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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo realizado pela COBRAPE, fruto de 

contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (por meio da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP), para tratamento do fundo de 

vale da bacia do Córrego Fazenda Velha. Seu escopo envolveu a validação e/ou adequação de 

estudos de concepção existentes e elaboração de projetos básicos e executivos necessários à 

implantação das obras de saneamento integrado para a referida bacia, envolvendo 

intervenções em corpos d’água, interceptores de esgoto e modificações geométricas 

significativas de um conjunto de vias de tráfego de veículos, com previsão de remoção de 

famílias, desapropriações e reassentamentos. 

Para atendimento às demandas e ao escopo do projeto, foram estudadas três 

alternativas de intervenção para o Córrego Fazenda Velha, sendo uma delas selecionada após 

análise comparativa de diversos critérios, como atendimento às premissas do Programa 

DRENURBS, ao planejamento viário/plano municipal de circulação viária, os impactos com a 

regularização fundiária, os custos de implantação, dentre outros aspectos. 
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INTRODUÇÃO   

No ano de 2003, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), através do 

Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em 

Leito Natural de Belo Horizonte (Programa DRENURBS), concluiu o Diagnóstico Sanitário e 

Ambiental e Estudo de Alternativas para diversas bacias e sub-bacias hidrográficas do 

município, dentre elas a bacia do Córrego Fazenda Velha. Os dados desse Diagnóstico foram 

atualizados entre os anos de 2013 e 2014 pela COBRAPE, visando validar os demais 
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estudos/projetos realizados para a bacia e selecionar a melhor alternativa de revitalização da 

mesma, mantendo a premissa do DRENURBS. 

O Córrego Fazenda Velha, localizado na Regional Norte de Belo Horizonte, é afluente 

da margem direita do Ribeirão Isidoro, tributário da margem esquerda do Ribeirão do Onça, 

que por sua vez deságua na margem esquerda do Rio das Velhas. De modo geral, seu entorno 

é ocupado por famílias de baixa renda, sujeitas a problemas relacionados ao esgotamento 

sanitário (lançamentos diretos de esgoto in natura nos corpos d’água), aos resíduos sólidos 

(descarte irregular de resíduos domiciliares e de construção civil) e à drenagem das águas 

pluviais (insuficiências hidráulicas para o escoamento das cheias em quase todas as travessias, 

principalmente devido às condições de emboque dos bueiros, ocorrendo a elevação de nível 

d’água a montante de algumas delas). Ainda, de acordo com os levantamentos realizados, 

também foram identificadas situações de instabilidade e riscos geológicos; precariedade de 

espaços de convívio e de lazer; pavimentação de vias e urbanização. 

Complementarmente, foi verificado um intenso assoreamento do Córrego Fazenda 

Velha, devido, principalmente, ao tipo de solo da bacia e aos aterros existentes junto às suas 

margens - que favorecem a produção de sedimentos - e à erosão associada à ação das águas. 

Soma-se a este cenário a ação de bota-foras na região.  

A ocupação irregular é outro problema identificado na área de estudo, visto que uma 

parcela da população – apesar de pequena minoria – se concentra em áreas de encostas ou 

planícies de inundação do Córrego Fazenda Velha. Esse tipo de ocupação é considerado uma 

situação de risco, dada a instabilidade das áreas ocupadas e as possíveis ocorrências de 

inundação.  

Nesse sentido, este trabalho apresenta uma síntese das alternativas estudadas pela 

COBRAPE para intervenção no fundo de vale do Córrego Fazenda Velha, considerando-se as 

características de circulação local, as diretrizes dos programas de circulação viária e de 

manejo de águas pluviais e fluviais em Belo Horizonte e os aspectos econômicos, visando à 

melhoria das condições de vida da população local. 

METODOLOGIA 

O trabalho consistiu na concepção de três alternativas para o tratamento do fundo de 

vale do Córrego Fazenda Velha, buscando-se uma análise comparativa entre elas e a escolha 

da mais adequada às condições e demandas locais. Nesta análise, foram consideradas as 

premissas do Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos 

Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte (DRENURBS); o planejamento Viário/Plano 
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Municipal de Circulação Viária; o impacto social decorrente da necessidade de remoção e 

reassentamento de famílias; o sistema de esgotamento sanitário; as áreas de 

paisagismo/urbanismo; e o custo de implantação de cada uma das alternativas. 

Para as três alternativas propostas foram elaborados estudos hidráulicos com o 

objetivo de preservar ao máximo o curso d’água, levando-se em conta a preocupação de 

considerar uma faixa livre que permitisse o escoamento natural do córrego, proposta com 

largura mínima conforme a existente. Cada uma das propostas de intervenção envolve a calha 

do curso d’água, o sistema viário, o esgotamento sanitário e a drenagem das vias transversais 

à Avenida Fazenda Velha, que margeia o córrego de mesmo nome. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, são apresentadas as três alternativas propostas para intervenção no fundo de 

vale do Córrego Fazenda Velha e a análise comparativa realizada para orientar a seleção da 

mais adequada à realidade local. Ressalta-se que, em todas elas, a calha do curso d’água foi 

mantida a céu aberto. Além disso, foi previsto seu revestimento em gabião, com exceção dos 

trechos de travessias, previstos em concreto. 

Alternativa 1 - Via local  

Esta alternativa contempla a complementação e a interligação das vias locais e dos 

acessos existentes, pavimentados ou não, ao longo das duas margens do Córrego Fazenda 

Velha. Nesta proposta, foram mantidos os números de travessias viárias, com exceção de uma 

delas, implantada pelo morador para acesso à sua edificação. Dado o contexto de ocupação da 

área de entorno do córrego e a necessidade de adequação do sistema viário às suas margens, 

essa alternativa visou atender, na medida do possível, as diretrizes do DRENURBS1, visto que 

considerou uma maior integração córrego ao cenário urbano, prevendo uma área mais extensa 

às margens do curso d’água para implantação de paisagismo, estimulando a presença e a 

interação da comunidade com o córrego.  

As vias propostas nas margens esquerda e direita do córrego funcionariam como um 

binário, e as travessias viárias que ligam os dois lados do bairro seriam preservadas. A pista 

da margem esquerda foi proposta com 5,60 m, visando à preservação das Escolas Municipais 

Rui da Costa Val e Jardim Felicidade. 

 

                                                
1 Diretrizes do DRENURBS: a) Despoluição de cursos d’água; b) Redução dos riscos de inundações; c) Controle da 

produção de sedimentos; c) Integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano; d) Fortalecimento institucional 

da Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Alternativa 2: Via Coletora  

A Alternativa 2 incorpora as diretrizes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 

Horizonte (BHTRANS), complementando a solução viária do Programa de Estruturação 

Viária de Belo Horizonte (VIURBS) com a proposta de implantação de ciclovia, mas com a 

largura das vias reduzidas em relação à considerada pelo Caderno de Encargos (Seções I e II) 

da SUDECAP, e propondo a interseção viária com a Estrada do Sanatório, considerada uma 

importante via de acesso para a área de estudo, pois promove a ligação direta desta com a MG 

- 020.  

Esta alternativa atende ao Plano Municipal de Circulação Viária quanto à ligação entre 

a Estrada do Sanatório (solução modificada pelo VIURBS) e a margem direita do Ribeirão do 

Isidoro, mas não atende às dimensões propostas para uma via coletora primária, conforme 

especificado no Caderno de Encargos da SUDECAP. 

Em conformidade com o VIURBS, foi proposta uma redução do número de travessias 

viárias, o que permite um menor número de interferências no leito do córrego. Em 

substituição às travessias retiradas, propõe-se a implantação de duas passarelas de pedestres. 

Alternativa 3 – Mista: Via Coletora na Margem Esquerda e Via Local na Margem 

Direita  

Por definição da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), foi proposta uma 

alternativa com via coletora em uma das margens do Córrego Fazenda Velha e via local na 

outra. Assim, foram estudadas as duas margens do córrego para se definir em qual delas seria 

implantada a via coletora. Na margem direita, devido à declividade dos taludes e quarteirões 

que margeiam o córrego, a implantação da via coletora apresentou-se inviável, pois as pistas 

teriam declividade longitudinal superior à máxima permitida de 12,0%. Portanto, optou-se 

pela via coletora na margem esquerda do córrego e via local na margem direita. 

Esta alternativa também atende ao Plano Municipal de Circulação Viária quanto à 

ligação entre a Estrada do Sanatório (ligação alterada pelo Programa VIURBS) e a margem 

direita do Ribeirão do Isidoro, mas não atende às dimensões propostas para via coletora 

primária segundo o Caderno de Encargos da SUDECAP. 

Após a elaboração dos estudos hidráulicos, foram propostas seções trapezoidais ao 

longo do córrego e seções retangulares em concreto nas travessias viárias, com revestimento 

das seções trapezoidais do tipo gabião. Houve a preocupação em se manter inalterado o 

traçado/eixo e o desenvolvimento do curso d´água, propondo-se alteração em apenas dois 

trechos. 
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A Tabela 1 apresenta um comparativo dos pontos positivos e negativos referentes às 

três alternativas estudadas.  

Tabela 1: Comparativo das alternativas estudadas 

Alternativas 
Aspectos envolvidos 

Positivos Negativos 

(1) 

VIA 

LOCAL 

 Atende ao planejamento viário com vias locais 

marginais ao córrego, aproveitando grande parte 

do sistema existente 

 Atende ao previsto pelo Plano Municipal de 

Classificação Viária quanto à ligação proposta 

entre a Avenida Fazenda Velha e a Estrada do 

Sanatório 

 Preserva, em grande parte, o parcelamento da 
regularização fundiária 

 Prevê a complementação do sistema de 

esgotamento sanitário da bacia 

 Prevê a implantação de áreas de paisagismo ao 
longo do sistema viário e equipamentos de lazer 

com áreas de 2.550 e 1.650 m², respectivamente 

 Permite implantar vias de acesso às edificações 

no trecho de deslocamento do córrego 

 Preserva as 6 travessias viárias existentes 

 Representa o menor custo de implantação (R$ 

12.361.213,14 (SINAPI)) 

 Não propõe a via coletora primária 

 Não prevê a implantação de ciclovia 

 Interferência no parcelamento da 

regularização fundiária (menor 

interferência) 

 Nº de remoções: 45 unidades  

 Nº de Desapropriação 

(residências): 201 unidades 

 Desapropriação de Área 

(Lotes/terrenos): 8.764 m² 

 Exige retificação de dois trechos do 

curso d’água 

 Prevê a substituição de todos os 

bueiros existentes e o revestimento 

do canal em GABIÃO, contrariando 

as premissas do Programa 
DRENURBS 

(2) 

VIA 

COLETOR

A 

 

 Atende ao planejamento viário propondo a via 

coletora primária 

 Atende ao planejamento viário previsto pelo 

Plano Municipal de Classificação Viária quanto à 

ligação proposta entre a Avenida Fazenda Velha e 

a Estrada do Sanatório 

 Prevê a complementação do sistema de 

esgotamento sanitário da bacia 

 Atende, em menor escala, ao parcelamento da 

regularização fundiária 

 Prevê a implantação de áreas de paisagismo ao 
longo do sistema viário e equipamentos de lazer 

com áreas de 7.900 e 1.165 m², respectivamente 

 Prevê a implantação de ciclovia nas duas pistas 

(margem direita e margem esquerda) 

 Preserva 4 das 6 travessias viárias existentes e 

substitui duas por travessias de pedestre 

 Representa um custo médio de implantação (R$ 

13.042.011,15 (SINAPI)) 

 Interferência no parcelamento 
aprovado da regularização fundiária, 

exigindo um acréscimo no número 

de remoções e desapropriações de 

edificações/lotes. (média 

interferência)  

 Nº de remoções: 76 unidades  

 Nº de Desapropriação 

(residências): 280 unidades 

 Desapropriação de Área 

(Lotes/terrenos): 18.637 m² 

 Exige retificação de dois trechos do 

curso d’água 

 Eliminadas duas travessias viárias 

 Prevê a substituição de todos os 

bueiros existentes e o revestimento 

do canal em GABIÃO OU 

COLCHÃO RENO, contrariando as 

premissas do Programa 
DRENURBS 

(3) 

MISTA 

 Atende ao planejamento viário propondo via 

coletora primária em uma das margens 

 Atende ao planejamento viário previsto pelo 

Plano Municipal de Classificação Viária quanto à 

ligação proposta entre a Avenida Fazenda Velha e 

 Maior interferência no parcelamento 

da regularização fundiária 

 Nº de remoções: 111 unidades  

 Nº de Desapropriação 

(residências): 453 unidades 
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Alternativas 
Aspectos envolvidos 

Positivos Negativos 

a Estrada do Sanatório 

 Prevê a complementação do sistema de 

esgotamento sanitário da bacia 

 Prevê a implantação de áreas de paisagismo ao 

longo do sistema viário e equipamentos de lazer 

com áreas de 865 e 1.650 m², respectivamente 

 Permite a implantação das vias laterais nos 

trechos de deslocamento do córrego 

 Prevê a implantação de ciclovia numa das laterais 

da via coletora 

 Preservadas as 6 travessias viárias existentes 

 Desapropriação de Área 

(Lotes/terrenos): 38.478 m² 

 Exige retificação de dois trechos do 

curso d’água 

 Prevê a substituição de todos os 

bueiros existentes e o revestimento 

do canal em GABIÃO, contrariando 

as premissas do Programa 
DRENURBS 

 Representa o maior custo de 

implantação (R$ 22.660.503,62 

(SINAPI)) 

 

CONCLUSOES 

A escolha da alternativa mais adequada às condições e demandas locais foi baseada na 

análise da Tabela 1, por meio da utilização dos seguintes parâmetros de análise, em ordem de 

importância ou prioridade: 1º - Premissas do Programa DRENURBS, no que se refere à 

intervenção no curso d’água; 2º - Planejamento Viário/Plano Municipal de Circulação Viária; 

3º - Impacto com a Regularização Fundiária; 4º - Sistema de Esgotamento Sanitário; 5º - 

Áreas de Paisagismo/Urbanismo; 6º - Custo de Implantação. 

Considerando-se que os parâmetros 1º, 4º e 5º impactam as três alternativas da mesma 

forma, passou-se a considerar o 2º parâmetro (adequação viária) para a escolha da melhor 

alternativa. Assim, a Alternativa 2 é a que apresentou a melhor solução, sendo selecionada 

como a mais adequada para a revitalização da bacia. Ressalta-se, ainda, que o seu custo de 

implantação é muito próximo ao da Alternativa 1 e consideravelmente inferior ao da 

Alternativa 3.  
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