  884,646  7,05 

 69 + 1,544  891,700  884,640  7,06 
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 A  tabela  seguinte  apresenta  a  capacidade  volumétrica  associada  as  cotas  altimétricas  (elevações) 

 operacionais do reservatório, variando-se de metro em metro, para a Bacia de Detenção B4 (Itaú). 

 Capacidade Volumétrica da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Cota Altimétrica (metro)  Volume de Armazenamento Disponível 
 (m³) 

 884,640  0 
 885,700  13.800 
 886,700  51.248 
 887,700  111.200 
 888,700  173.500 
 889,700  235.800 
 890,700  298.100 
 891,700  360.400 
 892,400  422.700 

 O  Córrego  Ferrugem  no  trecho  de  implantação  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú),  recebe  a 

 contribuição  parcial  das  águas  pluviais  advindas  das  linhas  metroviário  da  CBTU  e  ferroviária  da 

 FCA  /  Vale  (nas  proximidades  da  Estação  do  Metrô  Cidade  Industrial),  dos  bairros  Camargos  e 

 Cidade  Industrial  (incluindo  as  indústrias  MAGNESITA  Refratários  S/A,  Companhia  Siderúrgica 

 BELGO  MINEIRA,  entre  outras  e  o  Itaú  Power  Shopping)  ,  através  de  lançamentos  de  redes 

 tubulares e galerias celulares junto ao canal revestido aberto existente. 

 Salienta-se  que,  com  a  implantação  do  reservatório  para  o  controle  de  cheias  do  Córrego  Ferrugem, 

 os  lançamentos  da  margem  direita  serão  interceptados  e  interligados  à  galeria  celular  a  ser 

 implantada  pelo  empreendimento,  seguindo  seu  trajeto  paralelamente  a  Avenida  José  Ferreira 

 Gomes até desembocar a jusante do barramento da Bacia B4 (Itaú) no Córrego Ferrugem. 

 A  galeria  celular  da  Avenida  José  Ferreira  Gomes  apresenta  seções  hidráulicas  retangulares  distintas 

 de  (2,50  x  2,50)  m²  e  (3,50  x  2,50)  m²,  respectivamente,  nos  segmentos  compreendidos  pelas 

 estacas  0  a  9  +  19,455m  e  10  +  9,625m  a  25  +  5,000m,  em  estrutura  de  concreto  armado,  com 

 declividades  longitudinais  de  0,0035  m/m  (0,35%)  e  de  0,0020  m/m  (0,20%).  A  vazão  de  projeto 

 para  o  período  de  recorrência  de  25  anos  é  o  para  segmento  inicial  de  15,96  m³/s  e  para  segmento 

 final de 33,38 m³/s. 
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 As  redes  de  drenagem  pluvial  que  se  interligam  pela  margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  no 

 segmento  de  implantação  da  Bacia  B4  (Itaú)  serão  parcialmente  demolidas,  prevendo-se  a 

 implantação  de  caixas  de  passagem  /  poços  de  visita  no  alinhamento  da  geometria  projetada  para  a 

 pista  de  cooper.  Além  disso,  está  prevista  ainda  a  implantação  de  alas  de  lançamento  e  de 

 dissipadores  de  energia  para  o  lançamento  das  redes  de  microdrenagem  junto  à  contenção  em 

 gabião adotada para a margem esquerda do reservatório. 

 Na  contenção  em  gabião  da  margem  esquerda  da  Bacia  B4  (Itaú)  está  previsto  também  o 

 lançamento  das  águas  pluviais  a  serem  captadas  /  coletadas  pela  galeria  celular  a  ser  implantada  nas 

 proximidades da Área de Reassentamento 09A. 

 A  planilha  a  seguir  apresenta  as  elevações  de  topo  e  fundo  da  galeria  celular  da  Avenida  José 

 Ferreira Gomes, conforme estaqueamento proposto para a mesma. 

 Galeria da Av. José Ferreira Gomes – Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro)  Dispositivo Hidráulico 

 0  888,763  886,263 

 Galeria Avenida Jorge 
 Ferreira Gomes 
 (2,50 x 2,50) m² 

 Extensão: 199,455 metros 
 Declividade: 0,0035 m/m 

 0 + 10,00  888,72765  886,228 
 1  888,69231  886,192 

 1 + 10,00  888,65696  886,157 
 2  888,62161  886,122 

 2 + 10,00  888,58627  886,086 
 3  888,55092  886,051 

 3 + 10,00  888,51558  886,016 
 4  888,48023  885,980 

 4 + 10,00  888,44488  885,945 
 5  888,40954  885,910 

 5 + 10,00  888,37419  885,874 
 6  888,33884  885,839 

 6 + 10,00  888,3035  885,803 
 7  888,26815  885,768 

 7 + 10,00  888,23281  885,733 
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 Galeria da Av. José Ferreira Gomes – Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro)  Dispositivo Hidráulico 

 8  888,19746  885,697 
 8 + 10,00  888,16211  885,662 

 9  888,12677  885,627 
 9 + 10,00  888,09142  885,591 

 9 + 19,455  888,058  885,558 
 Transição 

 Extensão: 10,17 metros 
 Declividade: 0,0035 m/m 

 10  888,056  885,556 

 10 + 9,625  888,022  885,522 

 Galeria Avenida Jorge 
 Ferreira Gomes 
 (3,50 x 2,50) m² 

 Extensão: 295,375 metros 
 Declividade: 0,0020 m/m 

 10 + 10,00  888,021  885,521 
 11  888,001  885,501 

 11 + 10,00  887,981  885,481 
 12  887,961  885,461 

 12 + 10,00  887,941  885,441 
 13  887,921  885,421 

 13 + 10,00  887,901  885,401 
 14  887,881  885,381 

 14 + 10,00  887,861  885,361 
 15  887,841  885,341 

 15 + 10,00  887,821  885,321 
 16  887,801  885,301 

 16 + 10,00  887,781  885,281 
 17  887,761  885,261 

 17 + 10,00  887,741  885,241 
 18  887,721  885,221 

 18 + 10,00  887,701  885,201 
 19  887,681  885,181 

 19 + 10,00  887,661  885,161 
 20  887,641  885,141 

 20 + 10,00  887,621  885,121 
 21  887,601  885,101 

 21 + 10,00  887,581  885,081 
 22  887,561  885,061 

 22 + 10,00  887,541  885,041 
 23  887,521  885,021 

 23 + 10,00  887,501  885,001 
 24  887,481  884,981 

 24 + 10,00  887,461  884,961 
 25  887,441  884,941 

 25 + 5,00  887,431  884,931 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-14-213,  apresentado  no  Volume  V:  Estudos  e  Projetos  Básicos  de 

 Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  o 
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 detalhamento  e  as  características  construtivas  da  galeria  celular  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes, 

 que integra o “Sistema de Macrodrenagem para Controle de Cheias do Córrego Ferrugem”. 

 A  manutenção  e  limpeza  periódica  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  será  realizada  pela  Prefeitura 

 Municipal  de  Contagem,  utilizando-se  da  rampa  de  acesso  em  estrutura  de  concreto  armado  a  ser 

 implantada  junto  ao  muro  de  contenção  da  margem  esquerda  do  reservatório.  Além  disso, 

 projetou-se  também  uma  travessia  sobre  o  canal  revestido  aberto  (CANRA)  do  Córrego  Ferrugem 

 para  transposição  viária  de  veículos  para  a  manutenção  periódica  do  reservatório.  O  reservatório 

 contará  inda  com  uma  guarita  para  garantir  a  segurança  local  e  para  servir  de  apoio  operacional  aos 

 funcionários responsáveis pelos serviços de manutenção da bacia de detenção. 

 Cabe  destacar  que,  o  canal  revestido  aberto  (CANRA)  do  Córrego  Ferrugem,  no  segmento  de 

 implantação  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú),  ou  seja,  entre  as  estacas  35  +  9,622m  e  69  +  1,544m, 

 com  seção  hidráulica  retangular  (10,00  x  3,20)  m²  terá  as  paredes  laterais  parcialmente  demolidas 

 para  configuração  da  seção  hidráulica  (10,00  x  1,00)  m²,  compatível  a  vazão  de  escoamento  para  o 

 período de recorrência de 5 anos. 

 Em  atendimento  às  diretrizes  da  COPASA,  não  foi  previsto  no  empreendimento  o  remanejamento 

 do  interceptor  localizado  no  interior  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú).  Com  as  obras  de  escavação  do 

 reservatório,  o  interceptor  de  esgoto  DN  800  mm,  localizado  junto  à  margem  direita  do  canal 

 revestido  aberto  do  Córrego  Ferrugem  sofrerá  algumas  intervenções,  para  o  rebaixamento  do 

 pescoço  dos  poços  de  visita  existentes  e  para  implantação  de  tampas  herméticas  em  substituição  aos 

 tampões  de  ferro  fundido  (Padrão  COPASA).  Portanto,  a  empreiteira  responsável  pela  implantação 

 das  obras  de  controle  de  cheias  do  Córrego  Ferrugem  deverá  planejar  a  execução  dos  serviços  de 

 escavação  e  escoramento  do  terreno  junto  às  paredes  laterais  do  canal  revestido  aberto,  para  não 

 comprometer a integridade do interceptor e dos drenos marginais existentes. 

 Além  disso,  nos  trechos  do  interceptor  de  esgotos  de  interferência  com  os  barramentos  de  montante 

 e  jusante  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú),  será  prevista  a  implantação  de  tubos  camisa  de  ferro 

 fundido na estrutura dos barramentos para passagem do interceptor. 
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 Além  disso,  em  atendimento  às  diretrizes  e  condicionantes  do  Processo  de  Licenciamento 

 Ambiental  n°  09/2010  estabelecidas  pela  SEMA/COMAC,  será  implantado  um  cinturão  verde 

 margeando  os  muros  de  contenção  da  margem  direita  e  esquerda  do  reservatório  e  a  superfície  do 

 mesmo  será  revestida  com  forração  rasteira  resistente  a  submersão  prolongada  nos  períodos  de 

 precipitações,  que  contribuirão  para  a  revitalização  urbana  do  local  e  melhoria  ambiental  do  entrono 

 imediato. 

 1.19.4.  Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Por  fim,  a  terceira  e  última  bacia  de  detenção  se  localizará  numa  área  compreendida  pela 

 canalização  do  Córrego  Ferrugem,  pelos  limites  físicos  da  Empresa  MAGNESITA  Refratários  S/A 

 e  pelas  ruas  Cidade  Industrial  e  Ilmenita.  A  área  útil  do  reservatório  deverá  abranger  41.260  m², 

 com  capacidade  máxima  de  armazenamento  de  261.588  m³,  apara  a  vazão  de  cheias  associada  ao 

 período  de  retorno  de  50  anos.  Nesta  bacia  de  detenção  não  haverá  a  necessidade  de  implantação  de 

 vertedor  de  emergência  e  canal  de  descarga,  em  virtude  do  bueiro  de  travessia  sob  a  plataforma 

 viária da Avenida Amazonas já exercer esta função. 

 A  solução  de  contenção  e  estabilidade  do  talude  proposta  para  a  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club) 

 consiste  na  implantação  de  taludes  de  corte  H:  1  /  V:1  na  margem  esquerda  do  reservatório, 

 revestido  em  estrutura  de  gabião  –  Tipo  Colchão  Reno  ®  ,  com  proteção  do  pé  do  talude  em 

 enrocamento  e  fixação  de  grampos  no  terreno  natural,  além  da  hidrosemeadura  da  superfície  do 

 gabião.  Na  entrada  e  saída  da  Bacia  B5  (Sport  Club)  serão  implantados  barramentos  com  alturas 

 distintas,  em  estruturas  de  concreto  armado  apoiadas  em  fundação  profunda.  Para 

 descarga/esgotamento  da  Bacia  B5  (Sport  Club)  serão  mantidas  as  três  células  do  bueiro  de 

 travessia  da  Avenida  Amazonas,  com  seção  hidráulica  retangular  de  3  x  (2,50  x  3,30)  m²,  com  a 

 soleira na cota altimétrica de 881,700 m. 

 O  isolamento  da  linha  de  túnel  bala  existente  junto  ao  bueiro  tricelular  da  Avenida  Amazonas 

 possibilitou  a  redução  em  aproximadamente  25%  da  vazão  de  restrição  do  escoamento  pela 
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 travessia,  consequentemente,  promovendo  a  redução  da  vazão  de  escoamento  do  Córrego  Ferrugem 

 junto à canalização do Ribeirão Arrudas. 

 A  “Bacia  B5  (Sport  Club)”  foi  projetada  com  borda  livre  de  0,41  m  (diferença  entre  a  elevação  de 

 topo da bacia de detenção de 889,200 m e a altura máxima da lâmina d’água – 888,790 m). 

 Elevações da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 91 + 5,00  888,790  883,200  5,59 
 91 +10,00  888,790  883,178  5,61 

 92  888,790  883,134  5,66 
 92 + 10,00  888,790  883,090  5,70 

 93  888,790  883,047  5,74 
 93 + 10,00  888,790  883,003  5,79 

 94  888,790  882,959  5,83 
 94 + 10,00  888,790  882,915  5,87 

 95  888,790  882,871  5,92 
 95 + 10,00  888,790  882,828  5,96 

 96  888,790  882,784  6,01 
 96 + 10,00  888,790  882,740  6,05 

 97  888,790  882,696  6,09 
 97 + 10,00  888,790  882,652  6,14 

 98  888,790  882,609  6,18 
 98 + 10,00  888,790  882,565  6,23 

 99  888,790  882,521  6,27 
 99 + 10,00  888,790  882,477  6,31 

 100  888,790  882,433  6,36 
 100 + 10,00  888,790  882,390  6,40 

 101  888,790  882,346  6,44 
 101 + 10,00  888,790  882,302  6,49 

 102  888,790  882,258  6,53 
 102 + 10,00  888,790  882,214  6,58 

 103  888,790  882,170  6,62 
 103 + 10,00  888,790  882,127  6,66 

 104  888,790  882,083  6,71 
 104 + 10,00  888,790  882,039  6,75 

 105  888,790  881,995  6,79 
 105 + 10,00  888,790  881,951  6,84 

 106  888,790  881,908  6,88 
 106 + 10,00  888,790  881,864  6,93 

 107  888,790  881,820  6,97 
 107 + 10,00  888,790  881,776  7,01 

 108  888,790  881,732  7,06 
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 Elevações da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Estaca  Cota de Topo 
 (metro) 

 Cota de Fundo 
 (metro) 

 Altura da Lâmina de Água 
 (metro) 

 108 + 7,388  888,790  881,700  7,09 

 A  tabela  seguinte  apresenta  a  capacidade  volumétrica  associada  as  cotas  altimétricas  (elevações) 

 operacionais do reservatório, variando-se de metro em metro, para a Bacia de Detenção B4 (Itaú). 

 Capacidade Volumétrica da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Cota Altimétrica (metro)  Volume de Armazenamento Disponível 
 (m³) 

 881,700  0 
 882,790  11.671 
 883,790  55.288 
 884,790  96.548 
 885,790  137.808 
 886,790  179.068 
 887,790  220.328 
 888,790  261.588 
 889,200  278.505 

 Vale  ressaltar  que,  em  função  dos  barramentos  necessários  para  implantação  das  bacias  de  detenção 

 B4  (Itaú)  e  B5  (Sport  Club),  o  nível  d’água  máximo  do  canal  de  macrodrenagem  do  Córrego 

 Ferrugem,  com  seção  hidráulica  (10,00  x  3,20)  m²,  que  passa  pelo  interior  da  Empresa 

 MAGNESITA  Refratários  S/A,  foi  adequado  ao  nível  d’água  máximo  de  operação  dos 

 reservatórios,  para  o  tempo  de  retorno  de  50  anos,  compatibilizado  com  o  aumento  do  nível  d’água 

 provocado  pelo  ressalto  hidráulico  decorrente  da  entrada  em  operação  do  vertedor  de  emergência  da 

 Bacia  B4  e  do  remanso  hidráulico  provocado  pela  seção  de  descarga  da  Bacia  B5,  caracterizada 

 pelo  bueiro  tricelular  da  Avenida  Amazonas,  já  levando  em  consideração  o  fechamento/isolamento 

 da  linha  do  túnel  bala.  Neste  contexto,  do  ponto  de  vista  técnico  e  econômico,  foi  proposto  o 

 aumento  da  altura  das  paredes  laterais  do  canal  de  macrodrenagem,  no  trecho  compreendido  entre  o 

 barramento  da  Bacia  B4  (Itaú)  e  a  entrada  da  Bacia  B5  (Sport  Club),  com  extensão  aproximada  de 

 500  metros.  A  mancha  de  inundação  na  planície  de  inundação  do  Córrego  Ferrugem  associada  à 

 vazão  de  cheia  máxima  para  o  período  de  retorno  de  50  anos,  estará  confinada  dentro  do  Sistema  de 

 Macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  caracterizado  pelas  bacias  de  inundação  e  pelos  trechos  de 
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 canal  revestido  aberto,  responsável  pelo  escoamento  d’água  e  pela  interligação  dos  reservatórios. 

 Entretanto,  o  alteamento  das  paredes  do  canal  interfere  com  a  transposição  viária  existente  de  uma 

 margem  para  a  outra  do  canal  da  Empresa  MAGNESITA  Refratários  S/A.  Portanto,  tendo  sido 

 prevista  a  implantação  de  uma  nova  transposição  sob  as  paredes  de  alteamento  do  Córrego 

 Ferrugem, para acesso ao Setor de Expedição da MAGNESITA. 

 O  Córrego  Ferrugem  no  trecho  de  implantação  da  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club),  recebe  a 

 contribuição  pela  margem  esquerda  do  Córrego  Itambé,  corpo  d’água  responsável  pela  captação 

 parcial  das  águas  pluviais  do  Bairro  Camargos  e  da  Vila  Sport  Club,  com  o  seu  curso  final  passando 

 sob  a  Rua  Cidade  Industrial,  seguindo  em  galeria  celular  até  o  seu  desemboque  no  corpo  receptor. 

 Salienta-se  que,  com  a  implantação  do  reservatório  para  o  controle  de  cheias  do  Córrego  Ferrugem, 

 o  desemboque  do  Córrego  Itambé  foi  readequado  para  melhoria  do  escoamento,  no  trecho 

 compreendido  entre  a  saída  do  bueiro  celular  existente  da  Rua  Ilmenita,  com  seção  hidráulica  de 

 (2,50 x 2,50) m², até o desemboque no canal revestido aberto do Córrego Ferrugem. 

 O  Córrego  Itambé  após  a  travessia  sob  a  Rua  Ilmenita  apresenta  a  seção  hidráulica  quadrada  de 

 (2,50  x  2,50)  m²,  numa  extensão  de  10,50  metros  e  declividade  longitudinal  de  0,0095  m/m 

 (0,95%).  Na  sequência  será  implantada  uma  descida  d’água  em  degrau  com  desnível  de 

 aproximadamente  4,75  metros,  para  dissipação  de  energia  e  interligação  do  bueiro  da  Rua  Ilmenita 

 com  o  canal  de  macrodrenagem  retangular  a  ser  implantado  na  Bacia  B5  (Sport  Club),  com  seção 

 hidráulica de (2,50 x 0,50) m² e extensão de 163,50 metros. 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-14-215,  apresentado  no  Volume  V:  Estudos  e  Projetos  Básicos  de 

 Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  o 

 detalhamento  e  as  características  construtivas  do  Córrego  Itambé,  afluente  pela  margem  esquerda 

 do  Córrego  Ferrugem,  que  integra  o  “Sistema  de  Macrodrenagem  para  Controle  de  Cheias  do 

 Córrego Ferrugem”. 

 No  trecho  em  que  o  Córrego  Ferrugem  passa  pela  Empresa  MAGNESITA  Refratários  S/A  serão 

 implantadas  duas  galerias  marginais  para  captação  das  águas  pluviais  das  áreas  lindeiras.  A  galeria 
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 da  margem  esquerda  apresentará  no  trecho  inicial  a  seção  hidráulica  de  (0,60  x  0,60)  m²,  com 

 extensão  de  290,00  m  e  declividade  longitudinal  de  0,0019  m/m  (0,19%),  e  no  trecho  final  a  seção 

 hidráulica  de  (1,20  x  1,20)  m²,  com  extensão  de  38,25  m  e  declividade  longitudinal  de  0,0029  m/m 

 (0,29%).  Por  sua  vez,  a  galeria  da  margem  direita  apresentará  no  trecho  inicial  a  seção  hidráulica  de 

 (0,60  x  0,60)  m²,  com  extensão  de  290,00  m  e  declividade  longitudinal  de  0,0019  m/m  (0,19%),  no 

 trecho  seguinte  a  seção  hidráulica  passará  para  (1,20  x  1,20)  m²,  com  extensão  de  100,00  m  e 

 declividade  longitudinal  de  0,0029  m/m  (0,29%),  e  no  trecho  final  a  seção  hidráulica  será  mantida 

 de (1,20 x 1,20) m², com extensão de 307,40 m e declividade longitudinal de 0,0044 m/m (0,44%). 

 Ainda  na  margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  nas  proximidades  do  Setor  de  Expedição  da 

 MAGNESITA  foi  proposta  a  implantação  de  uma  galeria  com  seção  hidráulica  de  (1,20  x  1,00)  m²  e 

 extensão  de  115,00  m,  destinada  a  interligação,  interceptação  e  captação  das  redes  de  drenagem  das 

 plataformas  metroviária  da  CBTU  e  ferroviária  da  FCA  /  Vale,  direcionado  as  águas  pluviais  para  a 

 Bacia B5 (Sport Club). 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-14-210,  apresentado  no  Volume  V:  Estudos  e  Projetos  Básicos  de 

 Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  o 

 detalhamento  e  as  características  construtivas  do  desemboque  do  Córrego  Carneiro  no  Córrego 

 Água  Branca,  que  integra  o  “Sistema  de  Macrodrenagem  para  Controle  de  Cheias  do  Córrego 

 Ferrugem”. 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-14-214,  apresentado  no  Volume  V:  Estudos  e  Projetos  Básicos  de 

 Engenharia  –  Plantas  Gráficas  /  Desenhos  –  Tomo  02/05,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  o 

 detalhamento  e  as  características  construtivas  das  galerias  de  macrodrenagem  auxiliares  marginais 

 ao  Córrego  Ferrugem  e  que  integram  o  “Sistema  de  Macrodrenagem  para  Controle  de  Cheias  do 

 Córrego Ferrugem”. 

 A  manutenção  e  limpeza  periódica  da  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club)  será  realizada  pela 

 Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  utilizando-se  da  rampa  de  acesso  em  estrutura  de  concreto 

 armado  a  ser  implantada  junto  ao  barramento  de  jusante  do  reservatório.  O  reservatório  contará  inda 
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 com  uma  guarita  para  garantir  a  segurança  local  e  para  servir  de  apoio  operacional  aos  funcionários 

 responsáveis pelos serviços de manutenção da bacia de detenção. 

 Cabe  destacar  que,  o  canal  revestido  aberto  (CANRA)  do  Córrego  Ferrugem,  no  segmento  de 

 implantação  da  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club),  ou  seja,  entre  as  estacas  91  +  5,000m  e  107  + 

 0,000m,  com  seção  hidráulica  retangular  (10,00  x  3,20)  m²  terá  a  parede  lateral  esquerda 

 parcialmente  demolida,  com  a  redução  da  altura  interna  da  parede  de  3,20  m  para  1,00  m, 

 compatível a vazão de escoamento para o período de recorrência de 5 anos. 

 1.19.5.  Desemboque do Córrego Ferrugem 

 O  último  trecho  de  canalização  do  Córrego  Ferrugem,  compreendido  pela  Avenida  Amazonas, 

 passando  pela  travessia  viária  da  Rua  Sideral  até  o  desemboque  no  Ribeirão  Arrudas,  não  será 

 contemplado  pela  implantação  de  bacias  de  detenção  de  cheias,  fato  este  justificado  pela  vazão  de 

 restrição  do  canal  de  macrodrenagem  ser  compatível  a  vazão  de  restrição  do  bueiro  tricelular  da 

 Avenida  Amazonas.  Portanto,  a  solução  encontrada  para  resguardar  as  populações  ribeirinhas  das 

 Vilas  Madre  Gertrudes  III  ,  IV  e  V  é  de  se  delimitar  a  cota  máxima  de  inundação,  desapropriando 

 e/ou  removendo  a  população  situada  nesta  área  de  risco,  além  do  cercamento  e  da  sinalização 

 quanto ao risco de inundações recorrentes. 

 Sendo  assim,  a  área  física  que  se  conformará  como  “Área  de  Risco  Eminente  de  Inundações” 

 abrangerá  aproximadamente  16.430  m²  e  perímetro  de  1  km.  Esta  área  receberá  o  tratamento 

 paisagístico,  com  plantio  de  grama  e  vegetação  arbórea,  que  irão  compor  um  “bosque  linear”  na 

 margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  contribuindo  para  a  amenização  da  poluição  gerada  pelo 

 tráfego  intenso  e  pelas  industrias  situadas  nesta  região,  além  de  constituir  numa  barreira  física 

 natural  ao  surgimento  de  ocupações  informações.  Posteriormente,  esta  área  poderá  vir  a  ser  dotada 

 de equipamentos de recreação e lazer e áreas de convivo social de crianças, jovens e idosos. 
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 Com  relação  ao  Sistema  de  Macrodrenagem  do  Córrego  Ferrugem,  neste  trecho  foi  proposta  a 

 melhoria  da  geometria  de  desemboque  do  Córrego  Ferrugem  no  canal  revestido  aberto  do  Ribeirão 

 Arrudas (Avenida Tereza Cristina). 
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 8.  E  STUDOS  E  P  ROJETOS  DE  G  EOMETRIA  , T  ERRAPLENAGEM  E  S  INALIZAÇÃO 

 1.20.  P  ROJETO  DE  G  EOMETRIA 

 1.20.1.  Considerações Iniciais 

 O  cerne  deste  item  consiste  em  apresentar  a  descrição  sucinta  das  concepções  de  geometria  viária 

 propostas  para  viabilizar  a  implantação  e/ou  melhoria  do  traçado  de  vias  urbanas  situadas  no 

 entorno  imediato  das  bacias  de  detenção  B3  (PTO),  B4  (Itaú)  e  B5  (Sport  Club),  com  destaque  para 

 as  vias  urbanas:  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade 

 Industrial, Rua Ilmenita, Avenida Sideral, Rua Aparecida, Rua São Tarciso e Avenida Palestina. 

 Na  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos  foi  proposto  apenas  a  implantação  de  um  taper,  para 

 estacionamento  de  veículos  pesados,  na  pista  localizada  ao  lado  da  Empresa  MAGOTTEAUX 

 Brasil  Ltda.,  no  Bairro  Distrito  Industrial  –  Município  de  Contagem.  A  proposta  de  implantação  do 

 taper  junto  a  faixa  da  direita  da  pista  (sentido  do  tráfego)  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos, 

 nas  proximidades  do  cruzamento  com  a  Avenida  General  David  Sarnoff,  foi  viabilizada  diante  da 

 remoção  parcial  das  edificações  irregulares  existentes  no  Aglomerado  Urbano  Vila  SAMAG,  com  a 

 retirada  de  40  edificações  localizadas  no  passeio  da  MAGOTTEAUX,  numa  extensão  aproximada 

 de  230  metros.  Além  do  taper  foi  prevista  a  implantação  de  uma  praça  com  playground  e  áreas  para 

 convívio  social,  integrada  com  a  proposta  arquitetônica  e  urbanística  de  implantação  da  Área  de 

 Reassentamento 03A. 

 Além  disso,  no  segmento  final  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  objeto  do  empreendimento, 

 estão  sendo  propostos  a  reabilitação  do  pavimento  excelente  e  a  implantação  de  passeios,  rebaixo  de 

 meio-fio,  canteiros  arborizados,  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  sinalizações  horizontal  e 

 vertical e iluminação, objetivando assim a revitalização urbana e ambiental local. 

 Na  Bacia  de  Detenção  B3  (PTO)  foi  projetado  um  acesso  viário  para  manutenção  periódica  do 

 reservatório,  o  qual  se  interligará  a  pista  (Sentido  Via  Expressa)  da  Avenida  Babita  Camargos,  logo 

 após a travessia do viaduto sobre as linhas ferroviárias da FCA / Vale  e metroviárias da CBTU. 
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 Na  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  foram  projetados  acesso  viários  para  a  Área  de  Reassentamento 

 09A  e  para  manutenção  do  reservatório,  com  a  implantação  de  rotatória  e  de  uma  nova  ponte  de 

 travessia  sobre  o  canal  revestido  aberto  do  Córrego  Ferrugem,  para  interligação  com  a  Avenida 

 Jorge  Ferreira  Gomes.  O  traçado  geométrico  e  greide  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  serão 

 totalmente  modificados  com  a  implantação  do  reservatório,  mantendo-se  a  concordância  da  avenida 

 com  a  rotatória  existente  junto  a  travessia  em  nível  da  linha  férrea  da  FCA.  Além  disso,  estão 

 previstos  a  implantação  de  pista  de  cooper  no  bordo  da  pista  marginal  ao  reservatório  e  de  passeio 

 no  bordo  marginal  a  linha  férrea,  além  de  dispositivos  de  drenagem  superficial,  equipamentos  e 

 mobiliários  urbanos,  sinalizações  horizontal  e  vertical,  iluminação  pública,  paisagismo,  entre 

 outros. 

 Na  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club),  a  Rua  Cidade  Industrial  seguirá  a  diretriz  de  geométrica  do 

 reservatório,  servindo  de  limite  físico  entre  a  bacia  de  detenção  de  cheias  e  a  ocupação  urbana 

 remanescente.  Salienta-se  que,  com  a  remoção  expressiva  de  edificações  do  Aglomerado  Urbano 

 Vila  Sport  Club,  o  traçado  geométrico  viário  e  greide  atuais  da  Rua  Cidade  Industrial  serão 

 totalmente  reformulados,  partindo-se  da  Rua  Ilmenita  e  seguindo  até  interliga-se  a  Avenida 

 Amazonas, ao lado da Área de Reassentamento 10A. 

 A  Rua  Ilmenita  também  foi  reformulada,  prevendo-se  a  implantação  de  rotatória  no  segmento 

 inicial  da  pista,  passeios,  rebaixos  de  meio-fio,  praças  de  lazer  e  recreação,  equipamentos  e 

 mobiliários  urbanos,  sinalizações  horizontal  e  vertical,  iluminação  pública,  paisagismo,  entre 

 outros.  Manteve-se  a  interligação  da  Rua  Ilmenita  com  uma  viela  de  acesso  à  ocupação  urbana 

 remanescente  da  Vila  Sport  Club.  Além  disso,  foi  prevista  a  implantação  de  uma  via  de  acesso  local 

 para manutenção da Bacia B5 (Sport Club), que se interligará a Rua Cidade Industrial. 

 No  segmento  final  do  Córrego  Ferrugem,  entre  as  avenidas  Amazonas  e  Tereza  Cristina,  as  soluções 

 de  geometria  referem-se  as  vias  urbanas:  Avenida  Sideral,  Rua  Aparecida,  Rua  São  Tarciso  e 

 Avenida  Palestina,  que  possibilitará  o  retorno  ao  Anel  Rodoviário  dos  veículos  que  trafegam  na 

 pista  (Sentido  Região  Industrial  de  Contagem)  da  Avenida  Tereza  Cristina.  Neste  trecho,  as 

 178 



 edificações  existentes  sujeitas  às  inundações  recorrentes  serão  removidas,  a  na  área  remanescente 

 será implantado o Parque Linear Ferrugem. 

 1.20.2.  Metodologia 

 Apresenta-se  a  seguir  o  descritivo  da  metodologia  adotada  para  o  Projeto  de  Geometria  da  Avenida 

 Francisco  Firmo  de  Mattos,  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade  Industrial,  Rua  Ilmenita, 

 Avenida Sideral, Rua Aparecida, Rua São Tarciso, Avenida Palestina e das vias de acesso local. 

 8.1.2.1  Projeto Altimétrico 

 Os  greides  das  vias  urbanas  foram  calculados  na  cota  de  “Pavimento  Acabado”,  a  partir  do  perfil 

 longitudinal  obtido  pelo  modelo  digital  do  terreno,  usando  o  software  Topography,  sendo 

 observados principalmente os seguintes elementos: 

 −  Perfis do terreno natural desenhado nas escalas: 

 −  H = 1:2000  e  V = 1:2000 

 −  Lançamento dos greides observando-se os limites de rampas mínimas; 

 −  Concordância vertical por meio de parábola simples ou composta. 

 Nas  pranchas  de  greide  das  vias  urbanas  projetadas  estão  indicados  o  perfil  do  terreno,  o  greide  de 

 projeto e as cotas altimétricas. 

 São  apresentadas  também  as  igualdades  dos  cruzamentos  de  vias  e  demais  elementos,  tais  como  os 

 pontos de concordâncias verticais (PCV, PIV, PTV, etc.). 

 8.1.2.2  Projeto Planimétrico 

 O  Projeto  Planimétrico  é  apresentado  na  parte  superior  das  pranchas  de  desenho,  constando  dos 

 seguintes elementos: 

 −  Malha de coordenadas verdadeiras com referencial ao norte verdadeiro; 
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 −  Eixo  estaqueado  de  20  em  20  metros,  assinalado  com  os  pontos  de  curva  e  de  tangência  com  os 

 respectivos “PIS” e as igualdades existentes e de cruzamento; 

 −  Cadastro  dos  elementos  existentes  como  cercas,  divisa  de  propriedades,  pavimentos,  meio-fio, 

 benfeitorias, bueiros, acidentes topográficos, ruas transversais, etc. 

 8.1.2.3  Seções Transversais 

 A  declividade  transversal  adotada  para  as  vias  urbanas  propostas,  tanto  para  a  plataforma  de 

 terraplenagem como para a de pavimento acabado, encontra-se especificada em desenho próprio. 

 A  seção  transversal  típica  de  pavimentação  para  as  vias  urbanas  projetadas  é  apresentada  em 

 desenho próprio. 

 1.20.3.  Elementos Geométricos das Vias Urbanas Projetadas 

 8.1.3.1  Avenida Francisco Firmo de Mattos 

 A  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  no  trecho  de  intervenção  pelo  empreendimento,  é 

 caracterizada  por  apresentar  duas  pistas  de  tráfego  separadas  por  canteiro  central,  interligando-se 

 nos  dois  extremos  das  pistas  com  a  Avenida  General  David  Sarnoff,  além  das  interseções  com  as 

 ruas Pessegueiros e São Vicente. 

 Com  a  implantação  da  Área  de  Reassentamento  03A,  a  Rua  Pessegueiros  será  totalmente 

 reestruturada  com  a  implantação  de  passeios,  rebaixos  de  meio-fio,  rotatória  no  trecho  final  da  pista 

 e  escadaria  que  se  interligará  com  a  Avenida  General  David  Sarnoff.  Contudo,  as  melhorias 

 propostas  para  a  Rua  Pessegueiros  farão  parte  da  infraestrutura  necessária  a  implantação  da  Área  de 

 Reassentamento 03A. 

 No  trecho  de  intervenção  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  foi  projetado  um  taper  na  pista 

 marginal  ao  passeio  da  Empresa  MAGOTTEAUX  Brasil  Ltda.,  numa  extensão  de  165,00  m  e 

 largura  de  4,00  m,  incluindo  a  sarjeta  de  0,50  m  e  a  faixa  regularizada  de  estacionamento,  com 
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 extensão  de  85,00  m.  As  pistas  de  rolamento  por  sua  vez,  possuem  largura  de  7,50  m  cada, 

 separadas  por  um  canteiro  central  com  largura  de  6,00  m.  Os  passeios  possuem  largura  mínima  de 

 2,00  m.  Além  disso,  junto  ao  taper,  numa  área  renascente  da  remoção  parcial  dos  imóveis 

 irregulares  das  Vila  SAMAG,  que  ocupam  o  passeio  da  MAGOTTEAUX,  será  implantada  uma 

 praça,  com  bancos,  playground  e  jardins,  para  recreação  e  convívio  social  da  população  local 

 residente  e  transeuntes.  Os  equipamentos  e  mobiliários  urbanos  propostos  objetivam  a 

 requalificação  urbana  e  ambiental  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  no  trecho  de  intervenção 

 do empreendimento. 

 O  empreendimento,  com  apoio  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  buscará  a  formalização  de 

 parcerias  com  a  iniciativa  privada  para  a  manutenção  e  preservação  dos  espaços  públicos  a  serem 

 implantados,  evitando  assim  a  sua  deterioração  ao  longo  do  tempo  e  a  possível  reocupação  irregular 

 da  calçada.  Neste  contexto,  com  a  retirada  das  edificações  que  ocupam  o  passeio  da 

 MAGOTTEAUX,  e  com  a  proposta  de  reurbanização  local,  o  empreendimento  buscará  junto  as 

 empresas  locais  a  parceria  para  implantação  de  um  painel  decorativo  no  muro  da  empresa,  em 

 complemento  aos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos  a  serem  implantados,  com  a  inserção  desse 

 espaço revitalizado no cenário urbano da cidade. 

 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  do  taper  a  ser  implantado  na  Avenida  Francisco 

 Firmo de Mattos, no trecho de intervenção pelo empreendimento. 

 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 42  109,00  16º05'59"  15,383  30,565  1 + 6,586  2 + 17,150  601.592,9860  7.793.846,3324 
 43  38,00  59º01'48"  21,513  39,150  11 + 6,978  11 + 6,978  601.712,2481  7.794.015,1849 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-012,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos do taper da Avenida Francisco Firmo de Mattos. 

 8.1.3.2  Avenida Jorge Ferreira Gomes 
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 A  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  será  totalmente  revitalizada,  desde  a  portaria  da  Empresa 

 MAGNESITA  Refratários  S/A  até  a  Avenida  Babita  Camargos.  As  mudanças  significativas  na 

 geometria  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  referem-se  ao  trecho  da  rotatória  existente  junto  à 

 travessia  em  nível  da  linha  férrea  da  FCA  /  Vale  até  a  portaria  da  MAGNESITA,  entre  as  estacas  0  a 

 39 + 17,454m, numa extensão de 797,45 metros. 

 No  trecho  de  intervenção  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  a  pista  de  rolamento  possuirá  uma 

 largura  de  7,50  m  cada,  com  sarjetas  marginais  de  0,50  m  e  passeios  com  largura  mínima  de  2,00  m 

 (bordo  da  pista  marginal  a  linha  férrea  da  FCA  /  Vale)  e  máxima  de  4,00  m  (bordo  da  pista  de  divisa 

 com  a  Bacia  B4).  O  traçado  e  greide  da  plataforma  viária  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  foi 

 readequado  a  partir  do  alinhamento  da  linha  férrea  da  FCA  /  Vale  e  da  geometria  proposta  para  o 

 reservatório da Bacia de Detenção B4 (Itaú). 

 Além  disso,  foram  projetadas  duas  alças  viárias  para  interligação  da  Via  de  Acesso  da  Área  de 

 Reassentamento  09A  à  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  com  a  demolição  da  travessia  existente  e 

 com  a  projeção  de  uma  nova  travessia  compatível  a  vazão  de  projeto  do  Córrego  Ferrugem, 

 convergente  ao  tempo  de  retorno  de  100  anos  e  ao  nível  d’água  máximo  operacional  do  reservatório 

 da Bacia B4 (Itaú). 

 A  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes  receberá  novos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  a  saber: 

 dispositivos  de  captação  de  água  pluvial,  postes  de  iluminação,  sinalizações  horizontal  e  vertical, 

 rebaixos de meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 No  passeio  de  divida  do  muro  de  contenção  do  reservatório  da  Bacia  B4  (Itaú)  será  implantada  uma 

 pista  de  cooper,  com  largura  mínima  de  2,50  m  e  máxima  de  4,00  m,  que  contornará  o  reservatório 

 da  Bacia  B4  (Itaú),  interligando-se  a  passarela  de  pedestres  da  Estação  do  Metrô  Cidade  Industrial, 

 com extensão aproximada de 1,50 km. 

 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  da  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  no  trecho  de 

 intervenção pelo empreendimento. 
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 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 5  35,00  46º58'04"  15,207  28,691  0 + 14,015  2 + 2,706  602.261,8094  7.794.374,0079 
 6  241,00  16º44'58"  35,479  70,452  19 + 1,294  22 + 11,746  602.606,3547  7.794.192,8387 
 7  120,50  32º02'56"  34,608  67,402  36 + 10,052  39 + 17,454  602.948,3619  7.794.126,4406 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-010,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Avenida Jorge Ferreira Gomes. 

 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  da  Pista  de  Cooper,  no  trecho  marginal  ao  muro 

 das linhas ferroviária da FCA / Vale e metroviária da CBTU. 

 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 35  14,60  65º16'12"  9,350  16,632  1 + 0,262  1 + 16,894  602.297.2470  7.794.460.7264 
 36  500,00  4º14'49"  18,539  18,539  7 + 10,841  9 + 7,902  602.427.2474  7.794.404.0057 
 37  501,25  4º56'37"  21,638  43,249  11 + 14,838  13 + 18,087  602.504.2924  7.794.363.3517 
 38  301,25  4º18'03"  11,312  22,613  21 + 14,785  22 + 17,398  602.679.0247  7.794.289.6300 
 39  301,75  10º54'24"  28,807  57,441  27 + 6,280  30 + 3,720  602.801.3057  7.794.248.5381 
 40  101,75  10º55'48"  9,735  19,410  31 + 5,298  32 + 4,708  602.860.8880  7.794.240.5162 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-015,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos  geométricos  da  pista  de  cooper,  no  trecho  de  divisa  com  o  muro  das  linhas  ferroviária  da 

 FCA / Vale e metroviária da CBTU. 

 8.1.3.3  Rua Cidade Industrial 

 A  Rua  Cidade  Industrial  seguirá  a  diretriz  de  geométrica  do  reservatório  da  Bacia  de  Detenção  B5 

 (Sport  Club),  servindo  de  limite  físico  entre  a  bacia  de  detenção  de  cheias  e  a  ocupação  urbana 

 remanescente.  O  traçado  geométrico  viário  e  greide  atuais  da  Rua  Cidade  Industrial  serão 

 totalmente  reformulados,  partindo-se  da  Rua  Ilmenita  e  seguindo  até  interliga-se  a  Avenida 

 Amazonas,  ao  lado  da  Área  de  Reassentamento  10A,  conectando-se  ainda  com  a  Rua  Um  e  com  a 

 via de acesso para manutenção periódica do reservatório. 
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 A  plataforma  viária  da  Rua  Cidade  Industrial  possuirá  11,00  m  largura,  entre  as  estacas  0  a  16  + 

 19,871m,  numa  extensão  de  339,87  metros,  composta  de  pista  de  rolamento  com  largura  de  6,00  m, 

 sarjetas marginais de 0,50 m e passeios com largura de 2,00 m. 

 A  Rua  Cidade  Industrial  receberá  novos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  a  saber:  dispositivos 

 de  captação  de  água  pluvial,  postes  de  iluminação,  sinalizações  horizontal  e  vertical,  rebaixos  de 

 meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 Salienta-se  que  o  greide  da  Rua  Cidade  Industrial  foi  condicionado  ao  nível  d’água  máximo 

 operacional  do  reservatório  da  Bacia  B5  (Sport  Club),  convergente  a  vazão  de  projeto  para  o  tempo 

 de retorno de 50 anos. 

 A  conexão  da  Rua  Cidade  Industrial  com  a  Rua  Ilmenita  possibilitará  o  acesso  ao  Bairro  Camargos 

 dos  veículos  que  seguem  pela  Avenida  Amazonas  (Sentido  Contagem),  através  do  seguinte 

 percurso:  convergindo  a  direita  para  acessar  a  Rua  Cidade  Industrial,  virando  a  direita  na  Rua 

 Ilmenita,  em  seguida  a  esquerda  na  Rua  Nióbio,  virando  a  direita  para  acessar  a  Rua  Zito  Soares, 

 virando  a  esquerda  na  Rua  Tantalita,  seguindo  por  esta  via  urbana,  atravessando  sobre  a  plataforma 

 ferroviária da FCA / Vale e metroviária da CBTU, e virando a esquerda na Rua Sócrates Alvin. 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-017,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Rua Cidade Industrial. 

 8.1.3.4  Rua Ilmenita 

 O  traçado  geométrico  da  Rua  Ilmenita  será  totalmente  reformulado,  compatibilizado-o  com  a 

 geometria  proposta  para  os  taludes  de  corte  da  Bacia  B5  (Sport  Club),  com  a  implantação  de  uma 

 rotatória, praça para convívio social e um mirante no seu trecho inicial da pista. 
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 A  plataforma  viária  da  Rua  Ilmenita  possuirá  11,00  m  largura,  entre  as  estacas  0  a  11  +  19,860m, 

 numa  extensão  de  239,86  metros,  composta  de  pista  de  rolamento  com  largura  de  6,00  m,  sarjetas 

 marginais de 0,50 m e passeios com largura de 2,00 m. 

 A  Rua  Ilmenita  receberá  novos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  a  saber:  dispositivos  de 

 captação  de  água  pluvial,  postes  de  iluminação,  sinalizações  horizontal  e  vertical,  rebaixos  de 

 meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  da  Rua  Ilmenita,  no  trecho  de  intervenção  pelo 

 empreendimento. 

 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 54  200,00  26º27'11"  47,007  92,339  4 + 9,732  9 + 2,071  603.452,7450  7.794.298,5585 
 55  20,00  42º05'31"  7,696  14,693  10 + 16,355  11 + 11,048  603.537,4596  7.794.271,3160 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-017,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Rua Ilmenita. 

 8.1.3.5  Avenida Sideral 

 O  traçado  geométrico  e  o  greide  da  Avenida  Sideral  sofreram  alguns  ajustes  para  compatibilizar 

 com a geometria e greide propostos para a conexão da Rua Aparecida com a Avenida Palestina. 

 A  plataforma  viária  da  Avenida  Sideral,  no  trecho  de  intervenção,  possuirá  9,80  m  de  largura  média, 

 entre  as  estacas  0  a  8  +  13,362m,  numa  extensão  de  173,36  metros,  composta  de  pista  de  rolamento 

 com  largura  de  6,00  m,  sarjetas  marginais  de  0,50  m  e  passeios  com  largura  média  de  1,50  m,  em 

 função do alinhamento das edificações existentes. 

 A  Avenida  Sideral  receberá  novos  dispositivos  de  captação  de  água  pluvial,  sinalizações  horizontal 

 e vertical, rebaixos de meio-fio, paisagismo, entre outros. 
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 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  da  Avenida  Sideral,  no  trecho  de  intervenção  pelo 

 empreendimento. 

 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 58  45,00  58º03'34"  24,974  45,600  1 + 2,255  3 + 7,855  603.750,4289  7.793.616,1793 
 59  30,00  34º16'40"  9,251  17,948  5 + 16,283  6 + 14,231  603.794,6266  7.793.546,3350 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-019,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Avenida Sideral. 

 8.1.3.6  Rua Aparecida 

 O  traçado  geométrico  e  greide  da  Rua  Aparecida  foram  ajustados  para  compatibilizar-se  com  a 

 geometria e greide propostos para a Avenida Palestina. 

 A  plataforma  viária  da  Rua  Aparecida  possuirá  10,00  m  largura,  entre  as  estacas  0  a  10  +  1,929m, 

 numa  extensão  de  201,93  metros,  composta  de  pista  de  rolamento  com  largura  de  5,00  m,  sarjetas 

 marginais de 0,50 m e passeios com largura de 2,00 m. 

 A  Rua  Aparecida  receberá  novos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  a  saber:  dispositivos  de 

 captação  de  água  pluvial,  postes  de  iluminação,  sinalizações  horizontal  e  vertical,  rebaixos  de 

 meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 A  Rua  Aparecida  limitar-se-á  parcialmente  com  o  “Parque  Linear”  a  ser  implantado  junto  à  margem 

 esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  no  trecho  compreendido  entre  as  avenidas  Amazonas  e  Tereza 

 Cristina,  na  área  remanescente  decorrente  do  Projeto  de  Desapropriação  /  Remoção  das  edificações 

 existentes sujeitas às inundações recorrentes. 
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 Apresentam-se  a  seguir  os  elementos  geométricos  da  Rua  Aparecida,  no  trecho  de  intervenção  pelo 

 empreendimento. 

 Curva  Raio  AC  Tangente  Desen.  Estaca PC  Estaca PT 
 Coordenadas 

 Este (X)  Norte (Y) 
 60  12,00  118º24'37"  20,134  24,800  3 + 0,732  4 + 5,532  603.782,2109  7.793.683,4722 
 61  60,00  20º01'36"  10,594  20,972  7 + 17,123  8 + 18,095  603.842,2095  7.793.600,5903 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-018,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Rua Aparecida. 

 Futuramente,  a  Rua  Aparecida  e  Avenida  Sideral  serão  adequadas  às  soluções  viárias  propostas  para 

 Duplicação  e  Melhorias  do  Anel  Rodoviário,  em  função  dos  ajustes  na  geometria  e  greide  das  alças 

 viárias dos trevos das avenidas Amazonas e Tereza Cristina com a rodovia. 

 8.1.3.7  Rua São Tarciso 

 A  Rua  São  Tarciso  caracteriza-se  como  uma  via  urbana  local  sem  saída,  que  se  conecta  com  a 

 Avenida  Sideral,  no  trecho  de  intervenção  do  empreendimento.  A  plataforma  viária  proposta  para  a 

 Rua  São  Tarciso  possuirá  10,00  m  largura,  entre  as  estacas  0  a  1  +  18,526m,  numa  extensão  de 

 38,53  metros,  composta  de  pista  de  rolamento  com  largura  de  6,00  m,  sarjetas  marginais  de  0,50  m 

 e passeios com largura média de 1,50 m. 

 A  Rua  São  Tarciso  receberá  novos  dispositivos  de  captação  de  água  pluvial,  sinalizações  horizontal 

 e vertical, rebaixos de meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-019,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Rua São Tarciso. 

 8.1.3.8  Avenida Palestina 

 A  Avenida  Palestina  será  implantada  junto  à  margem  esquerda  do  canal  revestido  aberto  do  Córrego 

 Ferrugem, no trecho compreendido entre as avenidas Sideral e Tereza Cristina. 
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 A  plataforma  viária  da  Avenida  Palestina,  no  trecho  de  intervenção,  possuirá  8,50  m  de  largura 

 média,  entre  as  estacas  0  a  5  +  13,617m,  numa  extensão  de  113,62  metros,  composta  de  pista  de 

 rolamento  com  largura  de  5,00  m,  sarjetas  marginais  de  0,50  m  e  passeios  com  largura  de  0,50  e 

 2,00 m. 

 A  Avenida  Palestina  receberá  novos  equipamentos  e  mobiliários  urbanos,  a  saber:  praça, 

 playground,  dispositivos  de  captação  de  água  pluvial,  postes  de  iluminação,  sinalizações  horizontal 

 e vertical, rebaixos de meio-fio, paisagismo, entre outros. 

 O  desenho  nº  VU-PR032/10-DE-05-018,  apresenta  a  planta,  o  perfil  longitudinal,  a  seção  tipo  e  os 

 elementos geométricos da Avenida Palestina. 

 1.21.  P  ROJETO  DE  T  ERRAPLENAGEM 

 O  Projeto  de  Terraplenagem  das  vias  urbanas:  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  Avenida  Jorge 

 Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade  Industrial,  Rua  Ilmenita,  Avenida  Sideral,  Rua  Aparecida,  Rua  São 

 Tarciso,  Avenida  Palestina  e  das  vias  de  acesso  local,  foi  elaborado  a  partir  dos  elementos 

 fornecidos  pelo  Projeto  Geométrico  e  da  espessura  da  estrutura  dimensionada  para  o  pavimento  das 

 mesmas. 

 1.21.1.  Metodologia 

 O  Projeto  de  Terraplenagem  das  vias  urbanas:  Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  Avenida  Jorge 

 Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade  Industrial,  Rua  Ilmenita,  Avenida  Sideral,  Rua  Aparecida,  Avenida 

 Palestina e das vias de acesso local compreendeu, em linhas gerais, as seguintes etapas: 

 −  Análise geral de greide projetado; 

 −  Cálculo das notas de serviço de terraplenagem; 

 −  Cálculo de volumes de corte e aterro; 

 −  Definição do grau de compactação a ser exigido nos aterros; 
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 −  Definição do fator de empolamento dos aterros, considerado de 30%; 

 −  Distribuição dos materiais. 

 Apresenta-se  no  anexo  deste  relatório  às  seções  transversais  gabaritadas  para  as  vias  urbanas: 

 Avenida  Francisco  Firmo  de  Mattos,  Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade  Industrial,  Rua 

 Ilmenita,  Avenida  Sideral,  Rua  Aparecida,  Rua  São  Tarciso,  Avenida  Palestina  e  das  vias  de  acesso 

 local. 

 Os  volumes  de  terraplenagem  foram  calculados  a  partir  das  áreas  das  seções  transversais 

 gabaritadas com as cotas de terraplenagem. 

 Os  volumes  obtidos  nas  folhas  de  cubação  consideraram  o  volume  geométrico  de  corte  e  um 

 acréscimo  de  30%  sobre  o  volume  geométrico  de  aterro,  para  obter  os  volumes  de  empréstimo  ou 

 bota-fora. 

 Os  materiais  inertes  decorrentes  das  obras  de  terraplenagem  para  implantação  das  vias  urbanas 

 deverão  ser  encaminhados  para  o  Aterro  de  Inertes  da  BR-040  em  fase  de  licenciamento  ambiental 

 pela  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  com  DMT  de  13  km.  No  orçamento  das  obras  de 

 terraplenagem  para  implantação  das  vias  urbanas  supracitadas  considerou-se  ainda  o  custo  de 

 espalhamento dos materiais de bota-fora no Aterro de Inertes. 

 No  contexto  da  execução  das  obras,  o  controle  dos  processos  erosivos  é  fundamental  para  se  evitar 

 a  ocorrência  de  focos  de  degradação  e  requer  a  adoção  de  cuidados  operacionais,  que  procurem 

 evitar ao máximo a sua ocorrência, particularmente, em situações que envolvam: 

 ✔  Obras de Terraplenagem 

 ✔  Obras de Drenagem Pluvial; 

 ✔  Execução de Aterros, Cortes e Bota-Foras; 

 ✔  Exploração de Jazidas e Caixas de Empréstimo; 

 ✔  Instalação e Operação de Canteiros de Obra, Instalações Industriais e Equipamentos em Geral; 

 ✔  Execução de Desmatamento e Limpeza de Terrenos; 
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 ✔  Construção e Operação de Caminhos de Serviço; 

 ✔  Carreamento de Materiais Inertes (solo e rocha) para Dentro de Cursos d’Água. 

 Neste  contexto,  elencamos  as  ações  operacionais  preventivas  e  corretivas  destinadas  a  promover  o 

 controle  dos  processos  erosivos  decorrentes  das  obras  de  terraplenagem,  e  evitar  problemas  de 

 instabilização  de  encostas  e  maciços,  enfocando,  principalmente,  as  áreas  de  taludes  de  cortes  e 

 aterros  lindeiras  aos  reservatórios  das  bacias  de  detenção,  áreas  de  exploração  de  materiais  de 

 construção  e  bota-foras,  áreas  de  canteiros  de  obras  e  de  caminhos  de  serviço,  dentre  outras,  que 

 pela  inexistência  de  um  manejo  adequado  do  solo,  ou  do  sub-dimensionamento  da  drenagem, 

 podem  acarretar  riscos  à  integridade  das  estruturas  das  vias  urbanas  a  serem  implantadas  pelo 

 empreendimento. 

 As  ações  operacionais  visam  a  promover  a  recomposição  do  equilíbrio  em  áreas  porventura 

 desestabilizadas  e  com  processos  erosivos  desencadeados,  como  também  evitar  a  instalação  desses 

 processos,  contribuindo  para  a  redução  da  perda  de  solos  e  do  assoreamento  da  calha  do  curso 

 d’água. 

 Tais  ações  se  traduzem  na  implementação  de  um  elenco  de  medidas  e  dispositivos  adequados 

 (durante  a  fase  de  implantação  da  vias  urbanas  supracitadas),  associado  a  um  conjunto  de 

 condicionantes  a  serem  observados  no  processo  construtivo,  que  possibilitam  reduzir  as  situações 

 específicas  de  risco  de  ocorrência  de  processos  erosivos  laminares,  lineares  e  de  processos  ativos 

 pré-existentes,  assim  como  de  estabilizações,  que  possam  vir  a  comprometer  o  corpo  estradal  ou 

 atingir áreas limítrofes. 

 Dentre  os  elementos  preventivos  a  serem  considerados,  destacam-se  como  mais  importantes  os 

 correspondentes a: 

 ✔  Adoção,  para  os  taludes  de  cortes  e  aterros  e  nas  caixas  de  empréstimo,  jazidas  e  bota-foras,  de 

 conformação  geométrica  compatível  com  as  características  geotécnicas  dos  materiais  e  com  a 

 topografia das áreas limítrofes; 
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 ✔  Definição  de  estruturas  e  dispositivos  físicos  de  drenagem  a  serem  incorporados  à  infraestrutura 

 viária  do  trecho  (bueiros,  sarjetas,  descidas  d’água,  valetas,  dissipadores  de  energia,  etc.),  com  a 

 finalidade de controlar o fluxo das águas pluviais superficiais e profundas; 

 ✔  Recuperação  da  cobertura  vegetal  para  a  proteção  das  superfícies  expostas  à  ação  das  águas 

 pluviais,  a  regularização  e  redução  do  escoamento  superficial  e  o  aumento  do  tempo  de 

 absorção  da  água  pelo  subsolo,  contribuindo  no  controle  dos  processos  erosivos  e  de 

 instabilização e evitando o carreamento de sedimento às linhas de drenagem; 

 ✔  Definição  de  estruturas  físicas  apropriadas  a  serem  implantadas  em  locais/situações  específicas, 

 ditadas  pela  interferência  do  traçado  já  definido  com  locais  de  ecodinâmica  suscetível  à 

 alteração  nos  processos  do  meio  físico,  causada  pelas  intervenções  necessárias  à  execução  das 

 obras ou por agentes outros. 

 1.22.  P  ROJETO  DE  P  AVIMENTAÇÃO 

 1.22.1.  Considerações Iniciais 
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 1.23.  P  ROJETO  DE  S  INALIZAÇÃO 

 1.23.1.  Considerações Iniciais 

 O  Projeto  de  Sinalização  e  Dispositivos  de  Segurança  foi  elaborado  de  acordo  com  as  deliberações 

 do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  CTB;  no  Anexo  II  aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de  Trânsito; 

 na  Resolução  n.º  160;  no  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  -  Volume  IV,  do  Conselho 

 Nacional  de  Trânsito  CONTRAN;  na  Resolução  n°  236,  de  maio  de  2007;  no  Manual  Brasileiro  de 

 Sinalização  de  Trânsito  -  Volume  I  “Sinalização  Vertical  de  Regulamentação”;  na  Resolução  n°  180, 

 de  agosto  de  2005;  no  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  -  Volume  II  “Sinalização 

 Vertical de Advertência”; e, na Resolução n° 243, de junho de 2007. 

 Adotou-se  o  valor  de  60  km/h  (sessenta  quilômetros  por  hora),  para  a  velocidade  da  Avenida 

 Francisco  Firmo  de  Mattos  e  40  km/h  (quarenta  quilômetros  por  hora),  para  as  via  urbanas:  Avenida 

 Jorge  Ferreira  Gomes,  Rua  Cidade  Industrial,  Rua  Ilmenita,  Avenida  Sideral,  Rua  Aparecida,  Rua 

 São Tarciso, Avenida Palestina e das vias de acesso local. 

 Procurando  obter  uma  comunicação  eficiente  com  o  usuário,  o  projeto  de  sinalização  horizontal 

 compreendido  pelas  marcações  viárias,  tem  como  função  regulamentar,  advertir  e/ou  indicar  aos 

 condutores de veículos e pedestres, atendendo aos aspectos de segurança. 

 Cuidados  especiais  foram  tomados,  na  indicação  dos  materiais  a  serem  empregados,  para 

 proporcionar  visibilidade  diurna  e  noturna  de  forma  a  tornar  mais  eficiente,  clara  e  segura  à 

 operação da via urbana. 

 1.23.2.  Padrões e Critérios Adotados 

 A  seguir  apresentam-se  os  padrões  e  critérios  adotados  nos  projetos  de  sinalização  horizontal, 

 vertical  e  de  dispositivos  auxiliares  de  sinalização,  sendo  que  nas  pranchas  gráficas  são 

 apresentados desenhos ilustrativos, com detalhes dos elementos de sinalização. 
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 8.1.3.9  Sinalização Horizontal 

 A  sinalização  horizontal  é  proposta  através  da  pintura  de  faixas  e  marcas  no  pavimento  das  vias 

 urbanas,  utilizando-se  a  cor  branca  para  canalização  e  a  cor  amarela  para  proibição,  podendo  ser 

 contínuas ou interrompidas, com cadências variáveis. 

 Os tipos, dimensões e cadência das marcações horizontais serão os seguintes: 

 ✔  Linhas  de  Divisão  de  Fluxos  de  Sentidos  Opostos  -  LSO:  contínuas,  pintadas  no  eixo  da  via 

 urbana  (ou  dos  acessos)  nos  segmentos  de  pista  simples  e  02  (duas)  faixas  de  tráfego  de 

 sentidos  opostos,  na  cor  amarela,  com  largura  de  0,10  e  0,15  m,  nos  intervalos  com  proibição 

 de ultrapassagem; 

 ✔  Linhas  de  Continuidade  ou  (Linha  Divisão  de  Fluxo  do  Mesmo  Sentido  2,00  m  x  2,00  m)  - 

 LCO:  tracejadas,  pintadas  para  demarcar  as  faixas  de  mudança  de  velocidade  nas  interseções  e 

 acessos  à  Via,  na  cor  branca,  com  largura  de  0,15  m  na  entrada  e  saída  dos  acessos  e  ruas 

 laterais, em segmentos de 2,00 m de comprimento e espaçados de 2,00 em 2,00 m; 

 ✔  Linhas  de  Bordo  -  LBO:  contínuas,  pintadas  nos  bordos  das  faixas  de  tráfego  separando-as  dos 

 acostamentos,  e  ao  longo  dos  meios-fios  de  canteiros,  ilhas  e  rótulas  das  interseções,  afastadas, 

 conforme as indicações do projeto, na cor branca com 0,10 e 0,15m de largura; 

 ✔  Marcações  de  Setas  no  Pavimento:  comprimento  básico  de  7,50  m,  na  cor  branca,  para 

 orientação dos fluxos de tráfego nas aproximações e ao longo das interseções; 

 ✔  Marcações  de  símbolos  e  legendas  no  pavimento:  faixa  de  Retenção:  com  0,40  m  de  largura, 

 cor branca, pintada 1,60 m da legenda de parada obrigatória “PARE”; 

 ✔  Áreas  Zebradas:  tem  como  finalidade  básica  preencher  áreas  pavimentadas  não  trafegáveis, 

 geralmente  nas  extremidades  de  ilhas,  rótulas  e  canteiros,  decorrentes  das  canalizações  de 

 fluxos  divergentes  ou  convergentes  de  tráfego,  ou  ainda  se  estreitamentos  ou  alargamentos  de 

 pista  (áreas  neutras),  delimitadas  pelas  linhas  de  canalização  de  tráfego.  Estas  áreas  são 

 compostas  por  linhas  diagonais  com  0,20  m  de  largura,  pintadas  na  cor  branca  (ou  amarelas, 

 conforme  o  caso)  e  posicionadas  em  função  do  fluxo,  de  tal  forma  a  sempre  conduzir  o  veículo 
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 para  a  pista  trafegável  e  formando  um  ângulo  igual  ou  próximo  a  45°  com  a  linha  de 

 canalização adjacente; 

 ✔  Legendas  de  Regulamentação:  trata-se  da  pintura  no  pavimento,  na  cor  branca,  da  mensagem 

 de  parada  obrigatória  “PARE”,  nos  locais  de  travessia  da  rodovia  principal  e  também  da  pintura 

 do valor da velocidade máxima permitida no local. 

 8.1.3.10  Sinalização Vertical 

 O  Projeto  de  Sinalização  vertical  foi  elaborado,  de  maneira  a  facilitar  o  deslocamento  seguro  de 

 veículos,  ciclistas  e  pedestres,  com  uma  sinalização  caracterizada  pela  padronização  e 

 uniformidade. 

 Placas Indicativas 

 As  placas  de  indicação  foram  diagramadas  com  caracteres  maiúsculos  e  minúsculos  preconizados 

 pela Resolução nº 599/82 do CONTRAN e pelo padrão do DNER com altura de letras. 

 Tem  por  finalidade  identificar  o  posicionamento  do  usuário  na  via,  os  destinos,  as  direções  e  os 

 serviços auxiliares, assim como mensagens educativas. 

 Cores das Placas Laterais 

 As  placas  de  regulamentação,  advertência  e  indicativa  terão  as  cores  padronizadas  pelo  CONTRAN, 

 cujos critérios são apresentados a seguir: 

 ✔  Vermelha 

 ●  Fundo da placa de parada obrigatória; 

 ●  Tarja e orla das placas de regulamentação em geral; 

 ✔  Verde 

 ●  Fundo das placas indicativas de localização, direção e distância; 

 ✔  Azul 

 ●  Fundo das placas indicativas de serviços auxiliares; 
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 ●  Fundo das placas indicativas de localização, direção e distância; 

 ✔  Amarela 

 ●  Fundo das placas de advertência; 

 ✔  Preta 

 ●  Símbolos  e  legendas  das  placas  de  regulamentação,  advertência  e  indicação  (quando  fundo 

 branco); 

 ✔  Branca 

 ●  Fundo  das  placas  de  regulamentação  e  indicativas  de  informação,  legenda  das  placas  de 

 indicação de fundo de outra cor, e da placa de parada obrigatória. 

 As  placas  e  painéis  diagramados  apostos  ao  bordo  da  rodovia,  dependendo  da  função  e  tipo  de 

 mensagem que pretendem transmitir, são agrupados em: 

 Placas de Regulamentação 

 Informa aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações, no uso da rodovia. 

 - Circular:  Ø = 0,75 m e 1,00m 

 - Octogonal:  Lado = 0,35 m 

 - Triangular:  Lado = 1,00 m 

 Placas de Advertência 

 Alerta  o  usuário,  quando  às  características  técnico-operacionais  da  via,  sua  mensagem  possui 

 caractere de recomendação. 

 - Quadrada:  Lado = 1,00 m 

 Materiais Empregados na Sinalização Vertical 

 A sinalização vertical deverá ser executada com os seguintes materiais: 
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 ✔  Material  da  Chapa:  As  placas  devem  ser  confeccionadas  em  chapa  de  aço  de  baixa  liga  e  alta 

 resistência  mecânica,  laminadas  à  frio  e  resistente  à  corrosão  atmosférica,  conforme  normas 

 técnicas  NBR-5920  ou  ABNT  EB-901  na  espessura  de  1,52  mm  (MSG  16).  As  placas  podem 

 ser classificadas em simples ou modulas e em laterais ou suspensas, a saber: 

 ●  Placas  Simples:  Neste  grupo  estão  incluídas  as  placas  de  regulamentação  e  advertência 

 padronizadas e as placas com largura de até 3,00 m e/ou altura até 1,20 m. 

 ●  Placas  Moduladas:  As  placas  com  largura  superior  a  3,00  m  e/ou  altura  superior  1,20  devem 

 ser  moduladas  e  contornadas  por  um  perfil  fixado  à  placa  por  meio  de  fita  dupla  ou  rebites. 

 O  espaçamento  entre  fitas  ou  rebites  deve  ser  inferior  a  0,15  m.  A  fixação  das  chapas  ou 

 fixação  dos  perfis  de  reforço  das  placas  deve  ser  executada  por  “rebites  cegos  cabeça 

 embutida”  ou  pinos  de  alumínio  saldados  pelo  sistema  de  descarga  de  condensador.  Pode  ser 

 ainda  utilizada  para  este  fim  a  fita  dupla  face  de  espuma  acrílica,  conforme  o  especificado  na 

 Norma Técnica RT.01.36a do DER/MG. 

 ✔  Película:  totalmente  refletiva  de  esferas  encapsuladas  para  as  placas  de  solo  e  painéis.  Para 

 placas  suspensas  de  pórticos  e  bandeiras,  será  adotada  película  totalmente  refletiva  de  esferas 

 encapsuladas  para  o  fundo  e  película  Grau  Diamante  para  os  caracteres  (letras,  números,  setas  e 

 símbolos diversos). 

 ✔  Suportes:  As  placas  com  dimensões  menores  a  2,00  m²  por  suporte  poderão  ser  fixadas  por 

 suportes  de  madeira.  O  tratamento  da  madeira  deve  ser  feito  preferencialmente  após  as  peças 

 terem  sido  cortadas  chanfradas  e  biseladas  nas  dimensões  especificadas  em  projeto.  A  pintura 

 de  acabamento  dos  suportes  de  madeira  deve  ser  feita  com  aplicação  de  duas  demãos  de  tinta 

 esmaltadas  na  cor  branca.  A  quantidade  de  suporte  por  placa  deve  obedecer  aos  critérios  abaixo 

 relacionados: 

 ●  Placas com comprimento: L  0,80 m  Suporte simples; 

 ●  Placas com comprimento: 0,80 m < L  2,60 m  Suporte  duplo; 

 ●  Placas com comprimento: 2,60 m < L  3,00 m  Suporte  triplo. 

 Para  maior  rigidez  do  conjunto,  recomenda-se  a  utilização  de  uma  longarina  horizontal  na  parte 

 superior e outra na parte inferior da placa. 

 Já  as  placas  com  dimensões  maiores  que  2,00  m²  por  suporte,  devem  ser  fixadas  por  suportes 

 metálicos.  Os  suportes  deverão  ser  convenientemente  dimensionados  para  suportar  as  cargas 
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 próprias  das  chapas  e  os  esforços  sob  a  ação  do  vento,  conforme  as  prescrições  da  Norma 

 Técnica NBR-6123 da ABNT. 

 Os  suportes  metálicos  devem  ser  confeccionados  em  tubos  de  aço  carbono  grau  C,  de  seção 

 circular,  com  costura,  sem  emendas  e  com  pontas  lisas.  Os  tubos  devem  ser  submetidos  a  uma 

 galvanização  a  fogo  em  suas  superfícies  interna  e  externa,  com  deposição  mínima  de  Zinco 

 igual  a  350  g/m².  A  parte  superior  do  tubo  deve  ser  vedada  com  tampão  de  PVC,  com  espessura 

 mínima de 3 mm, devendo conter nervuras para impedir deformações evitar acúmulo de água. 

 Recomenda-se  que  em  áreas  urbanas  onde  as  placas  terão  que  possuir  alturas  superiores  a  1,20  m  e 

 deverão ser fixadas em suportes metálicos. 

 8.1.3.11  Dispositivos de Segurança 

 As  tachas  refletivas  são  constituídas  por  superfícies  refletivas  aplicadas  ao  pavimento  das  vias 

 urbanas,  dispostas  próximas  às  linhas  pintadas,  de  modo  a  delimitar  a  pista  e  as  faixas  de  rolamento, 

 permitindo ao condutor melhores condições de operação. 

 Devido  às  condições  da  via  e  conforme  o  Manual  de  Sinalização  Rodoviária  do  DENATRAN,  os 

 tachões  são  muito  importantes  na  função  de  canalização  devido  à  sua  forma  e  dimensões, 

 implicando, num desconforto, acentuado no caso de automóveis quando fazem sua transposição. 

 A colocação das tachas deverá seguir as seguintes especificações técnicas: 

 ✔  Linhas  de  Eixo  de  Fluxo  de  Sentido  Oposto:  tachas  bidirecionais  amarelas  com  elementos 

 refletivos amarelos; 

 ✔  Linhas  de  Bordo:  tachas  bidirecionais  brancas  com  elementos  refletivos  brancos  e  vermelhos  e 

 tachas monodirecionais brancas. 
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 9.  E  STUDOS  E  P  ROJETOS  DE  R  EMOÇÃO  , D  ESAPROPRIAÇÃO  E  R  EASSENTAMENTO 

 1.24.  C  ONSIDERAÇÕES  I  NICIAIS 

 No  presente  estudo  foi  estimada  a  remoção  de  1.375  famílias,  residentes  nas  vilas  SAMAG,  Canal, 

 Itaú,  PTO  /  Água  Branca,  Sport  Club  e  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V.  Entretanto,  após  o 

 levantamento  dos  quantitativos  e  custos  necessários  com  desapropriações  de  terrenos,indenizações 

 de  imóveis,  remoções  monitoradas  e  reassentamento  de  famílias  em  unidades  habitacionais 

 construídas  pelo  empreendimento,  constatou-se  que  os  valores  estimados  inicialmente  (levantados 

 com  base  num  contingente  de  1.000  famílias)  serão  insuficientes  para  atender  as  1.375  famílias. 

 Sendo  assim,  apesar  dos  “Estudos  e  Projetos  de  Remoção,  Desapropriação  e  Reassentamento”  do 

 presente  relatório  terem  sido  desenvolvidos  com  base  nas  1.375  famílias,  as  famílias  residentes  na 

 Vila  SAMAG  não  serão  removidas  pelo  empreendimento.  Sendo  assim,  desconsiderando-se  a 

 população  residente  na  Vila  SAMAG,  as  famílias  atingidas  pelas  intervenções  foram  reduzidas  para 

 1.208  famílias.  As  atividades  de  selagem  da  população  residente  nas  áreas  de  interesse  do 

 empreendimento  já  foram  iniciadas,  visando  o  levantamento  real  de  famílias  residentes  nestas  áreas. 

 Assim  que  este  levantamento  for  concluído  será  providenciado  a  reformulação  dos  quantitativos 

 apresentados  no  presente  documento.  Contudo,  o  orçamento  foi  elaborado  com  base  nestas 

 considerações,  levando-se  em  conta  que  o  contingente  de  1.208  famílias,  das  quais  800  famílias 

 (66%  do  total  de  famílias)  serão  encaminhadas  as  unidades  habitacionais,  através  da  construção  de 

 50  blocos  de  apartamentos,  120  famílias  (14%  do  total  de  famílias)  serão  indenizadas  pela  remoção 

 monitorada,  e  os  20%  restantes,  288  famílias  serão  indenizadas  pelas  benfeitorias  realizadas  em 

 suas edificações. 

 1.25.  D  IAGNÓSTICO  DA  S  ITUAÇÃO  A  TUAL 

 1.25.1.  Caracterização das Áreas de Interesse 

 Apresenta-se  a  seguir  a  caracterização  espacial  das  ocupações  existentes  nas  áreas  de  interesse  do 

 “Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”, 
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 bem  como  a  descrição  do  histórico  de  ocupação,  das  condições  de  saneamento  existentes  e  da 

 infra-estrutura urbana disponível, associada ao documentário fotográfico de cada área de estudo. 

 1.25.1.1.  Vila Itaú 

 A  área  que  se  configura  como  Vila  Itaú  está  localizada  no  Bairro  Cidade  Industrial,  junto  à  divisa 

 territorial  dos  municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,  margeando  o  Córrego  Ferrugem  ao  longo 

 de  aproximadamente  540  metros  de  extensão,  sem  respeitar  a  faixa  de  domínio  mínima  de  30 

 (trinta)  metros  para  ambas  as  margens  do  curso  d’água  (configurando-se  como  Área  de  Preservação 

 Permanente  -  APP)  definida  pela  legislação  vigente.  Contudo,  apesar  de  parte  da  área  física  da  Vila 

 Itaú  estar  localizada  no  Município  de  Belo  Horizonte,  segundo  informações  da  Secretaria  de 

 Desenvolvimento  Urbano  de  Contagem  foi  estabelecido  um  acordo  de  transferência  de  jurisdição 

 desta área para o Município de Contagem. 

 A  Vila  Itaú  está  ainda  localizada  nos  fundos  do  empreendimento  Itaú  Power  Shopping,  limitada,  no 

 sentido  longitudinal,  pelas  linhas  do  metrô  e  pela  ferrovia/Avenida  Jorge  Ferreira  Gomes,  e  nos 

 extremos,  pelo  muro  de  divisa  da  Empresa  Magnesita  S/A  e  o  viaduto  que  interliga  a  Avenida 

 Babita  Camargos  á  Via  Expressa  (Avenida  Presidente  Juscelino  Kubitschek).  Esta  área  é 

 classificada  pela  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  do  Município  de  Contagem  como  Zoneamento 

 Especial AIS-1, estando ainda inserida no Macro Zoneamento ZOR-1. 

 A  origem  da  Vila  Itaú  remonta  a  década  de  50,  sendo  que  a  ocupação  se  deu  ao  longo  da  faixa  de 

 domínio  do  Córrego  Ferrugem,  motivo  pelo  qual  a  comunidade  vivenciou  a  ocorrência  de  grandes 

 inundações  durante  os  anos  de  sua  existência.  Por  volta  de  1996,  através  do  Programa  PROSAN,  o 

 Córrego  Ferrugem  foi  canalizado  em  canal  revestido  aberto,  reduzindo  o  risco  de  inundação.  Na 

 época,  para  execução  das  obras,  aproximadamente  100  famílias  foram  removidas  e  reassentadas 

 pelo Município de Contagem, no Bairro Campo Alto. 

 Seu  sistema  viário  é  composto  por  vias  urbanas  pavimentadas  e  por  becos  de  pequena  extensão. 

 Entretanto,  o  acesso  viário  principal  é  feito  pela  Avenida  Babita  Camargos.  A  Vila  Itaú  é  servida 
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 por  redes  de  abastecimento  de  água  e  energia  elétrica,  porém  há  deficiência  nos  sistemas  de 

 esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana  e  de  drenagem  pluvial.  A  população  ribeirinha  da  Vila  Itaú 

 está  sujeita  ao  risco  eminente  de  inundações,  decorrentes  da  insuficiência  hidráulica  da  canalização 

 do  Córrego  Ferrugem  e  das  singularidades  (pontes,  bueiros,  galerias  e  travessias)  existentes  ao 

 longo  da  mesma  (ver  “Diagnóstico  da  Situação  Atual  –  Estudos  Hidráulicos  -  Tomo  02/04”, 

 elaborado pela Empresa SOLVEN Solução Versátil em Engenharia Ltda.). 

 Apesar  da  existência  de  uma  instituição  de  ensino  (denominada  Escola  Municipal  Cecília  Meireles) 

 localizada  junto  à  Vila  Itaú,  ainda  é  necessário  que  a  comunidade  busque  o  atendimento  em 

 instituições  de  ensino  de  outros  bairros  das  Regiões  Administrativas  Eldorado  e  Cidade  Industrial 

 (ver  Mapa  de  Localização  das  Instituições  de  Ensino).  Ressalta-se  que,  situação  similar  acontece 

 com os serviços de saúde e equipamentos de lazer e recreação. 

 A  Vila  Itaú  possui  uma  Organização  Comunitária  ativa,  que  ciente  das  condições  precárias  atuais  de 

 saneamento  básico  e  das  inundações  e  alagamentos  recorrentes,  luta  junto  à  Prefeitura  Municipal  de 

 Contagem pela implantação de melhorias para potencializar a salubridade local. 

 Na  área  física  da  Vila  Itaú  foram  contabilizadas  516  edificações,  a  partir  da  Planta  Planialtimética  e 

 Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica,  totalizando  uma  área  construída  de  35.037  m².  Como 

 em  algumas  destas  edificações  podem  residir  mais  de  uma  família,  optou-se  por  considerar  um 

 percentual  adicional  de  10%  sobre  as  edificações  contabilizadas,  perfazendo  um  total  estimado  de 

 568  famílias  residentes  na  Vila  Itaú.  Utilizando-se  a  densidade  média  de  3,70  habitantes  por 

 domicílio  da  Unidade  de  Planejamento  Cidade  Industrial,  o  contingente  populacional  da  Vila  Itaú  é 

 estimado em 2.100 habitantes. 

 Ao  longo  de  todo  percurso,  o  Córrego  Ferrugem  encontra-se  em  canal  retangular  aberto,  revestido 

 em  concreto  armado,  destacando-se  a  degradação  ambiental  e  o  alto  grau  de  poluição  hídrica  do 

 curso  d’água.  Apesar  da  existência  de  interceptores  de  esgoto  e  de  um  sistema  de  redes  coletoras 

 associados  a  estes,  verificam-se  além  dos  lançamentos  de  efluentes  sanitários  “in  natura”  pelas 

 edificações  ribeirinhas,  a  presença  de  redes  e  galerias  de  drenagem  pluvial  que  desembocam  ao 
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 longo  da  canalização,  apresentando  efluentes  poluídos,  que  indicam  a  presença  de  lançamentos 

 clandestinos de esgotos domésticos e industriais à montante destes desemboques. 

 Atenta-se  para  as  deposições  clandestinas  de  resíduos  sólidos  (geralmente  lixo  e  entulhos  da 

 construção  civil)  no  seu  entorno  e  diretamente  nas  margens  do  curso  d’água,  contribuindo  para  o 

 atual estado de degradação ambiental. 

 Tendo  em  vista  o  cenário  de  degradação  urbana  e  ambiental  apresentado,  e  levando  em  conta  que  a 

 Vila  Itaú  não  é  a  única  responsável  pelo  estado  de  deterioração  das  águas  do  Córrego  Ferrugem,  a 

 requalificação  e  preservação  ambiental  deste  curso  d’água  estão  atreladas  as  ações  de  saneamento 

 básico  em  toda  a  bacia  de  contribuição.  Sendo  assim,  intervenções  pelos  órgãos  e  instituições 

 municipais  e  estaduais  se  fazem  necessárias,  através  de  projetos,  campanhas  e  programas  de 

 educação  sanitária  e  ambiental  e  de  mobilização  social  para  que  se  extingam  e/ou  controlem  os 

 lançamentos  clandestinos  e  as  deposições  de  resíduos  sólidos  junto  às  margens  do  Córrego 

 Ferrugem.  Este  processo  de  intervenção  deverá  ser  elaborado  não  somente  para  a  Vila  Itaú,  mas 

 para  toda  a  área  urbana  que  tem  influência  direta  sobre  o  Córrego  Ferrugem,  inclusive  as  inúmeras 

 indústrias e comércios presentes na região. 

 Devido  ao  alto  grau  de  urbanização  da  Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Ferrugem,  com  a  elevação 

 das  áreas  impermeáveis  e,  conseqüentemente,  com  a  redução  do  tempo  de  concentração  da  bacia 

 hidrográfica  e  o  aumento  do  escoamento  d’água  pelo  sistema  de  drenagem  urbana,  além  de  outros 

 fatores  como  os  lançamentos  de  resíduos  sólidos  e  de  dejetos  líquidos  (domésticos  e  industriais)  no 

 Córrego  Ferrugem  e  em  seus  tributários,  a  capacidade  hidráulica  atual  do  canal  de  drenagem  e  das 

 singularidades  (pontes,  bueiros,  galerias,  etc.)  associadas  a  este  não  comportam  a  vazão  afluente, 

 acarretando  em  inundações  e  alagamentos  constantes  em  períodos  de  precipitações  críticas  (chuvas 

 intensas),  colocando  em  risco  as  populações  ribeirinhas  e  trazendo  transtornos  ao  sistema  viário 

 local. 

 A  deposição  clandestina  de  resíduos  sólidos  ao  longo  do  canal  de  drenagem  pode  ser  justificada,  em 

 algumas  vezes,  pela  ausência,  insuficiência  ou  deficiência  dos  serviços  de  limpeza  urbana,  como  a 
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 coleta  regular  de  lixo,  que  pelo  fato  das  ruas  e  vielas  locais  serem  estreitas,  de  não  possuírem 

 calçadas  (dificultando  a  implantação  de  lixeiras  em  frente  aos  domicílios)  e  de  muitas  vezes  serem 

 sem  saídas,  acabam  impedindo  a  passagem  de  veículos  de  serviços  públicos  (por  exemplo,  o 

 caminhão compactador). 
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 Salienta-se  que,  a  maior  parte  da  população  residente  na  Vila  Itaú  já  possui  conhecimento  das  ações 

 de  remanejamento,  desapropriação  e  remoção  que  irão  advir  das  obras  necessárias  a  implementação 

 do  “Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”, 

 mas  de  acordo  com  os  próprios  moradores  a  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  oculta  informações 

 desejadas,  o  que  os  deixam  inseguros,  pois  estes  não  sabem  se  podem  prosseguir  com  as  obras  de 

 reforma  e  melhoria  de  seus  domicílios  ou  se  devem  aguardar  a  remoção.  Além  disso,  o  anúncio  das 

 soluções propostas pelo Projeto acaba causando uma grande especulação imobiliária no local. 

 É  importante  ressaltar  que  apesar  de  existirem  moradores  que  resistem  em  ficar  no  local,  a  maior 

 parte  da  população  ribeirinha  deixa  claro  que  a  intervenção  na  comunidade  é  fundamental,  pois 

 estão  cientes  que  as  áreas  edificadas  situam-se  em  área  de  risco  iminente.  Porém,  de  acordo  com 

 relatos  de  moradores  locais,  grande  parte  dos  residentes  prefere  receber  o  valor  indenizatório 

 almejado  pelas  benfeitorias  realizadas  em  suas  residências  ao  invés  de  serem  reassentados  em 
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 unidades  habitacionais  padronizadas  propostas  pelo  Projeto,  destacando-se  que  a  Vila  Itaú  abriga 

 edificações de até três pavimentos. 

 1.25.1.2.  Vila do Canal 

 Com  aproximadamente  25  anos  de  existência,  a  Vila  do  Canal  está  localizada  entre  a  margem 

 esquerda  do  Córrego  do  Riacho  das  Pedras  (atualmente  Avenida  Francisco  Firmo  de  Matos)  e  a  Rua 

 Pessegueiro,  situada  na  Unidade  de  Planejamento  Cidade  Industrial.  Sendo  que  parte  deste 

 aglomerado urbano se prolonga em direção a Avenida General David Sarnoff. 

 Trata-se  de  uma  área  de  baixada,  onde  as  inundações  são  periódicas,  em  virtude,  principalmente,  do 

 afogamento  e  incapacidade  hidráulica  do  bueiro  bicelular  de  travessia  do  Córrego  Riacho  das 

 Pedras  sob  a  plataforma  viária  da  Avenida  General  David  Sarnoff  e  do  remanso  causado  pelo 

 estreitamento  da  seção  hidráulica  de  escoamento  do  Córrego  Riacho  das  Pedras,  logo  após  a 

 travessia  do  referido  bueiro.  A  área  abrangida  pela  Vila  do  Canal  é  classificada  pela  Lei  de  Uso  e 

 Ocupação  do  Solo  do  Município  de  Contagem  como  Zoneamento  Especial  AIS-1,  estando  ainda 

 inserida no Macro Zoneamento ZOR-1. 

 O  nome  Vila  do  Canal  se  deve  a  um  pequeno  trecho,  já  canalizado,  do  Córrego  Riacho  das  Pedras 

 sob  a  Avenida  General  David  Sarnoff.  A  canalização  total  do  Córrego  Riacho  das  Pedras  ocorreu 

 mais  tarde,  entre  os  anos  de  1998  e  2000.  No  local  foi  implantada  a  Avenida  Francisco  Firmo  de 

 Matos,  que  possibilitou  a  ligação  da  Rodovia  Federal  BR  381  à  Avenida  General  David  Sarnoff.  Em 

 decorrência  disto,  as  inundações  diminuíram,  porém  o  problema  não  foi  solucionado.  Em  períodos 

 críticos  de  chuvas  ocorre  refluxo  das  águas  pluviais  nos  sistemas  de  esgotamento  sanitário  e  de 

 drenagem urbana, provocando a inundação parcial das edificações. 

 As  redes  coletoras  foram  implantadas  como  uma  conquista  da  comunidade  por  volta  de  1992,  mas 

 estas  não  foram  adequadamente  adaptadas  ás  novas  condições  de  escoamento  de  águas  pluviais  pela 

 referida canalização. 
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 Também  na  mesma  época,  foi  canalizado  o  afluente  pela  margem  direita  do  Córrego  Ferrugem  que 

 passa  pela  Vila  Santo  Antônio.  Com  isto,  as  barreiras  físicas  para  expansão  da  Vila  do  Canal 

 deixaram  de  existir.  Novas  ocupações  foram  feitas  pelos  próprios  moradores  na  Vila  do  Canal  e  Vila 

 Santo  Antônio,  na  margem  contrária  do  curso  d’água.  Estas  novas  edificações  assentadas  junto  a 

 guia do meio-fio da via urbana existente foram denominadas Vila Firmo de Matos. 

 Os  serviços  de  saúde  e  educação  são  buscados  nas  regiões  circunvizinhas  as  vilas  do  Canal,  Santo 

 Antônio e Firmo de Matos. 
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 Na  área  física  da  Vila  do  Canal  foram  identificadas  152  edificações,  a  partir  da  conferência  das 

 edificações  na  “Planta  Planialtimética  e  Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica”,  totalizando 

 uma  área  construída  de  7.637  m².  Considerando  um  percentual  adicional  de  10%  sobre  as 

 edificações  contabilizadas,  perfazem  um  total  estimado  de  167  famílias  residentes  na  Vila  do  Canal. 

 Utilizando-se  a  densidade  média  de  3,70  habitantes  por  domicílio  da  Unidade  de  Planejamento 

 Cidade Industrial, o contingente populacional da Vila do Canal é estimado em 619 habitantes. 

 1.1.1.1.  Vila Firmo de Matos (Vila SAMAG) 

 Por  sua  vez,  a  Vila  SAMAG  surgiu  como  uma  expansão  da  Vila  do  Canal,  após  a  finalização  das 

 obras  de  canalização  da  Avenida  Francisco  Firmo  de  Matos,  pois,  de  acordo  com  o  levantamento 

 sócio-econômico  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  à  época  da  ocupação,  os 

 ocupantes  foram  identificados  como  oriundos  da  Vila  do  Canal.  Nesta  época,  por  ação  do  poder 

 público,  muitas  famílias  receberam  indenização  e  foram  removidas  do  local  para  fins  de 
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 preservação  das  áreas  remanescentes.  Entretanto,  o  processo  de  invasão  persistiu  e  as  áreas,  já 

 desocupadas  ao  longo  desta  avenida,  foram  novamente  ocupadas,  consolidando-se  assim  um  novo 

 assentamento irregular. 

 A  área  abrangida  pela  Vila  SAMAG  está  classificada  pela  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  do 

 Município  de  Contagem  como  Zoneamento  Especial  AIS-1,  estando  ainda  inserida  no  Macro 

 Zoneamento ZUI-1. 

 A  SAMAG  é  totalmente  servida  pelas  redes  oficiais  de  água,  esgoto  e  energia  elétrica.  A  drenagem 

 pluvial, apesar de existente, necessita de adaptações e reparos. 

 O  problema  de  insegurança  pública  é  a  questão  mais  grave  para  os  moradores  residentes  na  Vila 

 SAMAG, além do trânsito intenso de sua única via urbana – Avenida Francisco Firmo de Matos. 

 Para  acesso  aos  serviços  de  saúde  e  educação  os  moradores  utilizam  os  equipamentos  dos  bairros 

 vizinhos. 

 Na  área  física  da  Vila  SAMAG  foram  contabilizadas  152  edificações,  a  partir  da  Planta 

 Planialtimética  e  Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica,  totalizando  uma  área  construída  de 

 7.976  m².  Considerando  um  percentual  adicional  de  10%  sobre  as  edificações  contabilizadas, 

 perfazem  um  total  estimado  de  167  famílias  residentes  nesta  vila.  Utilizando-se  a  densidade  média 

 de  3,70  habitantes  por  domicílio  da  Unidade  de  Planejamento  Cidade  Industrial,  o  contingente 

 populacional da Vila SAMAG é estimado em 619 habitantes. 

 1.1.1.2.  Vila PTO – 2ª Seção 

 A  Vila  PTO  –  2ª  Seção  originou-se  na  década  de  80,  através  da  ocupação  irregular  pela  margem 

 direita  da  faixa  de  domínio  do  Córrego  Água  Branca,  afluente  pela  margem  esquerda  do  Córrego 

 Ferrugem,  estando  limitadas  geograficamente  entre  o  viaduto  que  interliga  a  Avenida  Babita 

 Camargos à Via Expressa e o antigo Club da Itaú. 
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 A  área  abrangida  pela  Vila  PTO  –  2ª  Seção  está  inserida  no  Macro  Zoneamento  ZUI-2A  do 

 Município de Contagem. 

 As  edificações  ribeirinhas  são  providas  de  redes  de  abastecimento  de  água  e  ligações  elétricas 

 domiciliares,  mas  ainda  não  foram  contempladas  com  redes  coletoras  de  esgotamento  sanitário. 

 Apesar  de  o  Córrego  Água  Branca  ter  sido  canalizado,  no  local  ainda  persiste  o  risco  de  inundações, 

 principalmente,  em  decorrência  da  coincidência  dos  hidrogramas  de  cheias  das  sub-bacias 

 hidrográficas  dos  córregos  Riacho  das  Pedras  e  Água  Branca,  e  da  insuficiência  hidráulica  do 

 Córrego Ferrugem em escoar toda a vazão de contribuição. 

 Trata-se  de  um  assentamento  consolidado,  parcialmente  urbanizado.  O  sistema  viário  implantado  é 

 bastante  precário,  sendo  que  o  acesso  direto  às  edificações  é  dificultado  por  não  se  integrar 

 harmoniosamente  com  o  sistema  viário  oficial  existente  no  entorno.  Isto  interfere  inclusive  nos 

 serviços  públicos,  como  a  coleta  de  lixo  e  o  transporte  público,  os  quais  atendem  a  população  local 

 precariamente. 
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 Salienta-se  que,  também,  são  insatisfatórios  os  atendimentos  nas  áreas  de  saúde,  educação, 

 recreação  e  lazer.  A  população  local  usufrui,  quando  disponíveis,  dos  equipamentos  existentes  nos 

 bairros circunvizinhos: Conjunto Água Branca, JK e Camargos. 

 De  acordo  com  relatos  de  moradores  residentes  na  Vila  PTO  –  2ª  Seção,  após  a  construção  de  um 

 muro  de  contenção  pela  Empresa  IMA,  agravou-se  as  inundações,  com  o  extravasamento  d’água 

 somente  pela  margem  direita  do  Córrego  Água  Branca.  Cabe  mencionar  que,  para  minimizar  os 

 efeitos  da  elevação  do  nível  d’água  na  canalização  do  Córrego  Água  Branca,  a  população  ribeirinha 

 implantou  uma  espécie  de  muro  de  contenção,  com  aproximadamente  2  metros  de  altura,  para 

 barrar  a  o  extravasamento  das  águas  pluviais  pela  canalização.  Entretanto,  segundo  relatos  de 

 moradores  já  ocorrerão  inundações  que  galgaram  a  estrutura,  atingindo  assim  as  edificações 

 existentes no local. 

 Na  área  física  da  Vila  PTO  –  2ª  Seção  foram  contabilizadas  162  edificações,  a  partir  da  Planta 

 Planialtimética  e  Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica,  totalizando  uma  área  construída  de 
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 5.082  m².  Levando  em  consideração  um  percentual  adicional  de  10%  sobre  as  edificações 

 contabilizadas,  perfazem  um  total  estimado  de  178  famílias  residentes  nesta  vila.  Utilizando-se  a 

 densidade  média  de  3,48  habitantes  por  domicílio  da  Unidade  de  Planejamento  Eldorado,  o 

 contingente populacional da Vila PTO – 2ª Seção pode ser estimado em 620 habitantes. 

 1.1.1.3.  Vila Sport Club 

 A  área  que  se  configura  como  Vila  Sport  Club  situa-se  na  Regional  Oeste  do  Município  de  Belo 

 Horizonte,  localizada  junto  à  margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem,  limitada,  no  sentido 

 longitudinal,  pelo  aterro  da  plataforma  viária  do  Anel  Rodoviário  e  pela  canalização  do  Córrego 

 Ferrugem,  e  nos  extremos,  pelo  muro  de  divisa  da  Empresa  Magnesita  S/A  e  a  plataforma  viária  da 

 Avenida Amazonas. 

 A  Vila  Sport  Club  está  inserida  em  uma  área  classificada  pela  LUOS  do  Município  de  Belo 

 Horizonte  como  ZEIS’s-1  (Zonas  Especiais  de  Interesse  Social  1),  que  se  caracterizam  por  serem 

 regiões  ocupadas  desordenadamente  por  população  de  baixa  renda,  nas  quais  existe  interesse 

 público  em  promover  programas  habitacionais  de  urbanização  e  regularização  fundiária,  urbanística 

 e  jurídica,  visando  à  promoção  da  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  seus  habitantes  e  a  sua 

 integração à malha urbana. 

 Além  do  mais,  pelo  fato  da  Vila  Sport  Club  estar  localizada  numa  ZEIS’s-1,  possibilita  na  fase  de 

 licenciamento  das  intervenções  propostas  para  a  “Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  controle 

 de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”  pular  a  etapa  de  LP  (Licença  Prévia)  e  avançar  para  a  etapa  de  LI 

 (Licença de Implantação). 

 Para  esta  área  foi  elaborado  pela  equipe  técnica  da  URBEL  (Cia.  Urbanizadora  de  Belo  Horizonte) 

 o  “PGE  Sport  Club/  Glalijá”,  que  contempla  ações  para  melhorias  na  acessibilidade  e  mobilidade  da 

 população  ribeirinha;  remoção  de  edificações  classificadas  pelo  grau  de  risco  (quanto  aos  aspectos 

 geológicos,  de  instabilidade  estrutural  e  de  inundações);  remoção  de  edificações  localizadas  na 

 faixa  de  domínio  do  curso  d’água  tributário  (Córrego  Itambé)  pela  margem  esquerda  do  Córrego 
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 Ferrugem;  remoção  de  edificações  para  aberturas  de  vias  urbanas;  recuperação  de  taludes; 

 revegetação  das  APP’s  (Áreas  de  Preservação  Permanente);  implantação  de  equipamentos  de 

 convívio  social,  lazer  e  recreação;  implantação  de  núcleos  habitacionais  para  reassentamento  de 

 parte  da  população  a  ser  atingida  pelas  intervenções;  indenização  de  parte  da  população  pelas 

 benfeitorias  realizadas  em  edificações  atingidas  pelas  intervenções;  implantação  de  travessias  de 

 pedestres  e  acessos  viários  sobre  o  Córrego  Itambé;  entre  outras.  Contudo,  a  URBEL  não  dispõe  de 

 recursos  financeiros  suficientes  para  implantação  das  soluções  propostas  para  a  Requalificação 

 Urbana  e  Ambiental  da  Vila  Sport  Club  em  uma  única  etapa.  Conforme  os  recursos  financeiros 

 disponíveis  pelos  PGE’s  (Planos  Globais  Específicos)  é  que  são  implementadas  parte  das  ações 

 propostas.  Dessa  forma,  as  ações  propostas  pelo  “Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e 

 de  controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem”  vem  ao  encontro  das  diretrizes  apresentadas  pelo 

 “PGE  Sport  Club/  Glalijá”,  beneficiando  um  maior  número  de  residentes  da  Vila  Sport  Club  em 

 uma única etapa, através da compatibilidade das ações propostas pelos dois projetos. 

 De  acordo  com  o  histórico  elaborado  pelo  “PGE  Sport  Club/  Glalijá”,  o  surgimento  da  Vila  Sport 

 Club  está  diretamente  relacionado  ao  processo  de  construção  e  implementação  da  Cidade  Industrial 

 de  Contagem.  Inaugurada  em  1946,  a  Cidade  Industrial  foi  idealizada  para  ser  um  marco  na 

 dinamização da economia mineira através do incremento à atividade industrial no Estado. 

 Tendo  como  um  dos  setores  mais  importantes  a  siderurgia,  no  pólo  industrial  em  formação  ou  em 

 suas  proximidades  se  instalaram  empresas  como  a  Mannesmann,  em  1954  e,  entre  1935-1960,  a 

 Trefilaria  Belgo  Mineira.  Além  de  indústrias  de  outros  setores,  tais  como:  Cia.  de  Cimento  Portland 

 Itaú,  Indústria  Estamparia  S/A,  Pastifícios  Vilma  (antes  denominada  Moinho),  Indústria  Aymoré 

 Produtos  Alimentícios,  Magnesita,  RCA  Victor,  Poliy-Heckel,  entre  outras,  foram  entrando  em 

 operação ao longo das décadas de 50, 60 e 70, do século passado. 

 A  região,  desde  a  instalação  do  pólo  industrial,  foi  se  re-configurando  economicamente,  sociamente 

 e  espacialmente  e  na  década  de  70,  a  área  destinada  pelo  poder  público  para  receber  a  Cidade 

 Industrial  atingiu  sua  plena  ocupação  pelas  indústrias.  Outro  efeito  relevante  para  o  Município  de 
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 Belo  Horizonte  foi  a  criação  de  um  importante  vetor  de  expansão  urbana  para  o  oeste,  em  direção 

 aos municípios de Contagem e Betim. 

 A  área  onde  hoje  está  assentada  a  Vila  Sport  Club  iniciou  seu  processo  de  ocupação  juntamente  com 

 a  implantação  da  Cidade  Industrial.  Segundo  depoimentos,  funcionários  do  Estado,  que 

 trabalhavam  na  comissão  de  obras,  responsável  pela  construção  da  infra-estrutura  dessa  região 

 foram  sendo  assentados  no  local,  devido  à  proximidade  com  as  frentes  de  trabalho,  o  que 

 solucionava  as  dificuldades  de  transporte  para  que  os  trabalhadores  chegassem  até  a  Cidade 

 Industrial.  A  ocupação  do  terreno  se  deu  através  da  anuência  do  Governo  de  Estado,  de  acordo  com 

 o  relato  de  moradores  mais  antigos,  que  informaram  que  o  governo  estadual  construiu,  ele  próprio, 

 diversas moradias na vila. 

 No  final  dos  anos  40  e  início  dos  anos  50,  as  áreas  circunvizinhas  da  Cidade  Industrial  passavam  a 

 concentrar  seus  trabalhadores.  Embora,  a  disponibilidade  de  terras  ainda  não  ocupadas  permitisse  o 

 surgimento  de  diversos  campos  de  futebol,  principalmente  nas  áreas  de  várzea  nas  proximidades  da 

 vila  em  formação.  Um  desses  campos  se  tornou  referencia  para  esta  região,  sendo,  em  1952, 

 declarado de utilidade pública, sendo batizado com o nome Campo Cidade Industrial Sport Club. 

 Em  torno  da  atividade  esportiva  proporcionada  pelos  campos  de  futebol,  eram  fortalecidos  os  laços 

 de  sociabilidade  entre  os  moradores  da  região,  que  fundaram  um  time  de  futebol  nesse  período  com 

 o  nome  de  Vila  Cidade  Industrial  Sport  Club.  A  vila  já  foi  conhecida,  por  volta  de  1950,  como  Vila 

 do  Estado  porque  a  maioria  de  seus  moradores  era  composta  por  funcionários  do  governo  estadual. 

 Com  o  passar  do  tempo,  as  áreas  livres  existentes  na  vila  passaram  a  ser  ocupadas  por  famílias 

 migrantes,  muitas  vezes  parentes  de  algumas  famílias  já  assentadas,  atraídas  pelas  possibilidades  de 

 trabalho  do  pólo  industrial,  além  da  ampliação  da  população  na  medida  em  que  os  filhos  dos 

 moradores  mais  antigos  constituíam  suas  próprias  famílias,  muitas  vezes  construindo  novas 

 moradias nos terrenos dos pais que, naquela época eram relativamente amplos. 

 Parte  dos  moradores,  que  ao  longo  dos  anos  foram  se  fixando  na  Vila  Sport  Club,  foram  adquirindo 

 as  residências  dos  primeiros  ocupantes.  Em  geral  eram  oriundos  de  outros  bairros  próximos,  como  o 
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 Bairro  Madre  Gertrudes,  o  Bairro  das  Indústrias,  a  Vila  Cabana  Pai  Tomaz,  dentre  outros.  A  escolha 

 da  vila  como  local  de  residência  passava  pela  possibilidade  de  adquirir  uma  moradia  nas 

 proximidades  do  local  de  trabalho  ou  por  laços  de  amizade  ou  casamento,  com  moradores  do 

 assentamento. 

 A  Vila  Sport  Club,  nesse  período,  anos  60  e  início  de  70  do  século  passado,  não  contava  com 

 infra-estrutura  urbana  para  a  maior  parte  de  suas  residências.  Apesar  de  já  haver  a  abertura  de 

 algumas  ruas,  não  havia  pavimentação,  assim  como  acesso  às  redes  de  abastecimento  de  água, 

 esgotamento  sanitário  e  a  iluminação  era  limitada.  Apenas  as  casas  próximas  da  Avenida  Amazonas 

 se  beneficiavam  de  ligações  clandestinas  desses  serviços  permitidas  pelas  construções  voltadas  para 

 a avenida. 

 Por  volta  do  início  da  década  de  1970,  a  Vila  Spot  Club  começava  a  se  tornar  conhecida, 

 principalmente,  por  causa  dos  torneios  de  futebol  que  ocorriam  no  Campo  do  Estado  ou  nos  demais 

 campos  próximos.  Segundo  depoimentos,  existiam  na  região  da  Cidade  Industrial,  15  campos  de 

 futebol,  vinculados  às  indústrias  e  às  comunidades  próximas,  havendo  uma  rede  vinculada  aos 

 torneios  e  campeonatos,  que  permanentemente  mobilizavam  os  moradores  e  trabalhadores  dessa 

 área.  Além  disso,  muitas  festividades  ocorriam  nesses  campos,  promovidas  em  geral  pelas 

 indústrias locais, atraindo também a população da vila. 

 Nessa  época  o  “Dia  da  Indústria”  era  comemorado  através  de  desfiles  dos  principais  produtos  ou 

 equipamentos  produzidos  em  cada  uma  das  indústrias  locais,  mobilizando  moradores  e 

 trabalhadores  da  região  para  as  comemorações.  Com  o  enceramento  das  atividades  da  comissão  de 

 obras,  a  população  da  Vila  Sport  Club  passa  a  trabalhar  principalmente  nas  indústrias  próximas,  de 

 modo que aumentam os vínculos entre os moradores e essas empresas. 

 Outra  importante  referência  da  população  da  Vila  Sport  Club  é  o  Córrego  Ferrugem.  Moradores 

 mais  antigos  relatam  suas  lembranças  quanto  às  águas  limpas  e  claras  deste  curso  d’água,  onde 

 podiam  pescar.  O  Córrego  Ferrugem  era  também  uma  importante  fonte  de  renda  para  algumas 
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 famílias  que  trabalhavam  na  extração  de  areia  e  cascalho  junto  às  margens  do  curso  d’água,  e 

 carregavam os caminhões que comercializavam esta matéria prima. 

 Nesse  período  a  linha  férrea  se  situava  ao  longo  da  atual  Rua  Ilmenita  e,  segundo  relatos,  os  trens 

 de  passageiros  possuíam  estações  na  Vila  Itaú  e  nas  proximidades  da  Vila  Cabana  Pai  Tomaz, 

 servindo  para  transportar  passageiros  do  Município  de  Belo  Horizonte  até  a  Cidade  Industrial.  O 

 acesso  a  esse  meio  de  transporte  significava  um  elemento  propulsor  na  consolidação  deste 

 assentamento, uma vez que facilitava o acesso ao centro da cidade. 

 Outros  nomes  também  foram  utilizados  para  denominar  a  Vila  Sport  Club  ao  longo  dos  anos,  que 

 nos  anos  de  1960,  passou  a  ser  conhecida  por  Vila  Bentinho  do  Sertão.  A  falta  de  infra-estrutura 

 urbana  que  ainda  atingia  a  maior  parte  da  população  nesse  período  era  compensada  pela  existência 

 de  fortes  laços  de  convivência  entre  os  moradores,  que  constituíam  uma  comunidade  no  sentido 

 formal  do  termo,  em  grande  medida  articulada  em  torno  do  Campo  do  Estado,  que  cumpria  o  papel 

 de centralidade e espaço para a convivência. 

 Com  a  construção  da  linha  do  metrô,  em  meados  da  década  de  1980  (ao  lado  da  área  ocupada  pela 

 vila)  e  a  conseqüente  retirada  da  linha  férrea  –  que  cortava  o  assentamento  –  ocorreu  a  primeira 

 experiência  de  remoção  e  de  alteração  do  traçado  da  vila  resultando  na  retirada  de  aproximadamente 

 10  famílias.  A  fundação  da  associação  de  moradores,  no  início  da  década  de  1980,  foi  motivada 

 pela  busca  por  melhorias  urbanas.  No  ano  de  1986  foi  construído  o  novo  estádio  do  Campo  do 

 Estado,  denominado  Estádio  Deputado  Ademir  Lucas  .  A  vila  havia  se  consolidado  como  um  espaço 

 de  referência  na  prática  de  futebol,  que  além  de  agrupar  os  moradores  e  oferecer  opção  de  lazer  aos 

 mesmos,  possibilitava  fonte  de  renda  para  uma  parcela  da  população  através  da  venda  de  lanches  e 

 bebidas junto às arquibancadas do estádio. 

 As  conquistas  de  melhorias  urbanas  pela  associação  de  moradores  trouxeram  um  significativo 

 incremento  nas  condições  de  vida  da  população,  apesar  da  insuficiência  de  redes  de  esgotamento 

 sanitário.  Essas  melhorias  garantiram  a  parcial  consolidação  urbana  do  assentamento,  concentrada 

 em alguns trechos da vila. 
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 Durante  a  década  de  1990,  o  Programa  de  Saneamento  Ambiental  das  Bacias  dos  Ribeirões  Arrudas 

 e  do  Onça  -  PROSAM  –  realiza  a  canalização  do  Córrego  Ferrugem,  ocasionando  um  novo 

 processo  de  desapropriação  de  famílias  dentro  da  vila,  que  foram  reassentadas  dentro  da  própria 

 comunidade, através da doação de materiais de construção. 

 Segundo  moradores  do  local,  antes  da  canalização  já  existiam  enchentes,  que  encobriam  parte  do 

 Campo  do  Estado,  sem  atingir  com  gravidade  as  moradias  da  parte  mais  baixa  da  vila.  A 

 canalização  do  córrego,  por  volta  de  1997/1998,  era  vista  pela  população  como  a  solução  para  o 

 problema das enchentes no local, o que, no entanto parece ter causado um efeito contrário. 

 As  constantes  enchentes  se  transformaram  no  maior  problema  enfrentado  pelos  moradores  da  área, 

 acarretando  diversas  transformações  no  modo  de  vida  da  população.  Algumas  casas  situadas  na 

 parte  baixa  da  vila  foram  parcialmente  abandonadas,  com  a  construção  de  um  segundo  ou  terceiro 

 pavimento, que pudesse oferecer relativa proteção contra as enchentes. 

 Estabelecimentos  comerciais  nas  partes  mais  baixas  da  vila  também  sofreram  com  as  inundações, 

 principalmente  nas  proximidades  do  campo  de  futebol  e  do  Córrego  Itambé.  O  impacto  dessas 

 enchentes  se  agravou  sobre  o  Campo  do  Estado,  que  se  tornou  inutilizável  após  constantes  cheias 

 que  o  encobriam,  trazendo  consigo  muita  sujeira  e  lixo  para  o  local.  O  Campo  do  Estado,  último 

 remanescente  dos  diversos  campos  de  futebol  que  deram  o  nome  à  Vila  Sport  Club,  sendo  orgulho  e 

 espaço  fundamental  de  convivência  da  população,  se  tornou  um  local  degradado,  contribuindo  ou 

 reforçando uma desestruturação da comunidade nos tempos atuais. 

 De  acordo  com  o  “PGE  Sport  Club/  Glalijá”,  os  espaços  destinados  ao  lazer,  conforme  pesquisa 

 amostral  e  consulta  junto  ao  Grupo  de  Referência,  consistem  em  uma  das  principais  demandas  dos 

 moradores  da  Vila  Sport  Club  (58,4%  dos  moradores  indicaram  as  áreas  de  lazer  com  uma  das  três 

 maiores  demandas  da  comunidade  e  com  relação  a  qual  a  principal  necessidade  para  os 

 entrevistados, as áreas de lazer ficaram em primeiro lugar, com 19,2% das indicações). 
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 Atualmente,  a  população  remanescente  na  Vila  Sport  Club  ciente  das  condições  precárias  atuais  de 

 saneamento  básico  e  das  constantes  inundações  e  alagamentos,  luta  junto  à  Prefeitura  Municipal  de 

 Belo  Horizonte  pela  implantação  de  intervenções  para  potencializar  a  salubridade  local  e  promoção 

 da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

 Ainda  de  acordo  com  o  “PGE  Sport  Club/  Glalijá”,  a  situação  sócio-econômica  das  famílias  da  Vila 

 Sport  Club  é,  de  maneira  geral,  superior  à  verificada  em  outros  assentamentos  informais  da  região. 

 Sua  população  apresenta  bom  nível  de  escolaridade,  possui  acesso  a  cursos  profissionalizantes  e  o 

 desemprego  é  baixo,  o  que  indica  uma  situação  de  maior  inserção  sócio-econômica  de  seus 

 moradores.  Apesar  dessa  situação  favorável,  deve-se  considerar  também  a  existência  de  famílias 

 ocupando  às  margens  do  Córrego  Itambé,  cuja  renda  per  capita  indica  se  encontrarem  na  faixa  de 

 pobreza, cerca de 10% das famílias possuem renda  per  capita  inferior a R$100,00. 

 De  acordo  com  informações  obtidas  junto  à  Diretoria  de  Planejamento  da  URBEL,  grande  parte  dos 

 residentes  prefere  receber  o  valor  indenizatório  almejado  pelas  benfeitorias  realizadas  em  suas 

 residências  ao  invés  de  serem  reassentados  em  unidades  habitacionais.  Destacando-se  que  a  Vila 

 Sport  Club  abriga  edificações  de  até  três  pavimentos  e  edificações  com  área  construída  superior  à 

 área útil das unidades destinadas ao reassentamento de famílias. 

 O  Sistema  Viário  da  Vila  Sport  Club  é  composto  por  vias  urbanas  pavimentadas  e  por  becos  de 

 pequena  extensão.  Entretanto,  o  acesso  viário  principal  é  feito  pela  Avenida  Amazonas  e/ou  pelo 

 Anel  Rodoviário  (Sentido  Rio  de  Janeiro),  acessando-se  a  Rua  Ilmenita.  Salienta-se  ainda  que,  parte 

 das  ocupações  está  situada  em  áreas  destinadas  às  calçadas,  além  do  mais  a  largura  insuficiente  das 

 ruas  e  vielas  impossibilita  o  acesso  ou  retorno  de  veículos  prestadores  de  serviço  públicos,  como  é  o 

 caso da coleta regular de lixo. 

 A  população  residente  na  Vila  Sport  Club  é  parcialmente  atendida  pela  Unidade  Básica  de  Saúde  do 

 Município de Contagem - AMOVEC, localizada na Rua Ilmenita. 
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 Salienta-se  que,  na  área  física  da  Vila  Sport  Club  foram  contabilizadas  153  edificações,  a  partir  da 

 Planta  Planialtimética  e  Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica,  totalizando  uma  área 

 construída  de  9.945  m².  Levando  em  consideração  um  percentual  adicional  de  10%  sobre  as 

 edificações  contabilizadas,  perfazem  um  total  estimado  de  168  famílias  residentes  nesta  vila. 

 Utilizando-se  a  densidade  média  de  3,70  habitantes  por  domicílio,  o  contingente  populacional  da 

 Vila Sport Club pode ser estimado em 623 habitantes. 

 1.1.1.4.  Vilas Madre Gertrudes III, IV e V 
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 As  Vilas  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V,  também  denominadas  vilas  Maracá,  Moinhos  e  Aldeia, 

 respectivamente,  estão  situadas  em  áreas  classificadas  pela  LUOS  do  Município  de  Belo  Horizonte 

 como ZEIS’s-1 (Zonas Especiais de Interesse Social 1). 

 A  equipe  técnica  da  URBEL  elaborou  para  esta  área  o  “Plano  de  Remoção  e  Reassentamento  das 

 Vilas  Madre  Gertrudes  IIII,  IV  e  V”,  que  consiste  na  remoção  das  famílias  residentes  em  áreas  de 

 risco  sujeitas  a  inundações  e  na  implantação  de  núcleos  habitacionais,  dotados  de  toda 

 infra-estrutura  urbana  necessária,  para  promover  o  reassentamento  de  parte  da  população  ribeirinha. 

 Contudo,  a  URBEL  ainda  não  possui  recursos  financeiros  suficientes  para  a  implementação  destas 

 ações. 

 De  acordo  com  o  histórico  de  ocupação  caracterizado  pela  URBEL,  as  Vilas  Madre  Gertrudes  III, 

 IV  e  V,  apesar  de  estarem  situadas  em  uma  mesma  faixa  contínua  de  terreno,  possuem  históricos  de 

 ocupação  distintos,  que  se  encontram  descritos  a  seguir,  ordenados  cronologicamente  e  referentes  às 

 áreas que conformam cada uma das vilas. 

 De  forma  a  possibilitar  uma  contextualização  dos  processos  que  favoreceram  a  ocupação  pelas 

 famílias  da  área  em  estudo,  há  de  se  compreender  o  contexto  mais  amplo,  em  relação  à  expansão  do 

 tecido  urbano  do  Município  de  Belo  Horizonte  e  o  grande  fluxo  migratório  do  interior  do  estado 

 para  a  capital.  Belo  Horizonte,  cidade  projetada  para  ser  a  sede  da  administração  pública  do  estado, 

 priorizou  em  seu  projeto,  a  criação  dos  bairros  para  funcionários  públicos  e  para  as  classes  médias  e 

 altas.  Aos  trabalhadores  e  operários,  restavam  as  periferias  ou  as  áreas  marginais  ao  traçado 

 planejado. 

 A  Belo  Horizonte  do  final  dos  anos  40,  já  estruturada  em  sua  região  central,  começava  a  dirigir  a 

 sua  ocupação  para  a  Região  Norte  do  município,  com  a  abertura  da  Avenida  Antônio  Carlos  e  a 

 construção  do  Complexo  Turístico  e  de  Lazer  da  Pampulha.  Ao  mesmo  tempo,  crescia  para  a 

 Região Oeste, com a expansão da Avenida Amazonas e a criação da Cidade Industrial. 
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 A  ocupação  da  região  do  atual  Bairro  Madre  Gertrudes  teve  início  juntamente  com  a  implantação 

 das  primeiras  indústrias  na  Cidade  Industrial,  através  da  construção  de  residências  para  os  operários 

 vindos  para  trabalhar  nas  fábricas  recém  instaladas,  entre  o  final  da  década  de  40  e  início  dos  anos 

 50. 

 Nas  áreas  marginais  ao  Córrego  Ferrugem,  que  delimita  o  Município  de  Belo  Horizonte  e  a  Cidade 

 Industrial,  pertencente  ao  Município  de  Contagem,  iniciou-se  o  mesmo  processo  de  ocupação 

 verificado  no  Bairro  Madre  Gertrudes.  Com  a  implantação  das  grandes  indústrias,  várias 

 edificações  foram  construídas  para  hospedar  os  operários  que  começavam  a  trabalhar  na  construção 

 da  rede  de  infraestrutura  da  Cidade  Industrial.  Estes  trabalhadores  eram  vinculados  à  Companhia  de 

 Força  e  Luz  (hoje  CEMIG)  e  aos  responsáveis  pela  instalação  da  rede  de  abastecimento  de  água  em 

 todo  o  Município  de  Belo  Horizonte.  Após  o  término  das  obras  na  Cidade  Industrial,  no  início  dos 

 anos  de  1950,  os  operários  continuaram  a  residir  nas  casas  deslocando-se  para  outros  bairros  a  fim 

 de trabalharem na implantação das redes elétrica e de abastecimento de água. 

 Juntamente  com  a  instalação  de  moradias  regulares  pelo  Governo  do  Estado  ou  pelas  indústrias 

 locais,  surgiam  ocupações  clandestinas  de  áreas  nas  imediações  da  Cidade  Industrial,  por  famílias 

 de  baixa  renda,  em  busca  das  oportunidades  de  empregos  gerados  pelas  indústrias  recém  instaladas. 

 Essas  ocupações  ocorriam  nos  terrenos  de  partes  mais  altas  da  margem  do  Córrego  Ferrugem,  entre 

 o  desemboque  no  Ribeirão  Arrudas  (junto  às  moradias  recém  construídas  pelos  operários)  até  a 

 Avenida  Amazonas.  Como  a  maior  parte  das  áreas  do  local  pertencia  ao  CDI  -  Companhia  de 

 Distritos  Industriais,  houve  diversas  tentativas  de  retiradas  dos  moradores,  que  chegavam 

 rapidamente, em meados dos anos de 1950. 

 Estas  famílias  se  constituíam,  geralmente,  de  migrantes  de  áreas  pobres  do  Estado  de  Minas  Gerais 

 ou  da  Bahia,  com  passagem  por  outros  bairros,  vilas  ou  aglomerados  urbanos  do  Município  de  Belo 

 Horizonte.  Nestes  outros  bairros,  as  famílias  tinham  acesso  a  serviços  de  infra-estrutura  urbana,  mas 

 arcavam  com  um  aluguel  elevado,  o  que  dificultava  a  sua  sobrevivência.  Assim,  a  intenção  de  parte 

 dos  moradores  do  novo  assentamento  foi  a  de  conseguir  uma  melhor  condição  de  vida,  através  da 

 moradia própria com boa localização. 
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 As  intervenções  policiais  não  conseguiram  demover  os  moradores  do  intuito  de  permanecerem  nas 

 áreas  já  ocupadas.  Algumas  famílias  residiam  em  assentamentos  informais  (barracões  de  lona 

 plástica),  dormindo  no  chão  e  diante  de  tanta  carência,  conseguiram  junto  aos  policiais  certa 

 tolerância  no  sentido  de  não  os  removerem  imediatamente.  Desse  modo,  continuaram  no  local  por 

 não disporem de outra alternativa de moradia ou até mesmo por conveniência. 

 Diante  da  postura  omissa  por  parte  do  poder  público  com  relativa  tolerância  para  que  pudessem 

 continuar  no  local,  por  volta  de  1960,  iniciou-se  uma  outra  forma  de  conflito  na  área:  a  disputa  por 

 espaço entre os próprios moradores. 

 A  partir  dessa  data  começou  um  processo  de  edificação  das  residências  e  cercamento  de  áreas 

 pertencentes  a  cada  família.  Houve  também  a  venda  de  áreas  invadidas  para  terceiros,  de  modo  que 

 em  meados  dos  anos  60  o  local  já  estava  ocupado.  Este  território,  por  se  localizar  entre  a  Avenida 

 Amazonas  e  a  Indústria  Mineira  de  Moagem,  ficou  sendo  conhecido  como  Vila  Moinho  ou  Vila  do 

 Moinho. 

 A  ocupação  da  área  era  composta  então,  por  volta  de  1960,  da  Vila  Moinho,  conjuntamente  com  as 

 residências  de  operários  e  conjuntos  habitacionais  próximos,  que  começavam  a  ser  construídos 

 (como o IAPI) junto à área formal, hoje conhecida como Bairro Madre Gertrudes. 

 No  decorrer  dos  anos  toda  essa  área,  no  atual  Bairro  Madre  Gertrudes,  foi  conhecida  por  diferentes 

 nomes,  a  saber:  Vila  Operária  da  Cidade  Industrial,  Bairro  Governador  Benedito  Valadares,  Bairro 

 São  José  e  Vila  Magnesita.  Algumas  sub-áreas  também  foram  chamadas  de  bairro  por  seus 

 moradores,  que  diziam:  “Bairro  IAPI”,  “Bairro  Imperial”,  entre  outros.  O  nome  Imperial  referia-se 

 às  edificações  que  se  estendiam  pelas  ruas  São  Carlos,  Barão  de  Sabará,  Domingos  José  e 

 Domingos  Caldas.  Nesse  trecho  havia  um  prédio  e  uma  padaria  de  nome  Imperial,  que  segundo  os 

 entrevistados  pela  URBEL,  era  bastante  freqüentada  e  influenciou  na  nomenclatura  do  “bairro”,  que 

 inclusive  fundou  a  sua  própria  Associação  de  Moradores,  passando,  posteriormente,  a  representar 
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 todo  o  Bairro  Madre  Gertrudes.  Entre  todos  estes  nomes,  prevaleceu  durante  vários  anos  entre  os 

 moradores o nome de Vila Magnesita ou Bairro Magnesita como designação do local. 

 Após  a  consolidação  da  ocupação  na  Vila  Moinhos,  iniciou-se  de  maneira  sistemática  a  ocupação  de 

 áreas  junto  à  margem  do  Córrego  Ferrugem,  no  sentido  sudeste  desta  vila,  atual  Rua  Palestina.  Essa 

 ocupação  cresceu,  sobretudo  após  1970  (segundo  depoimentos  colhidos),  sobre  as  áreas  inundáveis 

 pelo  respectivo  córrego.  As  novas  ocupações  se  expandiram  em  direção  às  residências  formalmente 

 estabelecidas  do  Bairro  Madre  Gertrudes,  que  se  voltavam  para  a  Avenida  Sideral  e  Rua  Nossa 

 Senhora Aparecida. 

 A  ocupação  desta  área  ocorreu  rapidamente,  constituída,  sobretudo,  de  moradias  precárias  e 

 densamente  habitadas,  segundo  relato  de  moradores  entrevistados  pela  URBEL.  A  precariedade  das 

 moradias  e  a  ausência  da  ação  do  poder  público  no  local  foram  fatores  essenciais  para  atrair,  entre 

 outras  variáveis,  moradores  envolvidos  em  atividades  ilícitas.  O  mais  famoso  deles,  segundo  alguns 

 moradores,  era  um  justiceiro,  conhecido  pelo  nome  de  Maracás,  que  atuava  principalmente  na  Vila 

 São  Paulo,  e  costumava  se  refugiar  na  vila,  onde  residiam  familiares  dele.  Entre  as  diversas  versões 

 sobre  a  origem  do  nome  “Maracá”  utilizado  atualmente,  destacam-se  a  inspiração  no  nome  desse 

 justiceiro,  bem  como  em  uma  frondosa  rama  de  maracujá  que  se  localizava  entre  o  Anel  Rodoviário 

 e a Vila Moinhos. 

 O  nome  Maracá,  apesar  de  se  tornar  o  mais  popular  e  de  passar  a  referenciar  boa  parte  da  ocupação, 

 nunca  foi  usado  pelos  moradores  mais  antigos  do  assentamento  original.  Deste  modo,  passou  a 

 coexistir  em  um  espaço  contíguo,  duas  “sub-comunidades”  com  nomes  e  histórias  diferentes.  Ao 

 lado  destes  dois  agrupamentos  informais,  localizados  junto  à  margem  do  Córrego  Ferrugem,  as 

 moradias  de  operários  e  servidores  públicos  com  um  nível  mais  elevado  de  qualificação,  também  se 

 expandiram  nas  áreas  de  propriedade  do  antigo  CDI,  construídas  pelo  poder  público,  pelas 

 indústrias ou pelos moradores. 

 Em  meados  dos  anos  80,  as  ocupações  da  Vila  Maracá  se  encontravam  circunscritas  pelos  fundos 

 das  casas  de  operários  construídas  ao  longo  da  Avenida  Sideral  e  Rua  Aparecida.  Estas  moradias, 
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 entre  a  margem  esquerda  do  Anel  Rodoviário  (BR  262),  Ribeirão  Arrudas  e  Córrego  Ferrugem, 

 foram  as  únicas  habitações  pertencentes  à  cidade  formal  a  se  localizarem  próximas  às  duas  vilas, 

 desde que foi aberto o Anel Rodoviário, no final dos anos de 1970. 

 As  moradias  da  Avenida  Sideral  tornaram-se  fornecedoras  de  rede  elétrica  e  de  água  encanada, 

 através  de  ligações  clandestinas.  Outras  alternativas  para  a  obtenção  de  água  eram  as  minas  d’água 

 existentes  próximas  à  ponte  da  Avenida  Palestina,  junto  ao  Ribeirão  Arrudas  e  à  Vila  São  Paulo. 

 Algumas  famílias  residentes  nas  partes  mais  baixas  conseguiram  água  através  da  abertura  de 

 cisternas em seus lotes. 

 Durante  o  período  de  adensamento  da  ocupação,  nos  anos  de  1980,  diversas  enchentes  atingiram  a 

 comunidade,  principalmente  nas  vilas  Maracá  e  Moinho.  Segundo  relatos,  por  volta  de  1987,  a 

 gestão  do  então  Prefeito  Sérgio  Ferrara  realizou  o  reassentamento  das  famílias  que  ocupavam  esta 

 área.  Através  desta  ação,  grande  parte  das  moradias  do  local  foram  derrubadas  e  as  famílias 

 reassentadas  em  conjuntos  habitacionais  na  Região  do  Barreiro  (segundo  depoimentos  colhidos).  O 

 repovoamento  da  área  ocorreu  com  a  chegada  de  novos  moradores,  poucos  meses  após  a  retirada 

 das  residências.  As  entrevistas  revelam  também  que  algumas  famílias  reassentadas  na  Região  do 

 Barreiro  voltaram  a  invadir  a  mesma  área  ocupada  anteriormente.  Poucos  anos  depois,  por  volta  de 

 1990, a área já se encontrava totalmente reocupada. 

 Esses  novos  moradores  deram  continuidade  ao  uso  do  nome  Maracá,  deixando  em  desuso  a 

 referência  do  local  como  Vila  Moinho.  Durante  o  final  da  década  de  1990  ,  tem  início  uma  outra 

 ocupação  à  margem  do  Anel  Rodoviário  em  uma  área  próxima  ao  Ribeirão  Arrudas  (hoje  Avenida 

 Teresa  Cristina),  ao  lado  das  moradias  regulares  da  Avenida  Sideral,  configurando-se  como  Vila 

 Aldeia.  Neste  período,  um  homem  conhecido  pelo  apelido  de  “Sem-terra”,  organizou  sucessivas 

 ocupações  ao  local,  onde  era  constante  a  intervenção  da  polícia  fazendo  a  retirada  dos  barracos  de 

 lona  e  papelão.  Numa  das  invasões,  porém,  a  polícia  não  interveio  para  desalojar  os  ocupantes,  de 

 modo  que  alguns  “lotes”  foram  vendidos  aos  interessados.  Diversas  famílias,  que  em  geral 

 possuíam  condições  muito  precárias  de  habitabilidade  em  outros  bairros  de  Belo  Horizonte  ou  que 

 residiam na rua foram atraídas para este lugar. 
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 O  local,  segundo  os  moradores,  não  possuía  infra-estrutura,  como  redes  de  abastecimento  de  água, 

 redes  coletoras  de  esgoto  ou  energia  elétrica.  As  vielas  entre  os  barracos,  feitos  inicialmente  de  lona 

 e  compensado  de  madeira,  não  possuíam  nenhum  calçamento  e  apresentavam  uma  lama  constante, 

 proveniente  das  águas  servidas  das  próprias  residências.  Algumas  áreas  deste  setor,  principalmente 

 na  parte  junto  à  Avenida  Teresa  Cristina,  foram  apropriadas  por  famílias  de  classe  média  que 

 construíram  edificações  de  elevado  padrão  construtivo,  contrastando  com  a  precariedade  do  restante 

 da vila. 

 A  explicação  para  o  nome  de  Vila  Aldeia  pelo  qual  seus  moradores  identificam  o  local,  está  no  fato 

 da  vila  se  encontrar  em  um  espaço  reduzido,  cercado  pelo  Anel  Rodoviário  e  pela  Avenida  Teresa 

 Cristina,  formando  assim  uma  “aldeia”.  Estas  três  vilas,  em  conjunto  com  a  área  regular,  composta 

 por  casas  de  bom  padrão  construtivo,  no  entorno  da  Avenida  Sideral,  estão  inseridas  no  Bairro 

 Madre  Gertrudes,  juntamente  com  as  demais  áreas  situadas  acima  da  margem  oposta  do  Anel 

 Rodoviário. 

 O  atendimento  à  saúde  dos  moradores  das  Vilas  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V  é  realizado  pelo 

 Centro  de  Saúde  Vila  Imperial,  localizado  na  Rua  Albert  Scharlet,  nº  79,  no  Bairro  Madre 

 Gertrudes. Essa unidade de saúde é acessada através da passarela sobre o Anel Rodoviário. 

 Salienta-se  que,  os  moradores  das  Vilas  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V  utilizam  de  uma  variada  gama 

 de  instituições  de  ensino,  maior  do  que  as  demais  vilas  pertencentes  ao  Bairro  Madre  Gertrudes,  a 

 Vila  São  Paulo  e,  em  menor  escala,  do  Bairro  das  Indústrias.  Devido  a  sua  localização,  a 

 comunidade  pode  acessar  diversas  instituições  de  ensino,  havendo  unidades  mais  próximas  a  alguns 

 setores do que a outros. 

 De  acordo  com  as  informações  obtidas  pela  URBEL,  os  moradores  utilizam  cerca  de  6  instituições 

 de  ensino,  sendo  três  estaduais,  uma  municipal,  vinculada  à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  e 

 duas sob responsabilidade da Congregação das Irmãs Sacramentinas de Bérgamo. 
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 A  Escola  Estadual  Geraldo  Jardim  Linhares,  juntamente  com  a  Escola  Estadual  Aarão  Reis  e  a 

 Escola  Municipal  Virgílio  de  Melo  Franco  atendem  a  maior  parte  dos  moradores  das  Vilas  Madre 

 Gertrudes III, IV e V, sendo a última instituição de ensino a mais utilizada pela população. 

 De  acordo  com  relatos  de  moradores  locais,  após  a  construção  de  um  aterro  e  de  um  muro  de 

 contenção  pela  Empresa  Vilma  Alimentos,  aumentou-se  o  nível  d’água  atingido  pelas  inundações, 

 decorrentes  do  extravasamento  d’água  pela  margem  esquerda  do  Córrego  Ferrugem  em  direção  as 

 edificações ribeirinhas. 

 O  sistema  viário  local  é  composto  por  vias  urbanas  parcialmente  pavimentadas  e  por  becos  de 

 pequena  extensão.  Entretanto,  o  acesso  viário  principal  pode  ser  feito  pela  Avenida  Amazonas 

 (Sentido  Belo  Horizonte),  acessando-se  a  Avenida  Presidente  Antônio  Carlos  e  seguindo  até  a 

 Avenida  Sideral.  Outro  acesso  viário  pode  ser  feito  pela  Avenida  Tereza  Cristina,  acessando-se  uma 

 rua marginal a canalização do Córrego Ferrugem até a interseção com a Avenida Sideral. 

 Na  margem  esquerda  da  canalização  do  Córrego  Ferrugem  observa-se  a  existência  de  edificações 

 situadas  dentro  dos  limites  da  mancha  de  inundação,  caracterizada  como  área  de  risco,  atentando-se 

 para  o  detalhe  nas  fiações  existentes  no  local,  onde  se  verifica  a  existência  de  resíduos  sólidos 

 afixados  a  estas  fiações,  evidenciando  as  inundações  constantes  nesta  região.  De  acordo  com  o 

 relato  de  moradores  ribeirinhos,  nas  chuvas  críticas  recentes  a  água  do  Córrego  Ferrugem  passou  a 

 uma altura de um metro acima do tabuleiro de travessia da Avenida Sideral. 

 De  acordo  com  os  estudos  desenvolvidos  pela  URBEL,  a  principal  preocupação  dos  moradores, 

 apontada  segundo  a  pesquisa  amostral,  refere-se  à  necessidade  de  policiamento  e  pavimentação  de 

 ruas  ,  vielas  e  becos,  citadas  por  54,5%  e  51,8%  dos  entrevistados.  A  implantação  de  áreas  de  lazer 

 foi  apontada  como  importante  para  o  local,  segundo  39,1%  das  citações,  seguindo-se  por  transporte 

 (32,7%),  posto  médico  /  odontológico  (30,9%),  redes  coletoras  de  esgoto  (30%)  e  de  abastecimento 

 de água (25,5%). 

 231 



 No  perímetro  de  domínio  das  Vilas  Madre  Gertrudes  III,  IV  e  V  foram  contabilizadas  115 

 edificações,  a  partir  da  Planta  Planialtimética  e  Cadastral  da  Restituição  Aerofotogramétrica, 

 totalizando  uma  área  construída  de  5.344  m².  Levando  em  consideração  um  percentual  adicional  de 

 10%  sobre  as  edificações  contabilizadas,  perfazem  um  total  estimado  de  126  famílias  residentes 

 nesta  vila.  A  partir  da  densidade  média  de  3,70  habitantes  por  domicílio,  estimou-se  o  contingente 

 populacional destas vilas em 466 habitantes. 
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 1.1.1.5.  Bairro Camargos 

 O  cerne  deste  subitem  consiste  em  descrever  as  principais  características  do  Bairro  Camargos, 

 devido  a  sua  localização  próxima  as  áreas  de  intervenção  do  Córrego  Ferrugem  e  da  disponibilidade 

 de  áreas,  que  poderiam  ser  utilizadas  para  o  reassentamento  de  parte  das  famílias  atingidas  pelas 

 intervenções supracitadas no presente documento. 

 O  Bairro  Camargos  está  localizado  na  Regional  Oeste  do  Município  de  Belo  Horizonte.  Limita-se, 

 ao  norte,  com  o  Bairro  Governador  Benedito  Valadares;  a  leste,  com  o  Bairro  Virginia;  ao  sul,  com 

 o  Bairro  Cidade  Industrial,  no  Município  de  Contagem;  a  sudoeste,  com  o  Bairro  JK,  no  Município 
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 de  Contagem.  Entretanto,  as  linhas  do  metrô  funcionam  como  uma  barreira  física  entre  o  Bairro 

 Camargos e os bairros Cidade Industrial e JK. 

 Quanto  à  legislação  de  uso  do  solo  vigente  no  Bairro  Camargos,  há  o  predomínio  do  zoneamento 

 ZAR-2  (Zona  de  Adensamento  Restrito  2),  as  exceções  a  este  zoneamento  se  devem  a  uma  gleba 

 com  aproximadamente  40.000  m²,  delimitada  pelas  ruas  Zircônio,  Blenda,  Titânio  e  Ubaia, 

 classificada  pelo  LUOS  como  uma  ADE  -  Área  de  Diretrizes  Especiais,  de  Interesse  Ambiental  e 

 uma  área  configurada  como  uma  ZP1  (Zona  de  Proteção  1),  localizada  próximo  a  Rádio  Atalaia, 

 com aproximadamente 66.400 m². 

 A  ocupação  urbana  no  Bairro  Camargos  é  caracterizada  pela  presença  de  núcleos  habitacionais, 

 residências  de  classe  média  e  comércios,  além  das  áreas  industriais  localizadas  junto  à  faixa  de 

 servidão do Anel Rodoviário (Sentido Rio de Janeiro). 

 Os  moradores  do  Bairro  Camargos  contam  com  duas  instituições  de  ensino  públicas  (Escola 

 Estadual  Geraldo  Teixeira  da  Costa  e  Escola  Estadual  Eupídio  Aristides  de  Freitas)  e  duas 

 instituições  de  ensino  particulares  (Colégio  Domínio  e  Colégio  Diversitas),  quatro  linhas  de  ônibus 

 (401,  402,  4031  e  4033),  duas  estações  de  metrô  próximas  (uma  no  próprio  bairro,  Estação  de 

 Metrô  Cidade  Industrial,  servida  pela  linha  de  ônibus  402  e  a  Estação  de  Metrô  Eldorado  – 

 Município  de  Contagem),  rede  de  abastecimento  de  água  e  coletoras  de  esgoto  (COPASA  MG), 

 energia  elétrica  (CEMIG),  telefonia/internet  (Telemar/OI,  Intelig,  Net),  além  de  pequenos  mercados, 

 sacolões,  açougues,  padarias,  armarinhos,  auto-mecânicas/auto-elétricas,  papelarias,  marcenarias, 

 barbearias, farmácias e casa lotérica. 

 Cabe  ressaltar  que  o  Shopping  Itaú  Power,  pela  proximidade  do  Bairro  Camargos,  oferece  opções 

 de  entretenimento  e  lazer  à  população,  além  de  disponibilizar  agências  bancárias,  correios, 

 supermercados, entre outros. 

 O  Sistema  Viário  do  Bairro  Camargos  é  composto  por  vias  urbanas  pavimentadas  que  se  conectam 

 a  três  dos  principais  corredores  viários  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  a  saber:  Anel 
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 Rodoviário,  Avenida  Amazonas  /  Rodovia  Federal  BR  381  e  Via  Expressa  (Avenida  Presidente 

 Juscelino Kubitschek  )  . 

 A  área  classificada  como  ADE  tem  capacidade  para  a  implantação  de  34  blocos  núcleos 

 habitacionais,  disponibilizado  544  unidades  residências  e  294  vagas  de  estacionamento.  O  local, 

 que  está  cercado  com  arames,  faz  divisa  com  residências  de  médio  padrão  construtivo,  abrigando 

 em seu interior uma pequena residência. 

 Contudo,  as  duas  áreas  apontadas  na  Bairro  Camargos  não  foram  viabilizadas  quanto  ao  uso  para  o 

 reassentamento  de  famílias  pelos  seguintes  motivos:  a  área  classificada  como  ZEIS  apresenta  uma 

 topografia  acentuada,  com  declividades  superiores  a  45%,  o  que  exigiria  uma  grande  movimentação 

 na  terraplenagem,  bem  como  a  implantação  de  estruturas  de  contenção  de  taludes,  que  onerariam 

 sobremaneira  os  custos  de  implantação  dos  núcleos  habitacionais;  a  necessidade  de  mudança  no 

 zoneamento;  o  alto  custo  com  a  desapropriação  da  gleba;  e,  principalmente,  pelo  fato  desta  área 

 estar  localizada  no  Município  de  Belo  Horizonte,  visto  que,  o  maior  contingente  populacional 

 atingido  pelas  intervenções  residir  atualmente  no  Município  de  Contagem.  Com  relação  a  área 

 classificada  como  ZP  1,  o  próprio  zoneamento  se  constitui  numa  grande  barreira  na  sua  utilização 

 para  o  reassentamento  de  famílias.  Sendo  assim,  optou-se  pela  busca  de  áreas  na  área  urbana  de 

 Contagem,  mas  que  não  ultrapasse  a  um  raio  de  2,5  km  de  distância  das  áreas  de  intervenção  do 

 Córrego Ferrugem, permitindo o reassentamento das famílias de Contagem no próprio município. 
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 INSERIR IMAGEM ÁREA DAS ÁREAS DE ESTUDO – FOLHA 01/02 

 FORMATO A3 
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 INSERIR IMAGEM ÁREA DAS ÁREAS DE ESTUDO – FOLHA 02/02 

 FORMATO A3 
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 10. A  NEXOS 
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 2.  A  NEXOS 

 2.1.  M  EMÓRIA  DE  C  ÁLCULO  DO  L  EVANTAMENTO  DE  Q  UANTITATIVOS  DE  M  ATERIAIS  E  S  ERVIÇOS 

 Apresenta-se  a  seguir  Memória  de  Cálculo  do  Levantamento  de  Quantitativos  de  Materiais  e 

 Serviços  para  execução  das  obras  de  implantação  do  “Sistema  de  Macrodrenagem  Proposto  para  o 

 Controle de Cheias do Córrego Ferrugem”. 
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 Levantamento de Quantitativos de Materiais e Serviços 

 Apresenta-se  a  seguir  o  Levantamento  de  Quantitativos  das  Estruturas  Propostas  para  o  Controle  de 

 Cheias do Córrego Ferrugem 

 Levantamento  de  Quantitativos  de  Materiais  e  Serviços  para  implantação  da  Bacia  de 
 Detenção de Cheias B3 (PTO) 

 Apresenta-se  a  seguir  o  Levantamento  de  Quantitativos  de  Materiais  e  Serviços  necessários  à 

 implantação  das  Soluções  de  Engenharia  Propostas  para  implantação  da  Bacia  de  Detenção  de 

 Cheias B3 (PTO). 

 1.  Serviços Preliminares 

 1.1.  Desmatamento da Área de Implantação do Reservatório 

 Área = 13.430,00 m² 

 Volume = 0,20 m x 13.430,00 m² =  2.686,00 m³ 

 1.2.  Escavação do Reservatório 

 Volume =  49.938,32 m³  (Ver Planilha de Cubação em  Anexo) 

 1.3.  Demolição  Parcial  da  Parede  da  Margem  Direita  do  Canal  Revestido  Aberto  (CANRA)  do 

 Córrego Água Branca em Concreto Armado 

 Volume = 0,46 m² x 360,00 m =  165,60 m³ 

 1.4.  Demolição  Parcial  do  Muro  de  Alvenaria  de  Blocos  na  Divisa  da  Empresa  IMA  com  o 

 Canal Revestido Aberto (CANRA) do Córrego Água Branca 

 Dimensões: Extensão = 450,00 m, Altura Média = 3,00 m e Área = 1.350,00 m² 

 Volume = 1.350 m² x 0,18 m (espessura) =  243,00 m³ 

 241 



 1.5.  Carga Manual 

 Volume = [10% x (2.686,00+ 49.938,32 + 165,60 + 243,00)m³] x 1,4 =  7.424,61 m³ 

 1.6.  Carga Mecânica 

 Volume = [90% x (2.686,00+ 49.938,32+ 165,60)m³] x 1,4 =  66.821,48 m³ 

 1.7.  Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 Volume = (74.246,09) m³ x 13 km 

 Volume =  965.199,14 m³ x km 

 2.  Contenção de Taludes do Reservatório (Margem Direita do Córrego Água Branca) 

 2.1.  Escoramento Contínuo de Valas Tipo C-1, Estaca Prancha BZ-300B - Padrão SUDECAP 

 Extensão  Total  do  Escoramento  para  Implantação  da  Contenção  em  Placas  de  Concreto 

 Armado: 370 metros 

 Área Total do Escoramento Contínuo em Estaca Prancha:  2.590,00 m² 

 2.2.  Cravação de Estacas em Perfil Metálico Tipo I - Modelo W-360X79 

 01  Verba  para  Mobilização  e  Desmobilização  de  Bate-Estacas,  Completo,  para  Cravação  de 

 180  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79,  com  comprimento  estimado  de 

 20 metros. 

 2.3.  Extensão Total de Estacas em Perfil Metálico do Muro de Contenção 

 Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  3.600 metros 

 2.4.  Placas Pré-Moldadas do Muro de Contenção 

 Dimensões: (2,06 x 1,00 x 0,14) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Placa Pré-Moldada: 0,29 m³ 

 Quantidade total de Placas Pré-Moldadas: 1.080 unidades 
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 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  313,20 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  15.528 kg 

 ●  Forma: 1.080 placas x 4,50 m² =  4.860 m² 

 2.5.  Longarina 

 Dimensões: (370 x 0,70 x 0,30) m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado da Longarina (25 Mpa):  77,70  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  3.108,00 kg 

 ●  Forma:  495,80 m² 

 2.6.  Contrafortes e Estroncas 

 Blocos de Ancoragem dos Contrafortes: 36 unidades 

 Dimensões: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ 

 Volume de Concreto Armadopor Bloco: 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  4,50 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 36 blocos) =  0,45 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  180,00 kg 

 ●  Forma:  37,44 m² 

 Quantidade  de  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79  para  Fundação  do 

 Bloco: 36 (com comprimento estimado de 14 metros) 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas em Perfil Metálico:  504 metros 

 Estroncas: 36 Estacas em Perfil Metálico com 7 metros de comprimento cada 

 ●  Extensão de Estroncas:  252 metros 

 2.7.  Canaletas de Concreto Armado 

 Dimensões: (0,40 x 0,40) m² 

 ●  Volume de Concreto Armado (25 Mpa): 2 x (0,14 m² x 370 m) =  103,60 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): 2 x (0,03 m² x 370 m) =  22,20 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  6.822,80 kg 

 ●  Forma: (2,40 x 370,00) m² =  888,00 m² 
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 2.8.  Drenagem Profunda junto ao Muro de Contenção em Placas Pré-Moldadas 

 Objetivando  o  rebaixamento  do  lençol  freático  e  a  captação  das  águas  pluviais  e 

 subterrâneas  aflorantes  junto  ao  Muro  de  Contenção  em  Placas  Pré-Moldadas  da  Margem 

 Direita  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B3  (PTO)  foi  concebido  um  Sistema  de  Drenagem 

 Profunda,  em  parceria  com  os  técnicos  da  Engesolo  Engenharia  Ltda.  e  a  Empresa 

 MACAFERRI. 

 Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  2.405 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H4''(DN 130 mm) 

 Extensão Total =  370 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H6''(DN 160 mm) 

 Extensão Total =  100 metros  ; 

 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  1.876 m³  . 

 Serviços: 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 Metros: 

 Volume Total = (0,60 x 3,00 x 370) m³ =  666,00 m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 4 Metros: 

 Volume Total = (0,60 x 3,50 x 370) m³ =  777,00 m³  ; 

 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  1.433,00 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  222,00 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 
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 Volume =  1.876,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT13 km: 

 Volume =  24.388,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 

 Volume =  1.876,00 m³  ; 

 ●  Camada de Areia –Aterro de Valas / Trincheiras: 

 Volume =  1.433,00 m³  . 

 3.  Contenção de Taludes do Reservatório (Margem Esquerda do Córrego Água Branca) 

 3.1.  Cravação de Estacas em Perfil Metálico Tipo I - Modelo W-360X79 

 01  Verba  para  Mobilização  e  Desmobilização  de  Bate-Estacas,  Completo,  para  Cravação  de 

 72  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79,  com  comprimento  estimado  de 

 12 metros. 

 3.2.  Extensão Total de Estacas em Perfil Metálico do Muro de Contenção 

 Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  864 metros 

 3.3.  Placas Pré-Moldadas do Muro de Contenção 

 Dimensões: (2,06 x 1,00 x 0,14) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Placa Pré-Moldada: 0,29 m³ 

 Quantidade total de Placas Pré-Moldadas: 495 unidades 

 ●  Volume Total de Concreto Armado(25 Mpa):  143,55 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  5.742,00 kg 

 ●  Forma: 495 placas x 4,50 m² =  2.227,50 m² 

 3.4.  Longarina 

 Dimensões: (345 x 0,50 x 0,30) m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado da Longarina(25 Mpa):  51,75  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.070,00 kg 

 ●  Forma:  393,30 m² 
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 3.5.  Contrafortes e Estroncas 

 Blocos de Ancoragem dos Contrafortes: 37 unidades 

 Dimensões: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ 

 Volume de Concreto Armadopor Bloco: 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado(25 Mpa):  4,62 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro(15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 37 blocos) =  0,46 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  184,80 kg 

 ●  Forma:  38,48 m² 

 Quantidade  de  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79  para  Fundação  do 

 Bloco: 37 (com comprimento estimado de 10 metros) 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas em Perfil Metálico:  370 metros 

 Estroncas: 37Estacas em Perfil Metálico com 3,50 metros de comprimento cada 

 ●  Extensão de Estroncas:  129,60 metros 

 3.6.  Concretagem da Base do Muro em Placas Pré-Moldadas 

 Volume Total de Concreto (25 Mpa): (345,00 x 0,70 x 0,10) m³ =  24,15 m³ 

 4.  Drenagem Profunda para Esgotamento da Bacia de Detenção de Cheias B3 (PTO) 

 Da  mesma  forma,  objetivando  a  captação  das  águas  subterrâneas  aflorantes  no  reservatório,  bem 

 como  para  promover  o  esgotamento  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B3  (PTO)  foi  proposto  à 

 implantação de trincheiras. 

 4.1.  Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  2.800,00 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  2.450,00 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H6'' (DN 170 mm) 

 Extensão Total =  370,00 metros  ; 
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 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  1.582,00 m³  . 

 4.2.  Serviços: 

 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo Seco), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,00 x 2.450) m³ =  196,00  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo com Água), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x (0,40 x 1,00 x 2.450) m³ =  784,00  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,60 x 370) m³ =  47,36  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x(0,40 x 1,60 x 370) m³ =  189,44  m³  ; 

 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  1.216,80 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  1.128,00 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 

 Volume =  1.582,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT 13 km: 

 Volume =  20.566,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 

 Volume =  1.582 m³  ; 

 ●  Camada de Areia – Aterro de Valas / Trincheiras: 

 Volume =  1.582 m³  . 

 5.  Rampa de Acesso para Manutenção do Reservatório 

 5.1.  Implantação de Rampa de Acesso para Manutenção da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Dimensões: Comprimento de 60 metros e Largura de 5 metros 
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 Área total da Rampa de Acesso: 300 m² 

 Plataforma da Rampa: 01 unidade 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): (300 m² x 0,08 m) =  24,00 m³ 

 ●  Forma:  312,00 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  1.080,00 kg 

 Longarinas: 02 unidades 

 ●  Volume de ConcretoArmado (30 Mpa): 2 x (60,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  10,80 m³ 

 ●  Forma:  56,40 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  486,00 kg 

 Vigas: 12 unidades 

 ●  Volume de ConcretoArmado (30 Mpa): 12 x (4,40 x 0,30 x 0,30) m³ =  4,75 m³ 

 ●  Forma:  49,63 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  213,75 kg 

 Pilares: 24 unidades 

 ●  Volume de ConcretoArmado (30 Mpa): 24 x (3,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  6,48 m³ 

 ●  Forma:  92,16 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  291,60 kg 

 Blocos de Fundação: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ = 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  3,00 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 24 blocos) =  0,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  120,00 kg 

 ●  Forma:  24,96 m² 

 Guarda Rodas: 

 ●  Extensão total de guarda rodas Padrão SUDECAP:  120  metros 

 Estacas em Perfil Metálico para Fundação da Rampa de Acesso: 24 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  240 metros 

 6.  Recuperação Estrutural do Canal de Macrodrenagem Existente 

 6.1.  Recuperação Estrutural do Canal Revestido Aberto (CANRA) do Córrego Água Branca: 
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 Volume de Concreto Armado (25 Mpa): (360 x 0,75 x 0,05) m³ =  13,05 m³ 

 Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (360 x 1,00 x 0,10) m³ =  36,00 m³ 

 7.  Estrutura de Barramento da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 7.1.  Barramento do Reservatório da Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Contraforte: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 5 x (5,39 m² x 0,50 m) =  13,48 m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 2 x (23,20 m² x 0,50 m) =  23,20 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  2.384,20 kg 

 ●  Forma:  73,35 m² 

 Muro de Contenção/Barramento: 

 ●  Volume  de  Concreto  Armado  (30  Mpa):(3,45  x  26,75)  m³  –  (10,50  x  3,20  x  0,40)  m³  = 

 78,85 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (3,70 x 26,75 x 0,10) m³ =  3,90 m³ 

 ●  Volume de Enrocamento: (3,70 x 26,75 x 0,40) m³ =  39,60  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  5.125,25 kg 

 ●  Forma:  308,25 m² 

 Blocos de Fundação: 14 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ = 0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  4,76 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 14 blocos) =  0,69 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  214,20 kg 

 ●  Forma:  28,22 m² 

 Viga de Fundação: 14 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 5 x (1,55 x 0,50 x 0,50) m³ =  1,94 m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 2 x (5,00 x 0,50 x 0,50) m³ =  2,50 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  199,80 kg 

 ●  Forma:  26,26 m² 

 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 21 unidades 
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 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  210 metros 

 Adequação de Canal de Macrodrenagem – Bacia de Detenção B3 (PTO) 

 Levantamento  de  Quantitativos  para  Adequação  do  Canal  Revestido  Aberto  (CANRA)  do 

 Córrego Carneiro (IMA) 

 1.  Serviços Preliminares 

 1.1.  Desmatamento da Área Marginal ao Córrego Carneiro 

 Área = (74,00 x 10,00) = 740,00 m² 

 Volume = 0,20 x 740 m² =  148,00 m³ 

 1.2.  Escavação de Vala junto ao Canal Existente 

 Volume =  1.356 m³ 

 1.3.  Reaterro de Vala junto ao Canal Existente 

 Volume =  690,00 m³ 

 1.4.  Demolição Parcial do Canal Revestido Aberto (CANRA) do Córrego Carneiro 

 Volume em Concreto Armado:(2,20 m² x 74,00 m) =  162,80  m³ 

 Volume de Enrocamento: (5,20 x 0,40 x 74,00) m³ =  153,92 m³ 

 1.5.  Carga Manual 

 Volume = [10% x (148,00 + 666,00 + 162,80 + 153,92) m³] x 1,4 =  158,30 m³ 

 1.6.  Carga Mecânica 

 Volume = [90% x (148,00 + 666,00 + 162,80 + 153,92) m³] x 1,4 =  1.424,71 m³ 

 1.7.  Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 Volume = (158,30 m³ + 1.424,71 m³) x 13 km 

 Volume =  20.518,10 m³ x km 
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 2.  Reconstrução/Readequação Parcial do CANRA do Córrego Carneiro 

 2.1.  Reconstrução do Canal de Macrodrenagem 

 Dimensões: (5,00 x 1,70 x 74,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa): (2,60 m² x 74,00 m) =  192,40 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (5,60 x 0,10 x 74,00) m³ =  41,44 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (6,80 x 0,40 x 74,00) m³ =  201,28 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: 2 x (0,60 x 2,00 x 74,00) m³ =  177,60 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  8.658,00 kg 

 ●  Forma:  954,60 m² 

 ●  Tubo de Concreto Poroso DN 200 mm:  148,00 m 

 ●  Tubo Barbacã DN 75 mm:  42,00 m 
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 Levantamento de Quantitativos de Materiais e Serviços para implantação da Bacia de 
 Detenção de Cheias B4 (Itaú) 

 Apresenta-se  a  seguir  o  Levantamento  de  Quantitativos  de  Materiais  e  Serviços  necessários  à 

 implantação  das  Soluções  de  Engenharia  Propostas  para  implantação  da  Bacia  de  Detenção  de 

 Cheias B4 (Itaú). 

 1.  Serviços Preliminares 

 1.1.  Desmatamento da Área de Implantação do Reservatório 

 Área = 62.362,00 m² 

 Volume = 0,20 m x 62.362,00 m² =  12.472,40 m³ 

 1.2.  Escavação do Reservatório 

 Volume =  192.208,52 m³  (Ver Planilha de Cubação em  Anexo) 

 1.3.  Demolição Parcial das Paredes do Canal Revestido Aberto (CANRA) do Córrego Ferrugem 

 Volume em Concreto Armado = 2 x (0,41 m² x 670,00 m) =  549,40 m³ 

 1.4.  Demolição  Parcial  do  Muro  de  Alvenaria  de  Blocos  na  Divisa  das  Linhas  da  FCA  com  a 

 Vila Itaú 

 Dimensões: Extensão = 1.335,00 m, Altura Média = 3,00 m e Área = 4.005,00 m² 

 Volume = 4.005,00 m² x 0,18 m (espessura) =  720,90  m³ 

 1.5.  Carga Manual 

 Volume = [10% x (12.472,40 + 192.208,52 + 549,40 + 720,90) m³] x 1,4 =  28.833,17 m³ 

 1.6.  Carga Mecânica 
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 Volume = [90% x (12.472,40 + 192.208,52 + 549,40 + 720,90) m³] x 1,4 =  259.489,54 m³ 

 1.7.  Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 Volume = 288.331,71 m³ x 13 km 

 Volume =  3.748.312,20 m³ x km 

 2.  Contenção de Taludes do Reservatório (Margem Direita do Córrego Ferrugem) 

 2.1.  Escoramento Contínuo de Valas Tipo C-1, Estaca Prancha BZ-300B - Padrão SUDECAP 

 Extensão  Total  do  Escoramento  para  Implantação  da  Contenção  em  Placas  de  Concreto 

 Armado: 250 metros 

 Área Total do Escoramento Contínuo em Estaca Prancha:  1.750,00 m² 

 2.2.  Cravação de Estacas em Perfil Metálico Tipo I - Modelo W-360X79 

 01  Verba  para  Mobilização  e  Desmobilização  de  Bate-Estacas,  Completo,  para  Cravação  de 

 118  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79,  com  comprimento  estimado  de 

 20 metros. 

 2.3.  Extensão Total de Estacas em Perfil Metálico do Muro de Contenção 

 Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  2.360 metros 

 2.4.  Placas Pré-Moldadas do Muro de Contenção 

 Dimensões: (2,06 x 1,00 x 0,14) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Placa Pré-Moldada: 0,29 m³ 

 Quantidade total de Placas Pré-Moldadas: 702 unidades 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  203,58 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  8.143,20 kg 

 ●  Forma: 702 placas x 4,50 m² =  3.159,00 m² 
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 2.5.  Longarina 

 Dimensões: (250 x 0,70 x 0,30) m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado da Longarina (25 Mpa):  52,50  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.100,00 kg 

 ●  Forma:  335,00 m² 

 2.6.  Contrafortes e Estroncas 

 Blocos de Ancoragem dos Contrafortes: 36 unidades 

 Dimensões: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ 

 Volume de Concreto Armadopor Bloco: 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  3,00 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 24 blocos) =  0,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  120,00 kg 

 ●  Forma:  24,96 m² 

 Quantidade  de  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79  para  Fundação  do 

 Bloco: 24 (com comprimento estimado de 14 metros) 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas em Perfil Metálico:  336 metros 

 Estroncas: 24Estacas em Perfil Metálico com 7 metros de comprimento cada 

 ●  Extensão de Estroncas:  168 metros 

 2.7.  Canaletas de Concreto Armado 

 Dimensões: (0,40 x 0,40) m² 

 ●  Volume de Concreto Armado (25 Mpa): (0,14 m² x 250 m) =  35,00 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,03 m² x 250 m) =  7,50 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.305,00 kg 

 ●  Forma: (2,40 x 250,00) m² =  600,00 m² 

 2.8.  Drenagem Profunda junto ao Muro de Contenção em Placas Pré-Moldadas 
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 Objetivando  o  rebaixamento  do  lençol  freático  e  a  captação  das  águas  pluviais  e 

 subterrâneas  aflorantes  junto  ao  Muro  de  Contenção  em  Placas  Pré-Moldadas  da  Margem 

 Direita  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B4  (Itaú)  foi  concebido  um  Sistema  de  Drenagem 

 Profunda,  em  parceria  com  os  técnicos  da  Engesolo  Engenharia  Ltda.  e  a  Empresa 

 MACAFERRI. 

 Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  1.625,00 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  250 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 6'' (DN 160 mm) 

 Extensão Total =  75 metros  ; 

 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  1.268,00 m³  . 

 Serviços: 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 Metros: 

 Volume Total = (0,60 x 3,00 x 250) m³ =  450,00 m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 4 Metros: 

 Volume Total = (0,60 x 3,50 x 250) m³ =  525,00 m³  . 

 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  975,00 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  150,00 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 

 Volume =  1.268,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT 13 km: 

 Volume =  16.484,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 
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 Volume =  1.268,00 m³  ; 

 ●  Camada de Areia –Aterro de Valas / Trincheiras: 

 ●  Volume =  1.268,00 m³  . 

 3.  Contenção de Taludes do Reservatório (Margem Esquerda do Córrego Ferrugem) 

 3.1.  Cravação de Estacas em Perfil Metálico Tipo I - Modelo W-360X79 

 01  Verba  para  Mobilização  e  Desmobilização  de  Bate-Estacas,  Completo,  para  Cravação  de 

 48  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79,  com  comprimento  estimado  de 

 20 metros. 

 3.2.  Extensão Total de Estacas em Perfil Metálico do Muro de Contenção 

 Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  960 metros 

 3.3.  Placas Pré-Moldadas do Muro de Contenção 

 Dimensões: (2,06 x 1,00 x 0,14) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Placa Pré-Moldada: 0,29 m³ 

 Quantidade total de Placas Pré-Moldadas: 288 unidades 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  83,52 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  3.340,80 kg 

 ●  Forma: 288 placas x 4,50 m² =  1.296,00 m² 

 3.4.  Longarina 

 Dimensões: (102 x 0,70 x 0,30) m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado (25 Mpa):  21,42 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  856,80 kg 

 ●  Forma:  136,68 m² 

 3.5.  Contrafortes e Estroncas 

 Blocos de Ancoragem dos Contrafortes: 37 unidades 

 Dimensões: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ 
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 Volume de Concreto Armado por Bloco: 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  1,25 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 10 blocos) =  0,12 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  50,00 kg 

 ●  Forma:  10,40 m² 

 Quantidade  de  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79  para  Fundação  do 

 Bloco: 10 (com comprimento estimado de 10 metros) 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas em Perfil Metálico:  100 metros 

 Estroncas: 10Estacas em Perfil Metálico com 7 metros de comprimento cada 

 ●  Extensão de Estroncas:  70 metros 

 3.6.  Drenagem Profunda junto ao Muro de Contenção em Placas Pré-Moldadas 

 Objetivando  o  rebaixamento  do  lençol  freático  e  a  captação  das  águas  pluviais  e 

 subterrâneas  aflorantes  junto  ao  Muro  de  Contenção  em  Placas  Pré-Moldadas  da  Margem 

 Esquerda  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B4  (Itaú)  foi  concebido  um  Sistema  de  Drenagem 

 Profunda,  em  parceria  com  os  técnicos  da  Engesolo  Engenharia  Ltda.  e  a  Empresa 

 MACAFERRI. 

 Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  612,00 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  102 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 6'' (DN 160 mm) 

 Extensão Total =  20 metros  ; 

 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  478,00 m³  . 

 Serviços: 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 Metros: 
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 Volume Total = (0,60 x 3,00 x 102) m³ =  183,60 m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 4 Metros: 

 Volume Total = (0,60 x 3,00 x 102) m³ =  183,60 m³  . 

 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  367,20 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  61,20 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 

 Volume =  478,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT 13 km: 

 Volume =  6.214,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 

 Volume =  478,00 m³  ; 

 ●  Camada de Areia –Aterro de Valas / Trincheiras: 

 Volume =  478,00 m³  . 

 4.  Contenção  do  Talude  da  Margem  Esquerda  da  Bacia  de  Detenção  B4  (Itaú)  em  Estrutura 

 Flexível de Gabião 

 4.1.  Materiais: 

 ●  Colchão Reno® (Galfan® + PVC) e=0,23m 

 Área Espacial de  5.600,00 m²  ; 

 ●  Geotêxtil Não-Tecido MacTex® N 40.2 

 Área Espacial de  5.600,00 m²  ; 

 ●  Geomanta MacMat® 10.1 

 Área Espacial de  5.600,00 m²  ; 

 ●  Pedra de Mão (Rachão) – Pedra Britada nº 04 

 Considerando um volume de 0,23 m³/m² 

 Volume de Pedra Britada nº 04:  1.288,00 m³  ; 
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 ●  Terra Vegetal 

 Considerando um volume de 0,10 m³/m² 

 Volume de Terra Vegetal:  560,00 m³  ; 

 ●  Hidrosemeadura 

 Área Espacial de  5.600,00 m²  . 

 4.2.  Serviços: 

 ●  Regularização e Compactação de Terreno – Acerto Manual da Superfície: 

 Área Espacial de 5.600 m² 

 ●  Gabião  Colchão  Reno®  (Galfan®  +  Revestimento  em  PVC),  com  espessura  de  0,23m  – 

 Fornecimento, Enchimento de Pedra e Terra Vegetal e Colocação; 

 ●  Geotêxtil Não-Tecido MacTex® N 40.2 – Fornecimento e Colocação; 

 ●  Geomanta MacMat® 10.1 – Fornecimento e Colocação; 

 ●  Revegetação: Semeadura de Capim Brachiária– Fornecimento e Aplicação. 

 5.  Drenagem Profunda para Esgotamento da Bacia de Detenção de Cheias 

 Da  mesma  forma,  objetivando  a  captação  das  águas  subterrâneas  aflorantes  no  reservatório,  bem 

 como  para  promover  o  esgotamento  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B4  (Itaú)  foi  proposto  à 

 implantação de trincheiras. 

 5.1.  Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  7.980,00 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  6.550 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 6'' (DN 170 mm) 

 Extensão Total =  1.440 metros  ; 

 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  4.604,00 m³  . 

 5.2.  Serviços: 
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 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo Seco), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,00 x 6.550) m³ =  524,00  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo com Água), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x (0,40 x 1,00 x 6.550) m³ =  2.096,00  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,60 x 1.440) m³ =  184,32  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x (0,40 x 1,60 x 1.440) m³ =  737,28  m³  ; 

 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  3.541,60 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  3.196,00 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 

 Volume =  4.604,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT 13 km: 

 Volume =  59.852,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 

 Volume =  4.604,00 m³  ; 

 ●  Camada de Areia – Aterro de Valas / Trincheiras: 

 Volume =  4.604,00 m³  . 

 6.  Rampa de Acesso para Manutenção do Reservatório 

 6.1.  Implantação de Rampa de Acesso para Manutenção da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Dimensões: Comprimento de 60 metros e Largura de 5 metros 

 Área total da Rampa de Acesso: 300 m² 

 Plataforma da Rampa: 01 unidade 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): (300 m² x 0,08 m) =  24,00 m³ 
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 ●  Forma:  312,00 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  1.080,00 kg 

 Longarinas: 02 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 2 x (60,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  10,80 m³ 

 ●  Forma:  56,40 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  486,00 kg 

 Vigas: 12 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 12 x (4,40 x 0,30 x 0,30) m³ =  4,75 m³ 

 ●  Forma:  49,63 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  213,75 kg 

 Pilares: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 24 x (3,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  6,48 m³ 

 ●  Forma:  92,16 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  291,60 kg 

 Blocos de Fundação: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ = 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  3,00 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 24 blocos) =  0,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  120,00 kg 

 ●  Forma:  24,96 m² 

 Guarda Rodas: 

 ●  Extensão total de guarda rodas Padrão SUDECAP:  120  metros 

 Estacas em Perfil Metálico para Fundação da Rampa de Acesso: 24 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  240 metros 

 7.  Recuperação Estrutural do Canal de Macrodrenagem 

 7.1.  Recuperação Estrutural do Canal Revestido Aberto do Córrego Ferrugem 

 Volume de Concreto Armado (25 Mpa): 2 x (670 x 1,00 x 0,05) m³ =  67,00 m³ 

 Volume de Concreto Armado (15 Mpa): 2 x (670 x 1,00 x 0,10) m³ =  134,00 m³ 
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 8.  Transposição do Córrego Ferrugem para Manutenção do Reservatório 

 8.1.  Implantação de Rampa de Acesso para Manutenção da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Dimensões: Comprimento de 12 metros e Largura de 5 metros 

 Área total da Rampa de Acesso: 60 m² 

 Plataforma da Rampa: 01 unidade 

 ●  Volume de Concreto Armado(30 Mpa): (60 m² x 0,08 m) =  4,80 m³ 

 ●  Forma:  62,40 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  216,00 kg 

 Longarinas: 02 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 2 x (12,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  2,16 m³ 

 ●  Forma:  11,28 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  97,20 kg 

 Vigas: 04 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 4 x (4,40 x 0,30 x 0,30) m³ =  1,58 m³ 

 ●  Forma:  16,54 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  71,10 kg 

 Pilares: 04 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 4 x (3,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  1,08 m³ 

 ●  Forma:  15,36 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  48,60 kg 

 Blocos de Fundação: 04 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ =  0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  0,48 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro(15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 24 blocos) =  0,05 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  21,60 kg 

 ●  Forma:  4,16 m² 
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 Guarda Rodas: 

 ●  Extensão total de guarda rodas Padrão SUDECAP:  24  metros 

 Estacas em Perfil Metálico para Fundação da Rampa de Acesso: 04 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  40 metros 

 9.  Estrutura de Barramento da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 9.1.  Barramento de Montante do Reservatório da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Contraforte: 

 ●  Volume de Concreto Armado(30 Mpa): 24 x (5,72 m² x 0,50 m) =  68,64 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  4.461,60 kg 

 ●  Forma:  274,56 m² 

 Muro de Contenção/Barramento: 

 ●  Volume  de  Concreto  Armado  (30  Mpa):  (3,57  x  76,00)  m³  –  (10,00  x  3,20  x  0,40)  m³  = 

 258,52 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro(15 Mpa): (3,57 x 76,00 x 0,10) m³ =  27,13 m³ 

 ●  Volume de Enrocamento: (3,57 x 76,00 x 0,40) m³ =  108,52  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  16.803,80 kg 

 ●  Forma:  1.489,60 m² 

 Blocos de Fundação: 48 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ =  0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  16,32 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 48 blocos) =  2,35 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  734,40 kg 

 ●  Forma:  96,76 m² 

 Viga de Fundação: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado(30 Mpa): 24 x (1,55 x 0,50 x 0,50) m³ =  9,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  418,50 kg 

 ●  Forma:  57,29 m² 
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 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 72 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  1.008 metros 

 9.2.  Barramento de Jusante do Reservatório da Bacia de Detenção B4 (Itaú) 

 Contraforte: 

 ●  Volume de Concreto Armado(30 Mpa): 34 x (13,32 m² x 0,50 m) =  226,44 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  14.718,60 kg 

 ●  Forma:  905,76 m² 

 Muro de Contenção/Barramento: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 

 (4,92 x 112,00) m³ – (10,00 x 3,20 x 0,40) m³ =  538,24  m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (4,92 x 112,00 x 0,10) m³ =  55,10 m³ 

 ●  Volume de Enrocamento: (4,92 x 112,00 x 0,40) m³ =  220,42  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  34.985,60 kg 

 ●  Forma:  3.024,00 m² 

 Blocos de Fundação: 68 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ =  0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  23,12 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 68 blocos) =  3,33 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  1.040,40 kg 

 ●  Forma:  137,09 m² 

 Viga de Fundação: 34 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 34 x (2,85 x 0,50 x 0,50) m³ =  24,22 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  1.090,12 kg 

 ●  Forma:  149,23 m² 

 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 144 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  2.016 metros 

 10.  Galeria de Macrodrenagem da Avenida Jorge Ferreira Gomes 

 10.1.  Implantação de Macrodrenagem da Avenida Jorge Ferreira Gomes 
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 Trecho 01: Dimensões: (2,50 x 2,50 x 199,46) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa): (3,80 m² x 199,46 m) =  757,95 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (3,00 x 0,10 x 199,46) m³ =  59,84 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (3,60 x 0,40 x 199,46) m³ =  287,22 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: (0,60 x 6,75 x 199,46) m³ =  807,81 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  49.266,75 kg 

 ●  Forma: (26,85 x 199,46) m² =  5.355,50m² 

 Transição: Comprimento: 10,17 metros 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa): (4,29 m² x 10,17 m) =  43,63 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (3,50 x 0,10 x 10,17) m³ =  3,56 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (4,10 x 0,40 x 10,17) m³ =  16,68 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: (0,60 x 7,10 x 10,17) m³ =  43,32 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  2.835,95 kg 

 ●  Forma: (30,02 x 10,17) m² =  305,30m² 

 Trecho 03: Dimensões: (3,50 x 3,50 x 295,38) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa): (4,78 m² x 295,38 m) =  1.411,92 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (4,00 x 0,10 x 295,38) m³ =  118,15 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (4,60 x 0,40 x 295,38) m³ =  543,50 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: (0,60 x 7,42 x 295,38) m³ =  1.315,03 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  91.774,80 kg 

 ●  Forma: (33,20 x 295,38) m² =  9.806,62m² 

 10.2.  Drenagem Profunda: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total: (7,06 x 505,01) m² =  3.565,37 m² 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  600 metros 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 6'' (DN 170 mm) 

 Extensão Total =  512 metros 

 10.3.  Fundação 

 Blocos de Fundação: 404 unidades 
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 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ =  0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  137,36 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 404 blocos) =  19,80 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  6.181,20 kg 

 ●  Forma: (2,02 x 404) m² =  816,08 m² 

 Viga de Fundação: 202 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 82 x (2,40 x 0,40 x 0,30) m³ =  23,62m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 120 x (3,40 x 0,40 x 0,30) m³ =  48,96m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  3.266,10 kg 

 ●  Forma: (3,55 x 82) m² + (5,03 x 120) m² =  894,70 m² 

 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 1.212 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  12.120 metros 

 11.  Galeria de Macrodrenagem da Rua de Acesso 02 (Bacia B4) 

 11.1.  Serviços Preliminares 

 Escavação de Vala 

 ●  Volume =  1.788,00 m³ 

 Reaterro de Vala 

 ●  Volume =  1.005,75 m³ 

 Carga Manual 

 ●  Volume = [20% x (1.788,00) m³] x 1,3 =  464,88 m³ 

 Carga Mecânica 

 ●  Volume = [80% x (1.788,00) m³] x 1,3 =  1.859,52 m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 ●  Volume = (1.016,92m³) x 13 km 

 ●  Volume =  13.219,96 m³ x km 

 11.2.  Implantação de Macrodrenagem da Rua de Acesso 02 (Bacia B4) 
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 Trecho 01 – Dimensões: (1,00 x 0,60 x 60,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,94 m² x 60,00 m) =  56,40 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (1,40 x 0,10 x 60,00) m³ =  8,40 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (2,60 x 0,40 x 60,00) m³ =  62,40 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: 2 x (0,60 x 1,20 x 60,00) m³ =  86,40 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.538,00 kg 

 ●  Forma: (6,80 x 60,00) m² =  408,00m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 

 (2,60 x 60,00) m² =  156,00 m² 

 ●  Tubo de Concreto Poroso DN 200 mm:  120,00 m 

 ●  Poços de Visita (Padrão SUDECAP):  02 unidades 

 ●  Caixa de Passagem (Padrão SUDECAP):  01 unidade 

 Trecho 02 – Dimensões: (1,20 x 0,60 x 126,25) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (1,14 m² x 126,25 m) =  143,92 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (1,60 x 0,10 x 126,25) m³ =  20,20 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (2,80 x 0,40 x 126,25) m³ =  141,40 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: (0,60 x 1,20 x 126,25) m³ =  90,90 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  6.476,40 kg 

 ●  Forma: (7,40 x 126,25) m² =  934,25m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 

 (2,80 x 126,25) m² =  353,50 m² 

 ●  Tubo de Concreto Poroso DN 200 mm:  252,50 m 

 ●  Poços de Visita (Padrão SUDECAP):  02 unidades 

 ●  Ala de Lançamento DN 1.200 mm (Padrão SUDECAP):  01  unidade 

 12.  Demolição de Galerias de Macrodrenagem Existentes (Bacia B4) 

 12.1.  Demolição Parcial de Galeria de Macrodrenagem – Seção Hidráulica (1,60 x 1,30) m² 

 Volume em Concreto Armado: (1,52 m² x 24,00 m) =  36,48  m³ 

 Volume em Concreto Magro: (2,00 x 0,10 x 24,00) m³ =  4,80 m³ 
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 Volume de Enrocamento: (3,20 x 0,40 x 24,00) m³ =  30,72 m³ 

 Carga Manual: 

 Volume = [20% x (36,48 + 19,20 + 30,72) m³] x 1,4 =  24,19 m³ 

 Carga Mecânica: 

 Volume = [80% x (36,48 + 19,20 + 30,72) m³] x 1,4 =  96,77 m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes): 

 Volume = (120,96 m³) x 13 km 

 Volume =  1.572,48 m³ x km 

 12.2.  Demolição Parcial de Galeria de Macrodrenagem– Seção Hidráulica (3,10 x 2,20) m² 

 Volume em Concreto Armado: (2,75 m² x 50,00 m) =  137,50  m³ 

 Volume em Concreto Magro: (3,50 x 0,10 x 50,00) m³ =  17,50 m³ 

 Volume de Enrocamento: (4,70 x 0,40 x 50,00) m³ =  94,00 m³ 

 Carga Manual: 

 Volume = [20% x (137,50 + 17,50 + 94,00) m³] x 1,4 =  69,72 m³ 

 Carga Mecânica: 

 Volume = [80% x (137,50 + 17,50 + 94,00) m³] x 1,4 =  278,88 m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes): 

 Volume = (348,60m³) x 13 km 

 Volume =  4.531,80 m³ x km 
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 Levantamento de Quantitativos de Materiais e Serviços para implantação da Bacia de 
 Detenção de Cheias B5 (Sport Club) 

 Apresenta-se  a  seguir  o  Levantamento  de  Quantitativos  de  Materiais  e  Serviços  necessários  à 

 implantação  das  Soluções  de  Engenharia  Propostas  para  implantação  da  Bacia  de  Detenção  de 

 Cheias B5 (Sport Club). 

 1.  Serviços Preliminares 

 1.1  Desmatamento da Área de Implantação do Reservatório 

 Área = 41.260,00 m² 

 Volume = 0,20 m x 41.260,00 m² =  8.252,00 m³ 

 1.2  Escavação do Reservatório 

 Volume =  161.693,18 m³  (Ver Planilha de Cubação em  Anexo) 

 1.3  Demolição  Parcial  da  Parede  da  Margem  Direita  do  Canal  Revestido  Aberto  (CANRA)  do 

 Córrego Ferrugem em Concreto Armado 

 Volume = 0,46 m² x 320,00 m =  147,20 m³ 

 1.4  Carga Manual 

 Volume = [10% x (8.252,00+ 161.693,18 + 147,20)m³] x 1,4 =  23.812,93 m³ 

 1.5  Carga Mecânica 

 Volume = [90% x (8.252,00+ 161.693,18 + 147,20)m³] x 1,4 =  241.316,40 m³ 

 1.6  Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 Volume = (238.129,33) m³ x 13 km 

 Volume =  3.095.681,29 m³ x km 

 2.  Alteamento  das  Paredes  Laterais  do  CANRA  (Canal  Revestido  Aberto)  do  Córrego 

 Ferrugem 

 2.1  Cravação de Estacas em Perfil Metálico Tipo I - Modelo W-360X79 

 269 



 01  Verba  para  Mobilização  e  Desmobilização  de  Bate-Estacas,  Completo,  para  Cravação  de 

 535  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79,  com  comprimento  estimado  de 

 12 metros. 

 2.2  Extensão Total de Estacas em Perfil Metálico do Muro de Contenção 

 Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  6.420 metros 

 2.3  Placas Pré-Moldadas do Muro de Contenção 

 Dimensões: (2,06 x 1,00 x 0,14) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Placa Pré-Moldada: 0,29 m³ 

 Quantidade total de Placas Pré-Moldadas: 1.070 unidades 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  310,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  12.412,00 kg 

 ●  Forma: 1.070 placas x 4,50 m² =  4.815,00 m² 

 2.4  Longarina 

 Dimensões: (1.134,00 x 0,50 x 0,30) m³ 

 ●  Volume de Concreto Armado (25 Mpa):  170,10 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  6.804,00 kg 

 ●  Forma:  1.905,12 m² 

 2.5  Contrafortes e Estroncas 

 Blocos de Ancoragem dos Contrafortes: 108 unidades 

 Dimensões: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ 

 Volume de Concreto Armado por Bloco: 0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa):  12,96 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 108 blocos) =  1,35 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  518,40 kg 

 ●  Forma: (1,04 m²/bloco x 108 blocos) =  112,32 m² 

 Quantidade  de  Estacas  em  Perfil  Metálico  Tipo  I  -  Modelo  W-360X79  para  Fundação  do 

 Bloco: 108 (com comprimento estimado de 10 metros) 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas em Perfil Metálico:  1.080 metros 

 Estroncas: 108Estacas em Perfil Metálico com 3,50 metros de comprimento cada 

 ●  Extensão de Estroncas:  378,00 metros 
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 2.6  Concretagem da Base do Muro em Placas Pré-Moldadas 

 Volume: (1.134,00 x 2,00 x 0,10) m³ =  226,80 m³ 

 3.  Drenagem Profunda para Esgotamento da Bacia de Detenção de Cheias 

 Da  mesma  forma,  objetivando  a  captação  das  águas  subterrâneas  aflorantes  no  reservatório,  bem 

 como  para  promover  o  esgotamento  da  Bacia  de  Detenção  de  Cheias  B5  (Sport  Club)  foi 

 proposto à implantação de trincheiras. 

 3.1  Materiais: 

 ●  Macdrain® - Geocomposto para Drenagem – FP 2L 20.1 

 Área Total =  5.292,00 m²  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 4'' (DN 130 mm) 

 Extensão Total =  3.450 metros  ; 

 ●  Tubo Drenante Macpipe® H 6'' (DN 170 mm) 

 Extensão Total =  348 metros  ; 

 ●  Areia Grossa (Aterro das Valas / Trincheiras): 

 Volume =  2.801,00 m³  . 

 3.2  Serviços: 

 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo Seco), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,40 x 3.450) m³ =  386,40  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas/Trincheira (Solo com Água), Profundidade até 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x (0,40 x 1,40 x 3.450) m³ =  1.545,60  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo Seco), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,20 x (0,40 x 1,60 x 348) m³ =  44,54  m³  ; 

 ●  Escavação Mecânica de Valas (Solo com Água), Profundidade Maior que 1,50 m: 

 Volume Total = 0,80 x (0,40 x 1,60 x 348) m³ =  178,18  m³  ; 

 271 



 ●  Carga Manual Total para Bota-Fora: 

 Volume =  2.154,72 m³  ; 

 ●  Regularização  e  Compactação  de  Terreno  –  Acerto  Manual  e  Nivelamento  do  Fundo  de 

 Vala: 

 Área Total =  1.519,20 m²  ; 

 ●  Carga Manual em Carrinho de Mão (Empolamento de 30%). Distância até 50 m: 

 Volume =  2.801,00 m³  ; 

 ●  Transporte Mecânico Caminhão DMT 13 km: 

 Volume =  36.413,00 m³ x km; 

 ●  Espalhamento de material em Bota-Fora: 

 Volume =  2.801,00 m³; 

 ●  Camada de Areia – Aterro de Valas / Trincheiras: 

 Volume =  2.801,00 m³  . 

 4.  Contenção  do  Talude  da  Margem  Esquerda  da  Bacia  de  Detenção  B5  (Sport  Club)  em 

 Estrutura Flexível de Gabião 

 4.1  Materiais: 

 ●  Colchão Reno® (Galfan® + PVC) e=0,23m 

 Área Espacial de  5.250,00 m²  ; 

 ●  Geotêxtil Não-Tecido MacTex® N 40.2 

 Área Espacial de  5.250,00 m²  ; 

 ●  Geomanta MacMat® 10.1 

 Área Espacial de  5.250,00 m²  ; 

 ●  Pedra de Mão (Rachão) – Pedra Britada nº 04 

 Considerando um volume de 0,23 m³/m² 

 Volume de Pedra Britada nº 04:  1.207,50 m³  ; 

 ●  Terra Vegetal 

 Considerando um volume de 0,10 m³/m² 

 Volume de Terra Vegetal:  525,00 m³  ; 
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 ●  Hidrosemeadura 

 Área Espacial de  5.250,00 m²  . 

 4.2  Serviços: 

 ●  Regularização e Compactação de Terreno – Acerto Manual da Superfície: 

 ●  Gabião  Colchão  Reno®  (Galfan®  +  Revestimento  em  PVC),  com  espessura  de  0,23  m 

 – Fornecimento, Enchimento de Pedra e Terra Vegetal e Colocação; 

 ●  Geotêxtil Não-Tecido MacTex® N 40.2 – Fornecimento e Colocação; 

 ●  Geomanta MacMat® 10.1 – Fornecimento e Colocação; 

 ●  Revegetação: Semeadura de Capim Brachiária – Fornecimento e Aplicação. 

 5.  Rampa de Acesso para Manutenção do Reservatório 

 5.1  Implantação de Rampa de Acesso para Manutenção da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Dimensões: Comprimento de 60 metros e Largura de 5 metros 

 Área total da Rampa de Acesso: 300 m² 

 Plataforma da Rampa: 01 unidade 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): (300 m² x 0,08 m) =  24,00 m³ 

 ●  Forma:  312,00 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  1.080,00 kg 

 Longarinas: 02 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 2 x (60,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  10,80 m³ 

 ●  Forma:  56,40 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  486,00 kg 

 Vigas: 12 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 12 x (4,40 x 0,30 x 0,30) m³ =  4,75 m³ 

 ●  Forma:  49,63 m² 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  213,75 kg 

 Pilares: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 24 x (3,00 x 0,30 x 0,30) m³ =  6,48 m³ 

 ●  Forma:  92,16 m² 
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 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  291,60 kg 

 Blocos de Fundação: 24 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,50 x 0,50 x 0,50) m³ =  0,12 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  3,00 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,0125 m³/bloco x 24 blocos) =  0,30 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  120,00 kg 

 ●  Forma:  24,96 m² 

 Guarda Rodas: 

 ●  Extensão total de guarda rodas Padrão SUDECAP:  120  metros 

 Estacas em Perfil Metálico para Fundação da Rampa de Acesso: 24 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  240 metros 

 6.  Recuperação Estrutural do Canal de Macrodrenagem Existente 

 6.1  Recuperação Estrutural do Canal Revestido Aberto do Córrego Ferrugem 

 Volume de Concreto Armado (25 Mpa): (360 x 0,75 x 0,05) m³ =  13,05 m³ 

 Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (360 x 1,00 x 0,10) m³ =  36,00 m³ 

 7.  Estrutura de Barramento da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 7.1  Barramento de Montante do Reservatório da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Contraforte: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 26 x (8,70 m² x 0,50 m) =  113,10 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  7.351,50 kg 

 ●  Forma:  452,40 m² 

 Muro de Contenção/Barramento: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): (4,10 x 68,60) m³ =  281,26 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (4,40 x 0,10 x 68,60) m³ =  30,18 m³ 

 ●  Volume de Enrocamento: (4,40 x 0,40 x 76,00) m³ =  120,74  m³ 

 274 



 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  18.281,90 kg 

 ●  Forma:  1.550,36 m² 

 Blocos de Fundação: 52 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ = 0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  17,68 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 52 blocos) =  2,55 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  795,60 kg 

 ●  Forma: (2,44m² /bloco x 52 blocos) =  126,88 m² 

 Viga de Fundação: 26 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 26 x (2,25 x 0,50 x 0,50) m³ =  14,62 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  657,90 kg 

 ●  Forma: (4,68 m² /viga x 26vigas) =  121,68 m² 

 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 78 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  1.092 metros 

 7.2  Barramento de Jusante do Reservatório da Bacia de Detenção B5 (Sport Club) 

 Contraforte: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 28 x (12,05 m² x 0,50 m) =  168,70 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  10.965,50 kg 

 ●  Forma:  674,80 m² 

 Muro de Contenção/Barramento: 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa):(4,69 x 82,45) m³ =  386,69 m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (4,90 x 0,10 x 82,45) m³ =  40,40 m³ 

 ●  Volume de Enrocamento: (4,90 x 0,40 x 82,45) m³ =  161,60  m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  25.134,85 kg 

 ●  Forma:  2.125,56 m² 

 Blocos de Fundação: 56 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado por Bloco: (0,70 x 0,70 x 0,70) m³ =  0,34 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa):  19,04m³ 

 ●  Volume de Concreto Magro (15 Mpa): (0,049 m³/bloco x 56 blocos) =  2,74 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  856,80 kg 
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 ●  Forma: (2,44 m² /bloco x 56 blocos) =  136,64 m² 

 Viga de Fundação: 28 unidades 

 ●  Volume de Concreto Armado (30 Mpa): 28 x (2,75 x 0,50 x 0,50) m³ =  19,25 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  866,25 kg 

 ●  Forma: (5,72 m² /viga x 28 vigas) =  160,16 m² 

 Estacas Pré-Moldadas de Concreto Armado (DN 42 mm): 84 unidades 

 ●  Extensão total estimada para Cravação de Estacas:  1.176 metros 

 8.  Galeria de Macrodrenagem da MAGNESITA – Margem Direita 

 8.1  Serviços Preliminares 

 Escavação de Vala 

 ●  Volume = (290,00 + 1.075,54) m³=  1.365,54 m³ 

 Reaterro de Vala 

 ●  Volume = (58,00 + 134,44) m³=  192,44 m³ 

 Carga Manual 

 ●  Volume = [40% x (1.365,54) m³] x 1,3 =  710,08 m³ 

 Carga Mecânica 

 ●  Volume = [60% x (1.365,54) m³] x 1,3 =  1.065,12m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 ●  Volume = (1.525,03 m³) x 13 km 

 ●  Volume =  19.825,39 m³ x km 

 8.2  Implantação de Macrodrenagem da Magnesita 

 Trecho 01: Dimensões: (0,60 x 0,60 x 290,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,20 m² x 290,00 m) =  58,00 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (0,80 x 0,05 x 290,00) m³ =  1,60 m³ 

 ●  Volume Total de Brita n° 04: (0,80 x 0,30 x 290,00) m³ =  69,60 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.610,00 kg 

 ●  Forma: (3,30 x 290,00) m² =  957,00 m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 
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 (0,80 x 290,00) m² =  232,00 m² 

 Trecho 02: Dimensões: (1,20 x 1,20 x 407,40) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,66 m² x 407,40 m) =  268,88 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (1,50 x 0,10 x 407,40) m³ =  61,11 m³ 

 ●  Volume Total de Brita n° 04: (1,50 x 0,30 x 407,40) m³ =  183,33 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  12.099,60 kg 

 ●  Forma: (6,70 x 407,40) m² =  2.729,58 m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 

 (1,50 x 407,40) m² =  611,10 m² 

 9.  Galeria de Macrodrenagem da MAGNESITA – Margem Esquerda 

 9.1  Serviços Preliminares 

 Escavação de Vala 

 ●  Volume = (290,00 + 100,98) m³=  390,98 m³ 

 Reaterro de Vala 

 ●  Volume = (58,00 + 16,62) m³=  74,62 m³ 

 Carga Manual 

 ●  Volume = [40% x (390,98) m³] x 1,3 =  203,15 m³ 

 Carga Mecânica 

 ●  Volume = [60% x (390,98) m³] x 1,3 =  304,73 m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 ●  Volume = (411,27 m³) x 13 km 

 ●  Volume =  5.346,51 m³ x km 

 9.2  Implantação de Macrodrenagem da Magnesita 

 Trecho 01: Dimensões: (0,60 x 0,60 x 290,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,20 m² x 290,00 m) =  58,00 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (0,80 x 0,05 x 290,00) m³ =  1,60 m³ 

 ●  Volume Total de Brita n° 04: (0,80 x 0,30 x 290,00) m³ =  69,60 m³ 
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 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  2.610,00 kg 

 ●  Forma: (3,30 x 290,00) m² =  957,00m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 

 (0,80 x 290,00) m² =  232,00 m² 

 Trecho 02: Dimensões: (1,20 x 1,20 x 38,25) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,66 m² x 38,25 m) =  25,24 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (1,50 x 0,10 x 38,25) m³ =  5,74 m³ 

 ●  Volume Total de Brita n° 04: (1,50 x 0,30 x 38,25) m³ =  17,21 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  1.135,80 kg 

 ●  Forma: (6,70 x 38,25) m² =  256,28 m² 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: (1,50 x 38,25) m² =  57,38 m² 

 10.  Rede de Drenagem Pluvial de Desvio da CBTU(Bacia B5) 

 10.1  Serviços Preliminares 

 Escavação de Vala 

 ●  Volume =  724,50 m³ 

 Reaterro de Vala 

 ●  Volume =  289,80 m³ 

 Carga Manual 

 ●  Volume = [20% x (724,50) m³] x 1,3 =  188,37 m³ 

 Carga Mecânica 

 ●  Volume = [80% x (724,50) m³] x 1,3 =  753,48 m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 ●  Volume = (565,11 m³) x 13 km 

 ●  Volume =  7.346,43 m³ x km 

 10.2  Implantação da Rede de Drenagem Pluvial de Desvio da CBTU 

 Dimensões: (1,20 x 1,00 x 115,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (25 Mpa): (0,60 m² x 115,00 m) =  69,00 m³ 
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 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (1,50 x 0,10 x 115,00) m³ =  17,25 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (2,70 x 0,40 x 115,00) m³ =  124,20 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: 2 x (0,60 x 1,40 x 115,00) m³ =  193,20 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-50):  3.105,00 kg 

 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: 

 (2,70 x 115,00) m² =  310,50 m² 

 ●  Tubo de Concreto Poroso DN 200 mm:  230,00 m 

 ●  Forma: (5,90 x 115,00) m² =  678,50 m² 

 11.  Canal de Macrodrenagem do Córrego Itambé (Bacia B5) 

 11.1  Serviços Preliminares 

 Escavação de Vala 

 ●  Volume =  1.085,76 m³ 

 Reaterro de Vala 

 ●  Volume =  217,15 m³ 

 Carga Manual 

 ●  Volume = [20% x (1.085,76) m³] x 1,3 =  282,30 m³ 

 Carga Mecânica 

 ●  Volume = [80% x (1.085,76) m³] x 1,3 =  1.129,18m³ 

 Transporte (Bota-Foras de Materiais Inertes) 

 ●  Volume = (1.129,19 m³) x 13 km 

 ●  Volume =  14.679,50 m³ x km 

 11.2  Implantação do Canal de Macrodrenagem do Córrego Itambé 

 Dimensões: (2,50 x 0,50 x 174,00) m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Armado (30 Mpa): (0,71 m² x 174,00 m) =  123,54 m³ 

 ●  Volume Total de Concreto Magro (15 Mpa): (2,80 x 0,10 x 174,00) m³ =  48,72 m³ 

 ●  Volume Total de Enrocamento: (4,00 x 0,40 x 174,00) m³ =  278,40 m³ 

 ●  Volume Total de Camada Drenante: 2 x (0,60 x 0,80 x 174,00) m³ =  167,04 m³ 

 ●  Quantidade de Aço (CA-60):  5.559,30 kg 
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 ●  Acerto e Verificação do Nivelamento de Fundo de Vala: (4,00 x 74,00) m² =  296,00 m² 

 ●  Tubo de Concreto Poroso DN 200 mm:  348,00 m 

 ●  Forma: (5,20 x 174,00) m² =  904,80 m² 
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