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APRESENTAÇÃO

Apresenta-se o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, desenvolvido pela
Práxis Projetos e Consultoria Ltda., para a implantação de duas obras que
foram classificadas como prioritárias para diminuir as inundações ao longo do
vale do ribeirão Arrudas, curso de água que atravessa o município de Belo
Horizonte na direção sudoeste-nordeste. Os projetos estão sendo
desenvolvido pela COBRAPE - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos
em conjunto com a SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da
Capital, e buscam promover maior segurança para o trecho canalizado do
Arrudas compreendido entre os cruzamentos da Av. Teresa Cristina com Rua
Magi Salomon, no bairro Salgado Filho, e das avenidas do Contorno e
Andradas, no Santa Efigênia.

Este RIMA é parte dos estudos de licenciamento ambiental, estabelecido pela
Lei Federal 6.938, que criou, em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente,
representando um grande avanço em termos do desenvolvimento sustentável
no Brasil. Dessa forma, a Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, juntamente com a
coletividade, passou a decidir sobre a conveniência ou não de se fazer uma
obra e desenvolver atividades de impacto no município, exigindo-se ações
para evitar ou diminuir impactos negativos e aumentar os benefícios dos
impactos positivos nas fases de obras e de funcionamento dos
empreendimentos.

Poder Público passou a utilizar o Estudo de Impacto Ambiental – EIA,
documento que é desenvolvido por uma equipe de técnicos especialistas que

Como instrumento para o licenciamento ambiental dos empreendimentos, o

analisam o ambiente que receberá o novo empreendimento e avaliam as
consequências positivas e negativas que o empreendimento poderá trazer.

A linguagem técnica do EIA muitas vezes torna difícil seu entendimento, e por
isso é elaborado o RIMA, que é um resumo do EIA, apresentado de forma mais
compreensível para todos. O RIMAesclarece o que é o empreendimento, seus
objetivos e justificativas, qual o ambiente que irá recebê-lo, os impactos
positivos e negativos que estão previstos durante sua construção e
funcionamento, e as medidas que estão sendo indicadas para preservar a
qualidade de vida da população e do ambiente.

Caso seja aprovado, o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
concede a Licença Prévia (LP) ao empreendimento. Isto significa sua
viabilidade ambiental, fase mais importante do processo de licenciamento. A
partir daí, serão detalhadas as soluções de engenharia e elaborados os
projetos complementares, considerando todas as medidas corretivas dos
impactos ambientais que foram propostas pela equipe no EIA, somadas
àquelas que o COMAM estabelecer durante o processo de licenciamento.

Nas fases seguintes o empreendedor terá que obter mais duas licenças: a
Licença de Instalação (LI), que permitirá o início das obras, e a Licença de
Operação (LO), que é a terceira e última fase do licenciamento, que autorizará
o funcionamento do empreendimento.
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2. BREVE HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DAS ENCHENTES NA BACIA DO ARRUDAS

O Arrudas é um ribeirão marcante na paisagem de Belo Horizonte, tendo sido, no final
do século XIX, um dos elementos estruturantes do projeto desenvolvido pelo
engenheiroAarão Reis e equipe para a nova Capital Mineira.

Via Expressa foi instalada neste contexto aproveitando a
topografia suave do vale do Arrudas e permitindo a ligação das regiões leste e oeste
de BH. A facilidade de escoar produtos através desta via atraiu para os terrenos
situados nas proximidades da mesma sobretudo a instalação de indústrias.

Hoje este ribeirão e seus afluentes atravessam áreas totalmente urbanizadas, o que
implicou em eliminação da vegetação original e intensa impermeabilização dos
terrenos de seu vale. Muitas dessas áreas apresentam tendências crescentes de
adensamento e, diante da ocorrência cada vez mais frequente de cheias, o
planejamento do sistema de drenagem desta bacia hidrográfica tornou-se
fundamental para a gestão municipal e metropolitana.

Ao longo do processo de urbanização do município, o curso deste ribeirão e seu vale
foi sendo alterado e canalizado, cedendo espaço às novas necessidades de lotes e
vias que se apresentavam.A

Nos anos 90, a elaboração de um diagnóstico sofisticado indicou redução acentuada
da capacidade de escoamento das águas em diversos trechos do canal doArrudas.

Um dos trechos críticos é a Avenida Teresa Cristina, ao longo da qual há diversos
pontos de alagamento, destacando-se a região dos bairros Gameleira, Calafate e
Betânia. Trechos dessa avenida têm funcionado, atualmente, como uma espécie de
reservatório, que retém a água de chuva, impedindo que ela gere impactos nas
regiões mais baixas do ribeirão, principalmente na região Central da cidade. Obras
recentes realizadas pela COPASA / PBH, a escavação da calha e a eliminação de
irregularidades, deram maior profundidade ao canal, o que poderá deslocar o
problema dos transbordamentos para o Centro, situação de risco, tendo em vista as
obras de recobrimento do canal, denominada .BoulevardArrudas

A expansão urbana nas metrópoles brasileiras ao longo das últimas décadas
não foi acompanhada pela instalação de uma infraestrutura de drenagem
adequada. As áreas ribeirinhas (várzeas) foram ocupadas, diminuindo a
capacidade de armazenamento natural das águas das chuvas. As obras de
engenharia buscaram solucionar este problema por meio da canalização dos
córregos, o que provocou o aumento da velocidade do escoamento das águas
e, consequentemente, transferiram o problema das inundações para jusante.

Canalização do ribeirão Arrudas no cruzamento com a
Av. do Contorno no final da década de 1920

Enchente do ribeirão Arrudas, na altura do cruzamento com a Av.
Francisco Sales (data aproximada - 1983)

Implantação do Boulevard Arrudas (trecho entre a R.
dos Carijós e a Av. Barbacena), 2010
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NASCENTE

FOZ

PONTO DE REFERÊNCIA

MONTANTE JUSANTE

O ribeirão Arrudas é formado pela junção dos córregos Jatobá e Barreiro na
divisa dos municípios de Belo Horizonte e Contagem. Ele

ua bacia hidrográfica abrange territórios das regiões
Barreiro, Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte.

Seus principais afluentes são os córregos Bonsucesso, Ferrugem, Cercadinho,
Leitão, Acaba Mundo, Serra, Mem de Sá, Navio, Taquaril, Tejuco, Pastinho,
Lagoinha, Silviano Brandão, Petrolina, Freitas, Olaria, Cafundó, Meio, Bernardo
Pereira, Santa Inês, Itaituba e dos Britos.

desemboca no Rio
das Velhas, em Sabará e s

BACIA HIDROGRÁFICA:

JUSANTE ou MONTANTE?

Montante:

conjunto de terras onde ocorre o escoamento da água
das chuvas para determinado curso de água e seus afluentes.

Trata-se de uma classificação dada ao território, tomando como referência a
topografia ao longo de um curso de água.

área que fica acima . Abrange o
relevo mais próximo das nascentes.

do ponto de referência determinado

área que fica abaixo do ponto de referência determinado. Abrange o
relevo mais próximo da foz.
Jusante:

CORTE ESQUEMÁTICO

PONTO + ALTO DA BACIA HIDROGRÁFICA

PONTO + BAIXO DA BACIA HIDROGRÁFICA

MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO ARRUDAS
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3. O EMPREENDIMENTO

3.1. A PROPOSTA
Este empreendimento integra o projeto

, em desenvolvimento pela COBRAPE em parceria com a
SUDECAP/PBH.

Primeiramente, foram levantados estudos já realizados e projetos previstos para a
bacia hidrográfica do Arrudas; em seguida, após análises detalhadas, foram
propostas uma sequência de obras para os trechos do Arrudas e de seus afluentes,
onde atualmente há inundações frequentes, e nos quais apontou-se que ainda
existirão insuficiências na rede de drenagem urbana, mesmo que as obras em
andamento ou previstas para implantação imediata sejam concluídas.

Reestruturação e Revitalização Ambiental
dos Córregos da Bacia do Ribeirão Arrudas com Requalificação Urbana das
suas Áreas de Influência

As obras propostas pela COBRAPE foram então classificadas conforme seu grau de
urgência para garantir a segurança da população na Bacia doArrudas e, dessa forma,
o empreendimento em estudo foi apontado como prioritário.

É importante esclarecer que a eliminação completa do risco de inundações nesta
região de Belo Horizonte depende da implantação do conjunto de obras projetadas,
dentre outras medidas que envolvem não só o poder público, como também a
população, tais como: o controle de áreas que deverão ser preservadas, a indicação
daquelas que poderão ser ocupadas, onde incentivar o adensamento e onde restringi-
lo, melhoria das condições de infiltração da água no solo através do aumento de áreas
ajardinadas nos lotes, a manutenção da capacidade da rede de drenagem (por
exemplo, não jogando lixo nas bocas de lobo) e ampliação do atendimento da coleta e
tratamento de esgoto.

Implantação da Bacia de detenção do córrego Bonsucesso, na
Região do Barreiro em BH (2011)

O empreendimento em estudo está inserido em um conceito recente de
drenagem urbana, que ganhou impulso no Brasil a partir da década de 1990,
sendo que as primeiras experiências práticas foram desenvolvidas na Região
Metropolitana de São Paulo. Opondo-se à visão tradicional, que implantava
obras de canalização de rios para afastar rapidamente as cheias das áreas
urbanas para os córregos a jusante, atualmente busca-se reter a água das
chuvas próxima à sua fonte, ou seja, seu objetivo é atrasar o escoamento por
meio da retenção parcial do volume precipitado, por tempo determinado,
amortecendo assim a vazão e, consequentemente, os volumes das enchentes.

Nesse sentido, a solução mais comum que vem sendo adotada nas grandes
cidades é a construção de reservatórios em locais estratégicos da bacia
hidrográfica, conhecidos como bacias de detenção ou «piscinões».

Belo Horizonte possui empreendimentos similares já em fase de operação. Na
própria bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas, tem-se a Barragem Santa Lúcia,
represando o córrego do Leitão para diminuir as enchentes ao longo da Avenida
Prudente de Morais, e a bacia de detenção do Bonsucesso, recém implantada
pelo programa municipal denominado DRENURBS.

Outras bacias de detenção estão previstas para implantação imediata, tais
como o conjunto de reservatórios projetado no córrego Ferrugem, em
Contagem, e nos córregos Jatobá e Olaria na Região do Barreiro.
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3.2. LOCALIZAÇÃO
O empreendimento abrange duas intervenções no ribeirão Arrudas, uma situada
próxima ao seu início, no , na divisa com Contagem, e outra a
jusante, no , em área onde anteriormente estava prevista a instalação
da nova rodoviária de BH.

Bairro das Indústrias
bairro Calafate

INTERVENÇÃO II:
BAIRRO CALAFATE
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3.3. INTERVENÇÃO I: BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

Neste local, propõe-se construir um reservatório ao longo do próprio ,
através de alterações no relevo do terreno

atualmente em leito natural.

Para reter a água no reservatório, será construída uma pequena barragem,
transversal ao canal do Arrudas, próxima à ponte existente sobre a Rua José Carlos
Mata Machado, que liga os municípios de Contagem e Belo Horizonte.

ribeirão Arrudas
situado entre as ruas José Carlos Mata

Machado e Vasco deAzevedo (ver figura ao lado),

O nível de água máximo estabelecido para o reservatório (cota 906,00m) garantirá
que as pistas da Avenida Teresa Cristina (novo trecho implantado) e da CBTU (linha
férrea existente) não sejam alagadas durante o enchimento do reservatório. Por outro
lado, o campo de futebol em fase de implantação na cota 906,00, parte do projeto PAC
Arrudas, será coberto pela água durante as cheias.

Para manter a água do reservatório abaixo da cota 906,00m e garantir a segurança da
vizinhança, será instalado um dispositivo de emergência na lateral da barragem, que
permitirá a saída da água.

Aproximadamente 1km (um quilômetro) do ribeirão Arrudas será escavado e
retificado (alteração de seu traçado, reduzindo as curvas - meandros - e tornando-o
mais retilíneo) com gabião, para ampliar o volume de sua calha neste trecho, que
abrange um pouco além do limite da área do futuro reservatório, alcançando a ponte
da Rua Visconde de Ouro Preto (acesso ao estacionamento da Mannesmann).

N
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Dados do Reservatório
ü

ü

ü

ü

Área = 3,27 hectares (aproximadamente 3 campos de futebol)
Capacidade de armazenamento = 120.000m³ (aproximadamente o

volume de água de 50 piscinas olímpicas)
Nível do piso do reservatório = variável, conforme o leito do ribeirão
Nível de água máximo = 906,00m

PAC ARRUDAS:

novo trecho da Avenida Teresa Cristina

A vizinhança do Bairro das Indústrias está passando por uma
intensa reurbanização ao longo do ribeirão Arrudas, em seu trecho compreendido
entre as avenidas Presidente Castelo Branco, próximo à fábrica da Vilma, em
Contagem, e o Viaduto do Barreiro, que liga as avenidas Tito Fulgêncio e Olinto
Meireles. Trata-se do projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão
Arrudas, também conhecido como PAC Arrudas, coordenado pelo Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP/MG, em parceria com as
prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e com o Governo Federal.

O PAC Arrudas abrange a implantação do ,
novos viadutos e pontes, remoção e reassentamento de cerca de 1000 (mil) famílias
que viviam em situação de risco nas vilas Dom Bosco e São Paulo, novos
equipamentos comunitários e áreas públicas de lazer e convívio nas margens do
Arrudas. No leito deste curso de água também estão sendo executadas algumas
intervenções, tais como a ampliação de seu trecho inicial, no encontro dos córregos
Jatobá e Barreiro, e tratamento do fundo de vale a jusante com reconstituição vegetal,
muros de contenção e gabiões.

METRÔ: Ao longo da linha de trem de carga que atravessa a vizinhança do
empreendimento, está prevista a implantação da Linha 2 do metrô de Belo Horizonte,
ligando o Barreiro ao Calafate, onde uma nova estação, denominada Nova Suíça,
permitirá a baldeação com a Linha 1.

O projeto da Linha 2 foi levado em conta para projetar o reservatório, buscando não
prejudicar as obras futuras de implantação ou a segurança da operação do metrô.

Trecho recém implantado da Av. Teresa Cristina, ao lado da área do empreendimento

Vista da área do empreendimento a partir da Av. Teresa Cristina

Vestiário

Essa obra permitirá reter volumes de água ao longo da calha do ribeirão Arrudas,
atenuando os picos de vazão a jusante, incluindo um dos trechos mais críticos em
termos de magnitude e frequência de ocorrências de alagamentos ao longo desse
curso de água, localizado próximo ao cruzamento do Anel Rodoviário com a
Avenida Teresa Cristina.
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3.4. INTERVENÇÃO II: BAIRRO CALAFATE

No Calafate propõem-se implantar uma bacia de detenção ao longo da margem direita
do ribeirão Arrudas, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, no trecho localizado
entre as avenidas Teresa Cristina e Silva Lobo. O reservatório será limitado pelas
linhas férreas (CBTU e linha 1 do metrô) existentes e pelo trecho de aproximadamente
500m da Av. Teresa Cristina (sentido Contagem - Centro BH), hoje ocupado por um
pátio de apreensão de veículos da BHTRANS, que será aberto pela PBH para a
circulação dos veículos que atualmente utilizam a pista de mesmo sentido daAv. Pres.
Juscelino Kubitscheck.

O enchimento da bacia ocorrerá através de um de aproximadamente
600m de extensão, que será construído paralelo ao ribeirãoArrudas, sob a pista daAv.
Teresa Cristina (sentido bairro - Centro), a partir da altura do cruzamento com a Av.
Amazonas. Janelas na parede do canal do Arrudas possibilitarão que parte da água
seja transferida ao canal lateral e então conduzidas à bacia de detenção a jusante.

canal lateral



Dados da Bacia de Detenção
ü

ü

ü

ü

ü

Área = 11,78hectares (aproximadamente 12 campos de futebol)
Capacidade de armazenamento = 600.000m³ (aproximadamente o volume de

água de 250 piscinas olímpicas)
Nível do piso da bacia = 844,00m
Nível de água mínimo (constante ao longo do ano) = 844,50m
Nível de água máximo (apenas no evento de cheia) = 850,50m

Após o período de armazenamento na bacia de detenção, as águas pluviais
retornarão ao canal do Arrudas, em ponto a jusante, próximo ao viaduto da Avenida
Silva Lobo sobre a Via Expressa, através de uma galeria de deságue de 160m de
comprimento, cuja vazão será controlada por comportas.

Na orla da bacia de detenção serão instaladas ciclovia e pista de caminhada, com 6m
de largura e aproximadamente 2,5km de extensão. Ao longo desse percurso, haverá
decks, quiosques e pequenas praças com equipamentos de lazer e prática de
esportes. Para permitir a travessia segura dos pedestres e ciclistas, serão
implantadas passarelas acompanhando os viadutos existentes e projetados na
vizinhança do empreendimento.

Essa bacia de detenção amortecerá os picos de vazão das cheias geradas em toda a
área de montante da bacia do ribeirão Arrudas, aproximadamente 115km², que
engloba a contribuição dos córregos Ferrugem, Jatobá, Barreiro, Bonsucesso,
Betânia, Dom João VI, Cercadinho, Frei Adreoni, Magi Salomon, Embaúbas, Tejuco,
Esportes e Ressaca, proporcionando maior segurança para os trechos de jusante,
sobretudo ao recém implantado BoulevardArrudas.

Outro beneficio será a diminuição da frequência dos transbordamentos ao longo da
Avenida Teresa Cristina, pois parte da água que escoa através do canal do Arrudas,
situado entre as duas pistas desta via, será derivada para o canal lateral que será
construído.

Este projeto não substitui a necessidade da implantação dos demais reservatórios,
previstos a montante na bacia do ribeirão Arrudas. Ainda que a intervenção no
Calafate seja a obra de drenagem urbana de maior dimensão prevista para o
município, o efeito cumulativo exercido por todas as bacias de detenção no
amortecimento e atraso na propagação das ondas de cheias permitirá distribuir,

os volumes de espera
necessários para o controle das inundações. Dessa forma, os impactos da
implantação de grandes bacias de detenção são diluidos, ao se criar pequenos
reservatórios distribuídos pela cidade.

ao
longo de toda a área da bacia hidrográfica do Arrudas,

VIA 210: Conforme apresentado, a implantação desta bacia
de detenção demandará mudanças no sistema viário da
região. Além disso, no Programa de Estruturação Viária de
Belo Horizonte (VIURBS), está prevista a remodelação da
interseção das avenidas Teresa Cristina e Presidente
Juscelino Kubitscheck com implantação de viaduto ligando
o bairro Calafate ao Padre Eustáquio.

Rotatória atualmente ocupada pela Construtora Mendes Júnior:
projeto conhecido como Via 210 (ligação da Av. Teresa
Cristina à Av. Pedro II)  irá alterar este trecho da Via Expressa.

da PBH

OUTROS EMPREENDIMENTOS NA VIZINHANÇA

Av.
 P

re
s.

 J
K

Bacia detenção
(projetada)



(nível de água)

3.5. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

No dimensionamento das estruturas que compõe uma bacia de detenção, busca-se
um ajuste entre a vazão máxima que sairá do reservatório após o período de
armazenamento e a capacidade da calha do curso de água de jusante, que receberá o
volume de água que foi armazenado .

Quanto maior for o nível de proteção a ser assegurado, tanto maior serão as
estruturas resultantes do dimensionamento da bacia de detenção, uma vez que
haverá a necessidade de maior acumulação de volumes de água em seu reservatório.
Cabe, portanto, avaliar qual o nível de segurança operacional desejado para a calha
do curso de água a jusante.

No caso da Bacia de Detenção do Calafate este trecho corresponde ao Boulevard
Arrudas, um dos mais importantes eixos viários de Belo Horizonte, margeado por
áreas urbanas densas, onde muitas pessoas residem, circulam e trabalham
diariamente. Portanto, o projeto adotou níveis de segurança adequados à
importância do vale do Arrudas para o cotidiano da cidade. O dimensionamento da
área do reservatório foi sendo ajustado de forma a alcançar o maior volume de
reserva, e assim garantir maior eficiência para o empreendimento.

(curva de saída)

Para o reservatório do Bairro das Indústrias, inicialmente foi concebido um conjunto
de dispostas ao lado do ribeirãoArrudas, em seu trecho
ainda não canalizado situado desde o seu inicio (confluência dos córregos Jatobá e
Barreiro) até a altura da Rua José Bicalho. Com a implantação efetiva das áreas de
lazer, convivência, reassentamento e sistema viário pelo

, o espaço disponível para o desenvolvimento do reservatório diminuiu
consideravelmente. Dessa forma, optou-se pela retificação do ribeirão Arrudas e
locação do volume de reserva de água em um único reservatório, ao longo do próprio
curso de água.

pequenas bacias “lineares”

PAC Arrudas no entorno da
área de projeto

3.5.1.PROJETO

A implantação de grandes obras de estruturas de drenagem urbana, tais como estas
que compõe o empreendimento em estudo, não descarta a continuidade das demais
ações de combate às enchentes ligadas à gestão municipal, que vem sendo
praticadas pela PBH, tais como o contra cheias, ou ainda de outros
tipos de intervenções estruturais, tais como a recuperação (renaturalização) de
nascentes através do .

Sistema de Alerta

Programa Drenurbs
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3.5.2. TECNOLOGIAS E MATERIAIS

3.5.3. USO SOCIAL

Os estudos que estão sendo elaborados na fase atual de projeto buscam analisar a
viabilidade de implantação do empreendimento. Após a obtenção da Licença Prévia,
o projeto das estruturas hidráulicas propostas serão detalhados, e então definidos
quais materiais e tecnologias serão empregados durante as fases de obras e
operação. Serão escolhidos, por exemplo, o revestimento do fundo e das paredes
laterais (taludes) da Bacia de Detenção do Calafate (concreto, gabião, enrocamento,
etc); a localização das estruturas de proteção contra a erosão que será provocada
pelo fluxo turbulento das águas, quando este reservatório for preenchido; a vegetação
adequada para plantio na orla; estratégias para limpeza da água armazenada; dentre
outras decisões.

Um dos maiores desafios da implantação de bacias de detenção nos centros urbanos
é a integração dessas grandes estruturas na paisagem e no cotidiano da vizinhança.
Analisando empreendimentos similares é possível perceber possibilidades de
compatibilizar o sistema operacional dessas estruturas hidráulicas, voltadas para o
amortecimento das cheias, com a criação de espaços públicos de lazer e prática de
esportes.

No Brasil, tradicionalmente, observa-se que o uso social das bacias de detenção se
restringe à orla. Contudo, em alguns casos é possível apropriar-se também da área do
reservatório propriamente dito, demandando um planejamento de acordo com os
períodos de chuva e estiagem, e assim definir platôs de alturas diferenciadas nas
margens, para uso ao longo do ano.

Os caminhos de pedestres, ciclistas e
automóveis ao longo do fundo de vale
também devem ser considerados no
desenvolvimento do projeto, para garantir
segurança e acessibilidade no entorno dos
reservatórios.

ESTRUTURA DA OBRA: As duas intervenções apresentadas, no Calafate e no
Bairro das Indústrias, serão implantadas em conjunto, em um período de obras
estimado de 30 meses.

O início das obras ainda não está definido, pois está vinculado à liberação do
financiamento junto à Caixa Econômica / Governo Federal. O custo estimado da
implantação do empreendimento é de 330 milhões de reais.

Pista de caminhada na
Barragem Santa Lúcia

Reservatório Aricanduva 5 em São Mateus (SP), com
fundo de concreto

Parque do Mercado em Belford
Roxo (RJ):área inundável no

período de cheias
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental busca conhecer a região onde será construído o
empreendimento em análise. Ele procura compreender suas características antes da
implantação das obras para, posteriormente, identificar os possíveis impactos que
poderão ocorrer neste ambiente a partir das intervenções planejadas e do
funcionamento do empreendimento ao longo do tempo.

Para facilitar o entendimento das informações analisadas, o diagnóstico foi dividido
em três partes: a primeira trata do , na qual se estuda a geologia, a
hidrologia e o ruído; a segunda do vegetação e a fauna;
e a terceira do , que abrange o estudo da paisagem e da
ocupação, da população - suas atividades, organização, qualidade de vida e
percepção do empreendimento -, e da infraestrutura urbana - sistema viário,
abastecimento de água, coleta de esgoto, rede de drenagem, coleta de lixo, etc. As
principais características ambientais das Áreas de Influência estão apresentadas na
sequência segundo essa divisão.

MEIO FÍSICO
MEIO

MEIO ANTRÓPICO
BIÓTICO, que analisa a

Foram definidas áreas de estudo para os diferentes campos do conhecimento,
conhecidas como , pois abrangem o entorno do empreendimento
no qual poderão ocorrer mudanças nos processos ecológicos e socioeconômicos que
nele ocorrem atualmente.

Áreas de Influência

Vista do vale do Arrudas, a partir da Rua Vila Rica no bairro Padre Eustáquio.
Ao fundo, a Serra do Curral.



4.1. MEIO FÍSICO
O diagnóstico de geologia e geotecnia considerou que ambas intervenções
demandarão escavações significativas e, portanto, foi definido uma área de estudo
com um raio de 100 e 200 metros, respectivamente, no entorno dos reservatórios que
serão construídos no Bairro das Industrias e no Calafate.

As áreas do empreendimento são praticamente planas, uma vez que ambas estão
localizadas no vale doArrudas. No Calafate, a altitude varia de 850 a 858m e, no Bairro
das Indústrias, de 900 a 913 metros.

Classificação geológica:

Litologia:

Solos:

Lençol freático:

domínio do embasamento cristalino

gnaisses

o nível de água é bastante superficial nas duas áreas analisadas,
devido à proximidade do ribeirãoArrudas.

espessa camada formada por fenômenos físicos e químicos que degradam e
enfraquecem as rochas do gnaisse, coberta por sedimentos provenientes do ribeirão
Arrudas, e por aterros em decorrência dos processos de urbanização da região. Esse tipo
de solo é instável, podendo passar por escorregamento de terra e erosão. Já no terreno do
Bairro das Indústrias há ainda deposição de terra e rocha transportado pela ação da
gravidade (colúvio) e solo do tipo canga, características que tornam esta área mais
compacta e, portanto, menos permeável à infiltração das águas das chuvas, mais
resistente à escavação e com melhor capacidade para suportar estruturas edificadas.

ALÚVIOS

COLÚVIOS

são os sedimentos carregados pelas águas e depositados ao longo das
planícies de inundação de córregos e rios.

são os materiais transportados desde os pontos mais altos das encostas
até o sopé das mesmas, podendo se confundir com os alúvios nos fundos de vale.

O trecho do Arrudas que atravessa o Calafate foi retificado e canalizado em seção
aberta ao longo da Av. Teresa Cristina nos anos 1980 e 1990, enquanto que o trecho
do Bairro das Indústrias ainda está em leito natural, mas já com diversas alterações,
muitas delas implantadas durante as obras do PAC Arrudas, para dar maior
estabilidade às margens do ribeirão. Assim como na maioria das cidades afetadas
por inundações, desenvolveu-se de jusante para
montante. O surgimento dos bairros Calafate e Carlos Prates data do inicio do século
XX, sendo, portanto, vizinhança mais consolidada do que aquela da região do Bairro
das Indústrias, cuja ocupação foi impulsionada apenas nos anos 1950, com a
instalação de grandes indústrias na região.

a ocupação em Belo Horizonte

Planta cadastral e vista
na década de 1960: notar o adensamento
urbano nas encostas do vale do Arrudas

da região do Calafate

ESQUEMA DO PERFIL DOS TERRENOS

Calafate

pacote de aterro

pr
of

un
di

da
de

pacote de aterro

solo de aluvião solo de aluvião

solo residual solo residual

solo laterítico

solo de colúvio

Bairro das Indústrias

INTERVENÇÃO 2



A Área de Influência adotada para os estudos hidrológicos foi a porção da bacia
hidrográfica do ribeirão Arrudas que foi analisada pela COBRAPE na proposição
deste empreendimento. Ela abrange desde a nascente do Arrudas até a ponte do
Perrela (cruzamento dasAvenidas do Contorno eAndradas, no bairro Santa Efigênia),
com as respectivas áreas das bacias hidrográficas dos córregos que deságuam no
ribeirão neste trecho.

A dinâmica hidrológica original do Arrudas encontra-se totalmente alterada pelo
processo de urbanização de Belo Horizonte e Região Metropolitana, devido, entre
outros fatores, à impermeabilização dos terrenos de sua bacia hidrográfica, às
movimentações de terra para a abertura de vias e implantação de lotes, às
canalizações e retificações de seu leito e de seus afluentes. Como reflexo, observam-
se picos de cheias mais altos, resultando em fortes alterações na forma do leito dos
trechos ainda naturais, ou na segurança da rede de drenagem implantada (trechos
canalizados).

Como a maior parte dos cursos de água da bacia encontra-se canalizada, o problema
principal que se coloca refere-se à garantia da segurança da rede de macrodrenagem
implantada, uma vez que o alto custo envolvido em ampliação dos canais, diante da
constatação da insuficiência destes em relação aos critérios de segurança adotados
nos projetos, praticamente descarta esse tipo de solução.

Para as condições vigentes no ano 2010, os estudos de diagnóstico indicaram que
40% do

apresenta capacidade inferior à vazão com 100 anos de período de retorno,
mostrando a vulnerabilidade do sistema atual de macrodrenagem.

trecho do Arrudas situado entre o cruzamento da Av. Teresa Cristina
com a Rua Magi Salomon (1), no bairro Salgado Filho, até a ponte do Perrela (2)

VAZÃO: quantidade de água transportada através de um canal ou córrego por
unidade de tempo, ou seja, a rapidez com a qual esse volume escoa.

O termo indica que a probabilidade de
ocorrer uma cheia (transbordamento do córrego) é de apenas 1% (uma em 100) em
um ano qualquer. Os engenheiros consideram esse valor como margem de
segurança adequada para projetar estruturas de drenagem em áreas urbanas
densas.

PERÍODO DE RETORNO DE 100 ANOS

Os níveis de ruído foram analisados apenas na vizinhança do Calafate, diante da
impossibilidade de definir os valores atuais para a região do Bairro das Indústrias, que
está em franco processo de transformação, em razão das obras do PAC, que
envolvem a utilização de maquinário pesado e bastante ruidoso no momento deste
estudo.

No Calafate, verificaram-se duas ambiências distintas quanto à intensidade do ruído. No
interior dos bairros vizinhos à futura bacia de detenção, onde predomina o uso
residencial, os níveis de ruído medidos durante o período diurno (7:00 às 18:59) se
enquadram no limite permitido pela legislação municipal e estão associadas ao cotidiano
da comunidade: limpeza de calçadas e garagens, abertura de portões, latidos de
cachorro, passagem de carros, conversa, dentre outros. Já nas grandes avenidas que
atravessam a região, devido ao tráfego de veículos, a intensidade do ruído é superior
aos padrões da lei. Ao se desconsiderar a principal fonte (ruído de tráfego), verificam-se
níveis aceitáveis, em sua maioria dentro do permitido legalmente, que se concentram no
barulho de estabelecimentos comerciais presentes nas proximidades do terreno: bares,
oficina mecânica, Corpo de Bombeiros, e ainda na passagem dos trens do metrô.1) Cruzamento das avenidas Teresa Cristina e

Magi Salomon
2) Cruzamento das avenidas
Andradas e Contorno
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4.2. MEIO BIÓTICO
A vegetação original das áreas onde serão implantadas as intervenções foi
completamente removida ao longo da ocupação da região.

Atualmente, a vegetação desses locais é constituída por espécies:

em terrenos baldios e ao longo do leito natural do Arrudas (assa peixe,
mamona, capim gordura, leucena e ipê mirim);

nos quintais das casas (ornamentais – sibipuruna, flamboyant, sheflera
- e frutíferas – mangueira, goiabeira, jabuticabeira);

remanescentes, isoladas em meio às edificações (louro, macaúba,
embaúba, etc).

ü

ü

ü

invasoras

cultivadas

nativas
Na paisagem do Calafate, destaca-se a cerca-viva (sansão do campo) ao longo da
linha do metrô e em parte do pátio de obras da empresa Mendes Júnior (rotatória) e,
no Bairro das Indústrias, o reflorestamento de eucalipto na margem direita doArrudas,
na Mannesmann. Neste último, por se tratar de ambiente que vem recebendo um
conjunto de obras de grande porte, verificou-se a presença significativa de solo
exposto, fruto de processos de movimentação de terra.

No terreno onde será construída a Bacia de Detenção do
Calafate foram registradas 360 árvores, de 64 espécies
diferentes, e, no terreno do Bairro das Indústrias, 212
árvores, distribuídas em 25 espécies.

Em geral, as árvores de maior importância para
preservação naõ estão concentradas, mas distribuídas
ao longo de toda a área.

Cobertura vegetal do terreno da Bacia de Detenção do Calafate

Tipo Classificação Percentual

Cobertura Vegetal

Árvores frutíferas / ornamentais 9,51%

Cerca viva (sansão) 1,05%

Vegetação invasora 16,15%

Jardins 0,26%

Sub-total 26,97%

Outros usos
Edificações 53,71%

Solo exposto 19,33%

Sub-total 73,04%

Total 100%

Cobertura vegetal do terreno do Reservatório do B. das Indústrias

Tipo Classificação Percentual

Cobertura Vegetal

Árvores frutíferas / ornamentais 7,81%

Reflorestamento de eucalipto 7,87%

Vegetação invasora 29,41%

Sub-total 45,09%

Outros usos

Edificações 11,64%

Solo exposto 24,76%

Água (leito natural Arrudas) 18,51%

Sub-total 54,91%

Total 100%

Pátio do Corpo de Bombeiros no Calafate:
árvores cultivadas e invasoras no entorno
das edificações

Locais com solo exposto e vegetação
invasora nas margens do Arrudas no

Bairro das Indústrias
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Muitos animais silvestres que originalmente colonizavam a região de Belo Horizonte
foram extintos, e os parques municipais têm resguardado cerca de 80 espécies
ameaçadas de extinção.

Nas áreas onde se pretende implantar o empreendimento, há uma fauna muito pobre,
composta por indivíduos capazes de conviver com áreas de solos expostos e
vegetação plantada, ruídos intensos de vias rodoviárias de grande circulação,
proximidade humana traduzida por vilas e conjuntos habitacionais, e ambientes
ribeirinhos poluídos por esgotos e descartes diversos.

Também nessas áreas, o acúmulo de lixo em lotes e terrenos baldios, somado à falta
de compromisso dos moradores como aliados na conservação da boa qualidade
ambiental da cidade, favorecem o aumento de vetores, principalmente de roedores
(ratos e ratazanas) e do mosquito transmissor da dengue, este que tem se tornado
problema crescente no que se refere à saúde pública.

Nos quintais de residências, há grande quantidade de animais domésticos: galinhas,
cães, gatos e cavalos. Na área dos eucaliptos da Mannesmann há mico estrela.
Dentre os passarinhos que frequentam as áreas, tem-se rolinha, tico-tico, pardal,
bem-te-vi, pomba, andorinha, tesurinha e sabiá.

O crescimento das cidades reduz a variedade de animais, pois as espécies que
requerem ambientes mais preservados, com menor intervenção humana,
acabam por desaparecer ou ter suas populações representadas por poucos
indivíduos, que ficam segregados em áreas verdes dispersas nas cidades. Por
outro lado, ocorre o aumento das populações de espécies que encontram no
meio urbano um ambiente extremamente favorável, seja na oferta de alimentos,
refúgio e abrigo, seja na falta de predadores.

Reflorestamento de eucalipto no terreno
da Mannesmann (Bairro das Indústrias)

Vista da Vila Calafate ao longo da Av. Presidente JK, desde o pátio do Corpo de Bombeiros. Ao
fundo da vila, sansão do campo margeando a linha do metrô

Solo exposto na margem esquerda do Arrudas, ao
longo do trecho aberto da Av. Teresa Cristina: notar
plantio recente de mudas pelo PAC Arrudas

Quintais de casas no terreno do Calafate com
diversas árvores cultivadas

Área edificada em primeiro plano. Ao
fundo, solo exposto (Calafate)
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4.3. MEIO ANTRÓPICO

4.3.1. CALAFATE

As áreas de estudo no Calafate para os temas do meio socioeconômico abrangem
porções das regiões Noroeste e Oeste de Belo Horizonte, divididas neste local pelo
ribeirão Arrudas, pelas pistas de trânsito rápido das avenidas Teresa Cristina e
Presidente JK (Via Expressa), e pelas linhas férreas da CBTU e do metrô.

Para a região do Bairro das Indústrias, as áreas de análise abrangem parte deste
bairro, que pertence à Regional Barreiro de Belo Horizonte, e quarteirões do bairro
Jardim das Indústrias, que integram o território de Contagem, do outro lado do ribeirão
Arrudas.

As taxas de crescimento populacional e do número de domicílios entre 2000 a 2010 na
região da intervenção do Calafate (1,87% e 0,73% respectivamente) são próximas à
média da população de BH (1,95% e 0,62%).

etc).

O número de apartamentos é significativo na área analisada, correspondendo a 45%
dos domicílios. A densidade demográfica, que é definida pela divisão do

território, é inferior à do município, fato que pode ser explicado
pela existência de grandes eixos de transporte, tais como a Av. Teresa Cristina, que
ocupam amplas áreas, além de espaços de uso institucional, como o Expominas, o
Hospital Galba Veloso, e de usos industrial ou de serviços (depósitos, atacadistas,

número de
habitantes pela área do

A proporção de pessoas com idade acima de 20 anos – adultos e idosos – é maior na
região analisada do que no perfil médio da população brasileira, tendo como
contrapartida uma participação menor na população jovem, com até 19 anos de idade.
Uma hipótese para esta estrutura populacional é a atração de migrantes recentes – na
faixa de idade entre 20 e 34 anos – buscando uma residência de custo relativamente
baixo, nas proximidades das unidades de ensino superior existentes na região
(CEFET, PUC Minas, Newton Paiva e Estácio de Sá).

O rendimento médio mensal dos responsáveis pelos domicílios na Área de Influência
é de 5 salários mínimos (Censo 2010).

Os setores censitários que correspondem à área onde será implantada a Bacia de
Detenção do Bairro Calafate abrangem as e, em razão
das características típicas das ocupações informais, possuem indicadores que os
diferem do restante da Área de Influência.

Neles, observa-se densidade demográfica mais elevada, ausência de apartamentos,
rendimentos mensais bem abaixo da média (por volta de 1,5 salários mínimos) e
maiores taxas de analfabetismo dos responsáveis por domicílio.

vilas Calafate e da Amizade

Viaduto Ulysses Guimarães sobre a Via Expressa, esquina com a Rua Dom Viçoso, no Padre
Eustáquio

Vista do Expominas, a partir da Av.
Amazonas. Ao fundo, a ocupação

verticalizada do bairro Coração
Eucarístico e a mata da PUC.
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Ao longo da , a paisagem caracteriza-se pelo relevo plano, pelos
quarteirões extensos, cujo traçado acompanha as curvas do vale do Arrudas, ainda
que retificado, e pela presença de viadutos e passarelas de pedestres, que permitem
a ligação entre os bairros situados nas porções norte e sul. A implantação desse
sistema viário resultou em extensas áreas remanescentes, sendo que muitas delas
foram ocupadas informalmente, dando origem às vilas existentes na região.

Via Expressa

Outro importante eixo de articulação viária leste-oeste que cruza a Área de Influência
é a Av. Amazonas, via de meia encosta, paralela à Via Expressa. O crescimento
urbano no vetor oeste, estimulado com a abertura dessa avenida nos anos 1930,
levou à instalação de indústrias no vale do Arrudas e ao surgimento de vilas operárias
nos bairros Carlos Prates e Calafate. Com a implantação da Cidade Industrial em
Contagem em 1946 e da Mannesmann no Barreiro na década de 1950, a
industrialização acentuou-se, instalando-se ao longo deste eixo de crescimento
metropolitano, e distanciando-se cada vez mais da área central de Belo Horizonte.

Anteriormente à abertura da Av. Amazonas, a era a principal ligação
viária da Zona Suburbana oeste à Área Central. A inauguração da nova avenida, que
passou a abrigar o trânsito de passagem mais intenso da região, favoreceu a
preservação das características típicas dos bairros Prado e Calafate. Em 2011, o
Conselho do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte definiu um perímetro de proteção
ao longo da Rua Platina, para preservar as edificações antigas e as ligações
simbólicas que os moradores da região estabelecem com determinados espaços e
manifestações culturais.

Rua Platina

Estação de metrô Calafate

Rua Platina, esquina com Rua Tombos
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O uso residencial concentra-se no interior dos bairros, em tipologias diversas: casas
de até dois pavimentos; edifícios de três a quatro pavimentos; edifícios mais recentes
com até 15 pavimentos e padrão construtivo mais elevado; ocupações precárias e
pouco consolidadas nas favelas.

A oferta de comércio e serviço voltada para o atendimento do dia a dia da população
(padarias, lanchonetes, sacolão, papelaria, academia, etc) distribui-se nas praças e
nas principais ruas dos bairros (Platina no Prado, Campos Sales no Calafate,
Aquidaban no Padre Eustáquio, etc), enquanto que os estabelecimentos mais
especializados (concessionárias de veículos, oficinas mecânicas, postos de gasolina,
gráficas, bancos, hipermercados, etc) ocupam os lotes voltados para as grandes
avenidas (Amazonas, Teresa Cristina, Pres. JK e Silva Lobo).

Praticamente não há lotes vagos na Área de Influência, mas registraram-se algumas
construções em andamento. De maneira geral, trata-se de área urbana densa, mas
com grande potencial de renovação das edificações, em razão da presença
significativa de galpões e casas antigas sem indicação de preservação. Além disso, a
legislação urbanística prevista para os bairros Calafate e Nova Suíssa estimula a
verticalização da região, uma vez que se trata de Zona de Adensamento Preferencial
– ZAP, considerada adequada ao adensamento devido à oferta de infraestrutura
urbana e à proximidade da área central. Já os bairros Coração Eucarístico e Padre
Eustáquio são Zonas Adensadas – ZAs, nas quais o adensamento é desestimulado,
sobretudo devido aos problemas de fluidez do tráfego viário.

Foi identificada apenas uma área pública de lazer, a Praça dos Esportes, ilhada entre
as pistas de tráfego de veículos da Via Expressa, mas muito frequentada pelos
moradores da região, principalmente aqueles do Coração Eucarístico.

«As casas antigas estão virando prédios de apartamentos. Outra
transformação: muito carro na rua porque os prédios trazem super ocupação de
automóvel.»

(Representante da Fraternidade Cardecista Virgínia Zandona & Associação Comunitária
Social Cultural Desportiva)

(representante daAssociação Comunitária Social Cultural Desportiva – Calafate)

«A mobilidade daqui não é tão critica como a gente vê em outros bairros, pois é bem
servido de linhas; mesmo as vias mais críticas ainda atendem (Amazonas, Via
Expressa, Silva Lobo e Barão Homem de Melo); em outras palavras não é difícil chegar e
sair daqui.»

Ocupação no B. Padre Eustáquio. Em primeiro
plano, comércios e serviços voltados para a Via
Expressa

Casa na Rua Aquidaban, dos primeiros anos
de ocupação do B. Padre Eustáquio

Edifícios residenciais de padrão construtivo
médio a alto no B. Coração Eucarístico

Casa modernista na Rua Campo Sales, B. Nova
Suíssa
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4.3.2. BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

A população residente nesta região, aproximadamente 5.000 pessoas em 2010,
corresponde a cerca de 1/3 daquela que foi considerada para a intervenção no
Calafate.

Também ao contrário da área anteriormente caracterizada, esta população
apresentou taxas negativas de crescimento, tanto do número de habitantes, como do
número de domicílios, entre 2000 e 2010. Esse dado corresponde à realocação de
moradias conduzida pelo PAC Arrudas desde 2008, que envolveu a remoção e o
reassentamento das vilas que existiam no local.

A densidade demográfica nesta vizinhança também é muito menor do que aquela do
Calafate. A principal causa desse resultado é a grande parcela da área total
considerada ocupada pela siderúrgica do grupo Vallourec & Mannesmann Tubes –
V&M do Brasil (Usina Barreiro), na margem direita do ribeirão Arrudas, voltada para a
produção de tubos de aço sem costura. Outro fator é a presença menos significativa
de apartamentos, que se reflete na paisagem da região, caracterizada pela ocupação
horizontal. As áreas de reassentamento do PAC Arrudas estão contribuindo para a
verticalização, pois as novas moradias estão distribuídas em prédios de 4 andares.

Observam-se valores relativamente baixos para os rendimentos médios dos
responsáveis pelos domicílios, que atingia somente 2,1 salários mínimos em 2010,
menos da metade da média observada na região do Calafate. Esse dado se reflete no
padrão construtivo das residências da área em estudo, que varia de médio a baixo.

A oferta de espaços públicos e áreas verdes é muito pequena na região. Com o
PAC Arrudas serão implantadas pequenas praças, pista de caminhada e
quadras poliesportivas ao longo do ribeirão, além do plantio de árvores e de
forrações vegetais, fatores que contribuirão para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores e da paisagem local.

Ocupação predominante residencial na Av. Catulo da Paixão Cearense, no Bairro
das Indústrias (BH)

Um dos poucos prédios da região, na Rua Dr.
Ribeiro Penas no Bairro das Indústrias (BH)

Usina Barreiro da V&M instalada em 1950 nas margens do
Arrudas, seguindo a ocupação urbana típica: indústria,
ferrovia e fundo de vale

Uma das áreas de reassentamento construídas pelo PAC Arrudas. Em primeiro plano, a nova
ponte sobre o Arrudas na Rua José Carlos Mata Machado, que liga BH a Contagem
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A porção do Bairro das Indústrias inserida na área de estudo organiza-se em um
desenho urbano homogêneo, formado por quarteirões extensos, implantados sobre
relevo plano. As instalações da Mannesmann limitam este setor ao sul e, ao norte,
tem-se o traçado curvo da linha férrea, acompanhado pela .

Os estabelecimentos de comércio e serviço concentram-se ao longo dos principais
corredores do bairro, as avenidas Pres. Costa e Silva, José Carlos Mata Machado, Dr.
Ribeiro Pena e Catulo da Paixão Cearense. Em meio às casas, principalmente ao
longo das ruas Lusitânia e Olinto Orsini, há alguns depósitos, retíficas e oficinas
mecânicas.

Rua Lusitânia

Na outra margem doArrudas, a Área de Influência inserida em Contagem estrutura-se
atualmente ao longo da , via extremamente solicitada pelo tráfego
de ligação entre a Cidade Industrial e a região do Barreiro, situação que será aliviada
com a abertura do novo trecho daAv. Teresa Cristina.

Diversos serviços de apoio à atividade industrial estão instalados ao longo dessa
avenida, em grandes galpões, intercalados por comércios e serviços de menor porte
em edificações de até dois pavimentos e baixo padrão construtivo. Além das
atividades de logística, armazenamento, atacado, locação de maquinário e
transportadoras, destacam-se os serviços automotivos e topa-tudo. Mais ao sul da
área de estudo, a presença dos hospitais São José e Santa Rita concentram ao longo
daAv. Tito Fulgêncio serviços de saúde, tais como clínicas e laboratórios.

Av. Tito Fulgêncio

Rua Lusitânia
Av. Catulo da Paixão Cearense

Av. Teresa Cristina

Anel Rodoviário

Linha férrea (futura Linha 2 metrô)

Linha férrea

Rua Lusitânia, acompanhando a linha férrea, na esquina com a Av. Catulo da Paixão Cearense.
Ao fundo, a paisagem verticalizada da Região Centro-Sul de BH

Av. Tito Fulgêncio, no
viaduto de ligação com a Av.

Olinto Meireles, ao sul da
área em estudo



Grande parte dos pesquisados (residentes e funcionários / proprietários de
estabelecimentos que responderam aos questionários) NÃO participa das
associações e organizações comunitárias do seu bairro/região: 70% no
Calafate e 77% no Bairro das Indústrias.

Nas duas vizinhanças, as associações religiosas foram amplamente
mencionadas. Destacam-se também a Associação dos Moradores dos Bairros
Prado e Calafate (ASMAPRAC), atuante há 15 anos, e a Associação de
Moradores do Bairro das Indústrias, há 12 anos. Esta última é parceira do
projeto “Comunidade Viva”, desenvolvido pela Mannesmann.

De forma geral, a vizinhança é bem avaliada pelos pesquisados das áreas de
influência. Em ambas as regiões prevaleceram avaliações positivas pela população
dos serviços públicos e privados ofertados e dos equipamentos urbanos instalados,
sobressaindo o fornecimento de água, a coleta de lixo e a rede de esgoto. Os aspectos
negativos mencionadas com mais frequência pela população foram segurança, falta
de áreas de lazer e poluição sonora e atmosférica.

Cabe destacar a existência de algumas deficiências na coleta e no tratamento dos
esgotos nas duas regiões. Parte dos dejetos das casas das vilas Calafate e da
Amizade escoam através de redes não oficiais, de fossas negras ou da rede de
drenagem. Com relação à região do Bairro das Indústrias, apenas os esgotos
coletados na margem direita do ribeirão Arrudas são interceptados e conduzidos à
Estação de Tratamento ETE Arrudas. Ainda assim, grande parte dos esgotos
coletados no Bairro das Indústrias não é interceptado. Já na margem esquerda
(município de Contagem) o esgoto é lançado diretamente no Arrudas. Essa situação
está sendo solucionada pelas obras do PAC Arrudas, que abrangem a instalação de
interceptor, proporcionando inclusive condições ambientais adequadas às áreas de
reassentamento.

Os terrenos do empreendimento possuem ampla acessibilidade devido à sua
localização no vale do Arrudas. Nas cidades, é comum que ferrovias e grandes
avenidas acompanhem as planícies dos principais cursos de água devido às
facilidades de implantação, o que exige, por outro lado, soluções de drenagem
adequadas e seguras para a população. Essa situação, contudo, não garante uma
oferta de transporte público adequada. No Bairro das Indústrias, dentre os pontos
negativos mencionados pela população referentes à vizinhança, tem-se a ausência
do metrô e de coletivos ligando bairro a bairro, inclusive de municípios diferentes.

No estudo de percepção ambiental, com o objetivo de levantar dados e temas que
possam auxiliar a implantação do empreendimento, foram realizadas entrevistas com
representantes da sociedade civil e organizações sociais da região, e aplicados 70
questionários com a população das áreas em estudo.

«O bairro é ilhado! Tem a BR que passa ali em baixo e tem duas saídas. Quando
abrir o parque (PAC Arrudas) vai ter outras opções de saída; nosso transporte
coletivo público é horroroso, todo mundo briga pela demora e espera dos
passageiros; como ele não pode passar pela BR, pois é proibido, então tá
sempre lotado; precisamos de uma opção que passasse pelo Betânia e que vai
até a área hospitalar e que volta para cá.»

( )representante daAssociação de Moradores do Bairro das Indústrias

«A localização é muito boa, perto do Centro, está perto de escolas, comércio
(...); tem padaria, açougues. No meu caso, que sou nascido e criado aqui, eu
gosto do bairro. »

«Asegurança pública é um ponto negativo. (...)Aviolência. Eu perdi só esse ano
quatro jovens aqui no bairro, por questão de drogas.»

( )

(r )

Morador do Calafate

representante da Vallourec & Mannesmann - Bairro das Indústrias

epresentante do Projeto Fala Comigo no Bairro das Indústrias

«Acho que é uma área desenvolvida e tem uma boa infraestrutura, comércio,
acesso a hospitais, serviços; não tenho que deslocar para outra região para ter
as coisas básicas, escolas, faculdades, e, por sinal, as faculdades terem vindo
até aqui foi muito bom.»

( )

4.3.3. PERCEPÇÃO DOS MORADORES

27



5. O FUTURO DAS ÁREAS EM ESTUDO

A partir do conhecimento adquirido com a elaboração do diagnóstico, fez-se uma
análise das tendências de evolução das áreas em estudo considerando,
primeiramente, a não implantação das intervenções propostas, e depois, em um
segundo cenário, a execução de tais obras. A comparação entre estes dois cenários
permitiu identificar os impactos ambientais que possivelmente serão causados pelo
empreendimento.

Ainda que o empreendimento abranja dois pequenos trechos do ribeirão
Arrudas, esta análise considerou também as repercussões de sua implantação
em toda a bacia hidrográfica, com ênfase na área de estudo da COBRAPE
apresentada na página 19.

Atualmente, a canalização do ribeirão Arrudas atravessa áreas importantes do
município de Belo Horizonte, inclusive o Centro, além de acompanhar avenidas de
grande fluxo de veículos (Teresa Cristina, Contorno e Andradas). O risco de
inundações em alguns trechos está muito acima dos critérios de segurança
recomendados para as estruturas de drenagem urbana, estimativa que é confirmada a
cada período de chuvas, quando as águas transbordam do canal doArrudas.

Outras bacias de detenção que estão previstas na cidade, tais como aquelas ao longo
dos córregos Olaria e Jatobá, na Região do Barreiro, cujas obras, já iniciadas,
promoverão uma pequena redução no risco de inundações a jusante, mas não
alcançarão a proteção necessária.

Dessa forma, as inundações ao longo do fundo de vale do ribeirão Arrudas
continuarão ocorrendo, com recorrência quase anual, principalmente ao longo da
Avenida Teresa Cristina, a montante do Boulevard Arrudas. Interrupção do tráfego,

inundação de residências e estabelecimentos comerciais, danos aos pavimentos e o
maior agravante, a possibilidade de perdas de vidas humanas, são alguns dos
problemas decorrentes desses eventos catastróficos. Além disso, poderão ocorrer
danos na laje de cobertura da canalização sobre a qual escoa o trânsito no Boulevard
Arrudas, interrompendo por tempo indeterminado o que será futuramente um dos
maiores corredores de tráfego da cidade.

Nos bairros do entorno (Coração Eucarístico, Padre Eustáquio, Calafate, Nova
Suíssa e Gameleira), a tendência em longo prazo, se mantidos o nível de
investimentos que hoje vem sendo feitos na construção civil, é a continuação da
implantação de edifícios residenciais mais verticalizados em substituição às casas da
ocupação original, transformando a paisagem e o adensamento atuais.

A situação atual desses extravasamentos tende a piorar, considerando que grande
parte das áreas urbanas cujo escoamento das águas das chuvas é direcionado para o
fundo de ainda possuem potencial construtivo, o que levará à
diminuição da capacidade de infiltração das águas das chuvas nos terrenos.

Localmente, o terreno a ser ocupado pela Bacia de Detenção do Calafate, hoje se
encontra em "compasso de espera", isto é, as famílias ali residentes (vilas Calafate e
da Amizade) foram cadastradas pela URBEL em 2005, e informadas que seriam
removidas para a implantação da nova rodoviária de Belo Horizonte. Depois de
definido pelo poder público que este terminal não seria mais construído naquele local,
nenhuma ação de remoção da população ou de melhoria das condições de
urbanização foi conduzida, bem como a disponibilização de informações oficiais
sobre as intenções do poder público para com a área, deixando as famílias inseguras
e sem poder planejar seu futuro ou fazer investimentos na área. Também não foram
adotadas medidas de "congelamento" das vilas, ou seja, o impedimento do
aparecimento de novas construções, sejam de habitações, sejam de
estabelecimentos comerciais. A tendência em longo prazo é o adensamento da área,
pois vazios urbanos são altamente vulneráveis à ocupação informal, tornando assim
cada vez mais difícil e mais caro, para a Prefeitura, conduzir um processo de
desocupação do local.

vale do Arrudas

5.1. SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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Na vizinhança do Reservatório do Bairro das Indústrias, a tendência é de valorização
de toda esta região, em razão da melhoria da qualidade ambiental e da alta
acessibilidade que ela passará a ter, com a implantação do PAC Arrudas e,
futuramente, da Linha 2 do metrô. Esse conjunto de obras, em andamento e previstas,
implicam em intervenções no leito natural do ribeirão Arrudas, que visam garantir a
estabilidade de suas margens e do seu canal aberto, tirando proveito do potencial
paisagístico e de lazer deste fundo de vale.

Em relação à fauna e à flora, as áreas em estudo tiveram suas características
ambientais originais completamente alteradas, o que reduziu muito a variedade e o
número de espécies animais e vegetais. O adensamento da região do Calafate e a
renovação urbana do Bairro das Indústrias indicam a continuidade desta tendência.

5.2. COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A operação dos dois reservatórios de água permitirá regularizar a vazão do ribeirão
Arrudas, adequando-a à capacidade do canal em concreto que foi instalado anos atrás
ao longo das avenidas Teresa Cristina, Contorno e Andradas. Com isso, haverá maior
segurança para todo o trecho do ribeirão Arrudas a jusante do cruzamento das avenidas
Teresa Cristina e Amazonas, no qual a possibilidade de transbordamento do canal
passará a ser de apenas 1% em um ano qualquer (período de retorno de 100 anos).

O controle das cheias neste trecho trará diversos benefícios, ao eliminar áreas de
risco de inundação, a possibilidade de perdas de vidas humanas e a ocorrência de

prejuízos materiais para moradores e comerciantes e de transtornos na circulação
dos veículos na região. Pode-se citar, por exemplo, a valorização imobiliária das áreas
que hoje são alagadas frequentemente, e maior segurança para aqueles que
transitarão no BoulevardArrudas.

Os reservatórios demandarão manutenção permanente pela Prefeitura, incluindo
limpeza após cada cheia mais intensa e regularmente, para retirada de lixo e
sedimentos acumulados no fundo, além de inspeção de possíveis obstruções das
estruturas que controlarão os fluxos de entrada e saída de água. Sem esta
manutenção, a solução em estudo não funcionará como previsto.

Durante a fase de projetos e de obras serão gerados empregos, principalmente no
setor da construção civil. O transporte de materiais e a circulação de máquinas
pesadas deverão causar transtornos para a vizinhança dos canteiros de obras, tais
como geração de ruído, gases e poeira, mudanças na circulação dos veículos na vias
do entorno e interrupção no fornecimento de água, energia, etc.

Para implantar a Bacia de Detenção do Calafate será necessário retirar um grande
volume de terra, alcançando uma profundidade ainda maior do que aquela do fundo
do canal do Arrudas neste trecho. As escavações irão atingir o lençol freático, sendo
necessário rebaixá-lo durante as obras. Isso provocará uma reorganização da
circulação das águas subterrâneas na região, e, consequentemente, na estrutura do
solo. O próprio funcionamento do empreendimento, ou seja, o preenchimento e o
esvaziamento do reservatório, ao provocar a variação do volume armazenado de
água, mudará também a pressão exercida sobre os solos no entorno.

«Se você analisar a questão do reservatório, vai dar segurança para Belo
Horizonte, porque as vias públicas de Belo Horizonte encontram-se em nível
baixo. (...) Esse reservatório vai abrir a comporta e deixar a água ir aos poucos,
para não transbordar e atingir ali a Via Expressa. Alguma parte da Teresa
Cristina não vai ter jeito de mexer, porque já é uma obra concluída. (...) Não tem
onde a água se espalhar mais, então esse reservatório vai ajudar (...); não vai
deixar muita água descer, vai ajudar o Betânia, a Via Expressa.»

( )representante do Projeto Fala Comigo, no Bairro das Indústrias

Transbordamento do canal do Arrudas
na Av. Teresa Cristina, em 1987.



Na fase de obras, essas movimentações de terra deverão alterar as condições de
equilíbrio dos solos do entorno, e poderão afetar a estabilidade das edificações e da
infraestrutura urbana existentes. Na fase de operação, prevê-se ainda a continuidade
do assentamento dos terrenos em busca do novo equilíbrio, o que aliado às variações
de volume de água a ser armazenado nas bacias e às condições dos terrenos, em
especial da região do Calafate, com maior densidade de edificações, indicam a
necessidade de acompanhamento constante das áreas de intervenção.

A construção da Bacia de Detenção do Calafate demandará a remoção das famílias
que atualmente vivem nas vilas Calafate e da Amizade, além das instituições e dos
estabelecimentos de comércio e serviço instalados no local, tais como a Igreja de
Santo Expedito, a distribuidora da Água Mineral Ingá, a empresa Conservo e
Caçambas Lafaete. Diante da expectativa e insegurança da população com o anuncio
da remoção, é provável que as associações comunitárias existentes se mobilizem em
prol dos direitos da comunidade.

Aremoção da população poderá promover a desarticulação social da comunidade, ao
romper seus laços de vizinhança. Por outro lado, colocará fim à situação de
indefinição e insegurança pela qual os residentes dessas vilas vem passando há
anos, conforme mencionado. Além disso, quando executado conforme a legislação
municipal, o reassentamento garante melhores condições ambientais na nova
moradia.

Os equipamentos de lazer e paisagismo que serão instalados na orla da Bacia de
Detenção do Calafate oferecerão um espaço público para usufruto da população dos
bairros ao redor. Para tanto, soluções de acessibilidade de pedestres e ciclistas
deverão ser implantadas, para garantir a segurança e o uso efetivo dos espaços
projetados por toda a vizinhança.

A paisagem dessa região será transformada com a introdução da bacia de detenção,
cuja extensão e características de operação, entre elas um volume de água
constante, com profundidade de 50cm durante todo o ano, poderão causar
desconfortos para os moradores do entorno. Se as ações de manutenção não forem
executadas adequadamente pela Prefeitura, poderá haver proliferação de vetores e
mau cheiro.

O Reservatório do Bairro das Indústrias, ao contrário da Bacia de Detenção do
Calafate, é proposto ao longo do leito do ribeirão Arrudas, não demandando a
construção de uma estrutura hidráulica independente e, portanto, os impactos na
paisagem e no uso e ocupação do solo serão menos significativos. Considerando as
obras do PAC em curso, todas as remoções nas margens do ribeirão Arrudas no
trecho do projeto já foram concluídas e, dessa forma, a intervenção irá auxiliar na
consolidação dessa nova ocupação urbana, agregando valor imobiliário à vizinhança,
que ficará livre de eventos de extravasamento da calha doArrudas.

As obras das duas intervenções demandarão a supressão de grande número de
árvores, sendo a maior parte delas de espécies exóticas e/ou invasoras. Trata-se de
intervenção em vegetação de Área de Preservação Permanente (APP) urbana, mas
deve-se considerar que o leito do ribeirão Arrudas encontra-se completamente
modificado nas regiões do Calafate e no Bairro das Indústrias, pelo processo de
urbanização ao longo dos anos, que alterou consideravelmente suas características
originais.

«Se a pista de caminhada for bem estruturada, garanto que boa parte dos
moradores vai usufruir. (...) É bom para o bairro, pois vamos ter uma área de
lazer, só me preocupo com o lado social dos moradores de rua. »

( )representante daAssociação dos Moradores dos Bairros Prado e Calafate

«Pode se tornar uma represa limpa, daqui a alguns anos. Com esse tratamento,
tirando o esgoto e fazendo esse reservatório, se todo mundo se conscientizar,
pode fazer um criatório de peixes. As pessoas podem passar a rever garças em
volta do reservatório. (...) Com ele limpo, sendo tratado, é um ponto positivo que
pode trazer até turista para visitar.

( )representante do Projeto Fala Comigo, no Bairro das Indústrias



6. IMPACTOS AMBIENTAIS
A comparação entre os dois cenários futuros, e o empreendimento,
permitiu identificar os impactos ambientais das intervenções em estudo.

Após sua identificação, os impactos foram classificados através da atribuição de
critérios, que foram analisados em conjunto, para definir a importância dos reflexos de
cada um deles sobre a Área de Influência.

O quadro ao lado apresenta o resultado desta análise, no qual os impactos com
reflexos ou sobre o ambiente, ou mesmo aqueles considerados
de , ou seja, que imprimem perda e, ao mesmo tempo, ganho de
qualidade ambiental, foram agrupados em , ,

ou .

COM SEM

positivos negativos
difícil qualificação

significativos moderados pouco
significativos desprezíveis

FASE DE PLANEJAMENTO:

FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

FASE DE OPERAÇÃO:

etapa atual, na qual estão sendo elaborados os estudos ambientais, de viabilidade e
os projetos, enquanto a Prefeitura se articula com os governos estadual e federal
para garantir a verba para a execução das obras. Os impactos dessa fase são,
portanto, temporários e de curto prazo.

etapa de implantação do empreendimento, cuja duração prevista é de 30 meses. Os
impactos gerados serão, sobretudo, relacionados aos incômodos e transtornos das
obras, sendo, em sua maioria, negativos, mas sempre temporários.

terá início com o funcionamento do empreendimento, quando os reservatórios serão
preenchidos a cada chuva mais intensa. Os impactos gerados serão permanentes ou
cíclicos, ou seja, ocorrerão com certa frequência, de acordo com o acionamento das
estruturas instaladas.

IMPACTOS POSITIVOS

SIGNIFICATIVOS MODERADOS POUCO SIGNIFICATIVOS DESPREZÍVEIS

Melhorias na qualidade de vida da
população

Geração de empregos temporários
diretos e indiretos

Fortalecimento da mobilização
comunitária

Controle de cheias e minimização
dos efeitos de inundação

Aumento de áreas verdes e de
lazer (Calafate)

Melhoria do padrão habitacional
da população removida (Calafate)

Redução de áreas de risco de
inundação

IMPACTOS NEGATIVOS

SIGNIFICATIVOS MODERADOS POUCO SIGNIFICATIVOS DESPREZÍVEIS

Desestruturação de comunidades
e transtornos provocados pela
remoção de famílias e de
estabelecimentos de comércio e
serviços (Calafate)

Custos públicos  no Calafate com
desapropriações/reassentamentos

Geração de expectativas e
insegurança nos moradores das
áreas de intervenção (vilas
Calafate e da Amizade) e do
entorno

Deterioração das condições
urbanísticas e paisagísticas na
região das obras

Geração de resíduos de
demolição (Calafate)

Escavações e geração de bota-
fora (terra removida)

Interferências das obras no
sistema viário (Calafate)

Risco de acidentes de trabalho

Transporte de bota-fora (terra
removida)

Interferências das obras na
infraestrutura urbana existente

Alteração na qualidade de vida
dos moradores da vizinhança

Interferência com o lençol freático Aumento das despesas municipais
c/ a manutenção dos reservatórios

Comprometimento da qualidade
das águas do ribeirão Arrudas e
da eficiência das estruturas de
drenagemRiscos de ocorrência de recalques

e deslocamentos em edificações e
estruturas vizinhas

Riscos de ocorrência de
alterações geotécnicas/ambientais

Geração de bota-fora (sedimentos
e lixo retirados do fundo da bacia)

Corte de árvores

Criação de ambiente favorável às
larvas do mosquito da dengue

Perda de habitats da fauna

IMPACTOS DE DIFÍCIL QUALIFICAÇÃO

SIGNIFICATIVOS MODERADOS POUCO SIGNIFICATIVOS DESPREZÍVEIS

Valorização das áreas de entorno

Alterações no uso e ocupação do
solo nas áreas de entorno
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7. PROGRAMAS AMBIENTAIS

A análise e a avaliação dos impactos permitiram identificar alterações na qualidade
ambiental das áreas em estudo, para as quais foram propostas ações que visam
reduzir ou eliminar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. O
monitoramento da implementação das medidas indicadas deverá ser feito por equipe
especializada, que indicará ações corretivas, quando for o caso, a fim de garantir os
compromissos assumidos pelo empreendedor com relação à gestão ambiental
adequada.

Essas medidas foram organizadas em diversos programas ambientais, que foram
classificados em 3 categorias, conforme apresentado a seguir:

GESTÃOAMBIENTAL DAOBRA

Programa de GerenciamentoAmbiental das Obras;

Projeto de Isolamento das Áreas de Intervenção;

Plano de Monitoramento de Ruído;

Plano deAcompanhamento Geotécnico das Obras;

Plano de Movimentação de Terra;

Plano de resgate de mudas nativas da cobertura vegetal original.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Plano de Demolição – bairro Calafate;

MONITORAMENTO E CONTROLE DAQUALIDADEAMBIENTAL

Plano de plantio de mudas – CompensaçãoAmbiental;

Programa de Controle de Roedores;

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;

Plano de Acompanhamento Geotécnico durante a operação do
empreendimento;

Programa de Acompanhamento e Monitoramento da Operação das
Estruturas Hidráulicas Propostas.

ü

ü

ü

ü

ü

PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS

Plano de Mobilização e Comunicação Social;

Projeto de Remoção e Reassentamento das Vilas Calafate e daAmizade;

Projeto de Desvio de Tráfego e Sinalização para Circulação do Maquinário;

Projeto de Interferências com as redes instaladas no entorno;

Programa de Monitoramento do lençol freático e do recalque de estruturas e
edificações da vizinhança;

Projeto Urbanístico da Bacia de Detenção do Calafate.

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Os apontam as medidas que deverão ser
adotadas ao longo da construção do empreendimento, para diminuir os incômodos
gerados à população moradora e usuária da vizinhança e os riscos envolvidos com a
execução das atividades previstas.

Destacam-se os cuidados que deverão ser tomados com relação às escavações para
viabilizar a Bacia de Detenção do Calafate, dentre eles o processo de rebaixamento
do lençol de água, o transporte e a destinação adequados da terra que será
descartada, a análise das interferências nas redes de infraestrutura urbana instaladas
na área das intervenções e no entorno, e o monitoramento da ocorrência de
rebatimento nos terrenos.

Indica-se também que mudas da vegetação original dos terrenos, principalmente no
Bairro das Indústrias, sejam identificadas por especialista e transplantadas para as
áreas de jardim previstas no projeto ou para a arborização das ruas.

Programas de Gestão Ambiental da Obra

Os buscam
garantir a qualidade ambiental das áreas de influência do empreendimento, por meio
do acompanhamento da dinâmica das mesmas a partir da construção e/ou do
funcionamento das novas estruturas de drenagem. A eficiência do próprio
empreendimento, a partir de sua inauguração, também deverá ser monitorada, e os
dados levantados deverão servir à proposta das

As mudas que forem transplantadas, ou aquelas que deverão ser fornecidas pelo
empreendedor como medida compensatória pelo corte das árvores existentes no
terreno das intervenções, deverão seguir os padrões de plantio e manutenção
adequados e previstos na legislação municipal.

O Programa de Controle de Roedores procurará combater a infestação de ratos,
ratazanas e camundongos que poderá ocorrer na região do Calafate com as
demolições que estão previstas, nas quais os habitats desses animais serão
destruídos, gerando deslocamentos para as áreas do entorno em busca de novos
abrigos.

Programas de Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental

ações de limpeza e manutenção
das instalações.

Os relacionam-se com o canal de comunicação
que deverá ser criado entre o empreendedor e a comunidade dos bairros Calafate e
das Indústrias, os demais órgãos públicos (URBEL, BHTRANS, etc) e as
concessionárias dos serviços urbanos (COPASA, CEMIG, etc), para esclarecer as
intervenções que serão realizadas e garantir a participação da população e dos
setores técnicos municipais relacionados com o empreendimento.

Como exemplo, tem-se todo o processo de remoção e reassentamento da população
das vilas Calafate e daAmizade. Primeiramente, será feito contato com os moradores,
através de reuniões, e criado um Grupo de Referência, composto por lideranças e
representantes locais, que auxiliarão na comunicação entre a Prefeitura e os
moradores das vilas ao longo de todo o processo; em seguida, um novo cadastro das
famílias e dos imóveis será elaborado; a partir dos dados levantados, será definida a
modalidade de reassentamento, de acordo com o perfil de cada família atingida: via
indenização no valor da avaliação do imóvel, Reassentamento Monitorado (aquisição
de nova casa através de acompanhamento técnico) ou instalação em novas unidades
habitacionais a serem construídas pela Prefeitura. Todas essas etapas serão
realizadas pela URBEL, em parceria com a SUDECAP, conforme as diretrizes da
Política Municipal de Habitação.

Programas Sociais e Institucionais

Limpeza de reservatório em
Tabuã da Serra (SP)



CONCLUSÃO

A implantação de bacias de detenção de cheias, opção feita pelos especialistas da
COBRAPE em conjunto com a SUDECAP e outros técnicos da PBH, e analisada
neste estudo por consultores ambientais, é um importante mecanismo de controle de
vazões nas bacias hidrográficas, especialmente naquelas que possuem áreas
densamente ocupadas e muito comprometidas com o processo de urbanização.

As soluções que prevêem o resgate da do ribeirãoArrudas e de
sua transformação em área totalmente permeável, bem como a renaturalização dos
trechos já canalizados, já não são possíveis de serem implantadas, dado ao alto custo
de sua execução. Essa limitação não se restringe somente aos recursos econômicos
que este tipo de solução envolve, mas abrange também aspectos sociais, pois
demandaria a remoção de milhares de famílias residentes ou usuárias de
estabelecimentos implantados no vale do Arrudas e de seus córregos afluentes,
implicando em rompimento de relações econômicas e sociais.Além disso, a demanda
por novas áreas de moradia que surgiriam para o atendimento a este contingente de
atingidos seria de grande proporção.

A partir desta reflexão, verifica-se que a implantação das intervenções analisadas
neste RIMA é de fundamental importância para os habitantes que se instalaram ao
longo deste vale, tendo em vista que o grande impacto positivo decorrente de sua
adoção será o controle da vazão na bacia do Arrudas, e a garantia do funcionamento
com maior segurança no período chuvoso das estruturas de drenagem já
implantadas.

várzea de inundação

Entretanto, os estudos ambientais apresentados neste relatório indicaram a
existência de impactos ambientais negativos e de grande magnitude, em especial, no
projeto previsto para a região do Calafate. Alguns destes impactos se limitarão ao
período de obras, se extinguindo com elas, e outros serão próprios da operação do
empreendimento. A maior parte destes impactos poderão ser mitigados a partir da
adoção das medidas indicadas neste relatório, dentre elas através de um Plano de
Gerenciamento de Obras, que articule todos os atores envolvidos em sua execução,
e, sobretudo, de um eficiente Plano de Manutenção, pois a garantia da qualidade

ambiental da vizinhança das intervenções, bem como da própria eficiência da solução
hidrológica proposta, concentra-se na boa gestão a médio e longo prazo destes
reservatórios.

Considerando que as medidas indicadas serão implantadas, e que os impactos
detectados serão mitigados, este relatório conclui pela concessão da Licença Prévia a
este empreendimento.
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Av. dos Andradas, no bairro Santa Efigênia
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