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1. INTRODUÇÃO 

 

As proposições preliminares apresentadas neste volume são resultantes de um aprofundamento nas questões 

centrais e desafios apontados no diagnóstico temático da dimensão ambiental e físico-territorial, 

consideradas as devolutivas advindas das leituras críticas que vêm sendo realizadas no município, como 

também as contribuições obtidas no processo das oficinas participativas presenciais, da escuta pública 

virtual e da audiência pública, todas já realizadas com esta finalidade. 

As questões centrais e os desafios apontados em todas as oportunidades de debates sobre ambiente e 

saneamento em Conselheiro Lafaiete, enfatizadas no diagnóstico temático são: 

1. O parcelamento desordenado e disperso do solo rural para comercialização de pequenas chácaras de 

recreio, com impactos difusos e cumulativos para a gestão ambiental e do território como um todo, 

como também para os mananciais de abastecimento, em particular; 

2. O parcelamento irregular do solo urbano; 

3. As intervenções e edificações irregulares nos terrenos, que induzem o uso e a ocupação desordenada 

do solo no município e provocam riscos geotécnicos à sociedade e ao meio ambiente; 

4. A impermeabilização crescente dos solos, que resulta em uma drenagem pluvial insuficiente, tanto na 

zona rural como na zona urbana; 

5. A degradação dos cursos d’água e a vulnerabilidade à escassez hídrica; 

6. A falta de espaços arborizados, de opções de lazer e de áreas de preservação ambiental no município. 

 

2. CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS 

 

Principais problemas apontados 

⇨ Quantidade significativa de imóveis em situação irregular, inclusive chacreamentos; 

⇨ Carência de equipamentos de lazer, esporte e cultura; 

⇨ Carência de áreas de preservação na zona urbana e espaços corretamente arborizados; 

⇨ Poluição atmosférica, sonora e das águas (todos os cursos d’água poluídos), inclusive no distrito de 

Buarque de Macedo; 

⇨ Descuidos com erosão e contenção de sedimentos, assoreamentos dos cursos d’água e lagoas; 

⇨ Muitos lançamentos de esgoto in natura e falta de rede coletora em alguns bairros, nos chacreamentos 

e nos povoados; 

⇨ Carência de vias seguras para a prática da mobilidade ativa. 
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3. PROPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. Fundamentos da proposta do macrozoneamento 

1. Proteção às bacias hidrográficas dos ribeirões Bananeiras e Almeidas, principais mananciais de 

abastecimento público, com eliminação da poluição hídrica e do risco geotécnico, através do controle 

rigoroso de qualquer lançamento de esgoto sem tratamento e de processos de escoamento superficial 

para as calhas dos cursos d’água contribuintes. O controle visa principalmente reduzir drasticamente e 

compensar toda e qualquer impermeabilização do solo na bacia, proteger os solos da erosão e restaurar 

a capacidade de infiltração da água no solo. 

 

2. Existência de áreas favoráveis e com potencial para ampliação da oferta de parques e áreas de lazer 

municipais e também para cumprirem papel de bacias de contenção em eventos de chuvas intensas. 

 

3. Elementos da geologia, dos solos e condicionantes físicos, como a rodovia BR 040, que desaconselham 

expansão urbana na porção oeste do município, assim como a extensa bacia hidrográfica do manancial 

do Almeidas, a leste. A vocação rural deve ser preservada e estimulada, com incentivos à produção 

familiar e à sua comercialização, assim como em melhorias na infraestrutura para turismo de visitação, 

com investimentos nos povoados, o que aumenta a oportunidade de geração de renda nessas 

comunidades. 

 

4. Perímetro urbano mais restrito nas porções oeste, sul e leste limitado à área já parcelada, em função 

da grande quantidade atual de lotes vagos, da expressiva superfície que eles representam, do grande 

número de empreendimentos e imóveis irregulares, do controle da dispersão da cidade e dos custos 

resultantes para os cidadãos e para a administração municipal, dos problemas com a transposição da 

rodovia BR 040, da necessidade de proteção aos mananciais, da urgência de promover segurança 

geotécnica. 

 

5. Perímetros urbanos em “ilhas” no distrito de Buarque de Macedo e nos povoados de São Vicente, 

Vargas, Almeidas, Rancho Novo, Gagé e Três Barras, para tratamento com objetivo de qualificá-los como 

centralidades. 

 

6. Área de expansão maior ao norte, em função do posicionamento a jusante dos mananciais, do relevo 

favorável, do menor risco geotécnico, da conexão facilitada com a malha viária atual e projetada 

(desvios no tráfego de veículos pesados da BR 482 e MG 129), da proximidade e dos acessos a 

Congonhas e Ouro Branco, com oportunidades para uma qualificar aquela porção do território com uma 

nova centralidade. 

 

7. Área de indústrias de maior porte, oficinas e logística no extremo norte, em função da presença do 

Aterro Sanitário ECOTRES, da pedreira Gagé, da SEBREM, da siderúrgica Gagé e de boas opções de 

traçado para estrada(s) estruturadora(s), que direcionarão o tráfego de carretas e caminhões para fora 

da cidade, até o trevo da SCOF, no limite do município, na divisa com Congonhas e Ouro Branco. 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

8. Área de proteção aeroportuária no distrito de Buarque de Macedo. 

 

9. Via local, como alternativa à BR 040, ligando o distrito de Buarque de Macedo à porção sul da cidade, 

em percurso mais curto, econômico e seguro. 

 

3.2. Eixos de abordagem 

 

1) Segurança hídrica 

2) Segurança geotécnica 

3) Saneamento ambiental (ênfase na drenagem) 

4) Ambiência 

5) Gestão do território 

 

3.3. Síntese dos desafios e proposições por eixo de abordagem 

 

1) Segurança hídrica 

 

Problemas: 

⇨ Estresse hídrico tendendo ao déficit, por captações para abastecimento público a fio d’água, poços 

artesianos e captações particulares diretas nos cursos d’água sem outorga; 

⇨ Aceleração de processos erosivos por aumento do escoamento superficial, decorrente da retirada da 

vegetação, sem medidas adequadas de drenagem pluvial rural; 

⇨ Assoreamento dos canais fluviais e lagoas; 

⇨ Eutrofização dos corpos d’água por carreamento de efluentes orgânicos, fertilizantes e outras 

substâncias poluentes. 

 

Objetivo principal: Conquistar a sustentabilidade dos principais mananciais de abastecimento público. 

 

Proposições: 

⇨ Criar duas Macrozonas de Segurança Hídrica conforme Figura 1 – Mapa do Macrozoneamento 

Municipal 

1.1) Macrozona de Segurança Hídrica do Manancial do Ribeirão Almeidas, correspondendo à bacia 

hidrográfica de contribuição a montante do ponto de captação para a estação de tratamento de suas 

águas para abastecimento da população; 

1.2) Macrozona de Segurança Hídrica do Manancial do Ribeirão Bananeiras, correspondendo à bacia 

hidrográfica de contribuição a montante do ponto de captação para a estação de tratamento de suas 

água para abastecimento da população; 
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Figura 1 – Mapa do Macrozoneamento Municipal 
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⇨ Criar as Áreas non aedificandi, de Preservação Permanente, para os cursos de água e lagoas do 

município; 

 

⇨ Ampliar as ações do programa Pró-Mananciais, em parceria com a COPASA, COLMEIA - Coletivo de 

Meio Ambiente e proprietários rurais através de: 

1.1) Cercamento de nascentes, restauração e proteção de matas ciliares, difusão das técnicas adequadas 

de plantio, implantação de curvas de nível e construção de barraginhas nas propriedades rurais, para 

reter água das chuvas, evitar perda de solo, erosão e assoreamento dos corpos d’água; 

1.2) Implementação da construção de caixas secas nas estradas rurais, para controlar o escoamento 

superficial e conter os processos desencadeadores de erosão laminar e ravinamentos. 

1.3 Estabelecimento em Lei de controle rigoroso da perfuração de poços artesianos, a fim de manter 

níveis seguros do lençol freático, evitar seu rebaixamento e perda de nascentes. 

1.4) Difusão da instalação de caixas de coleta de resíduos das atividades agropecuárias, em 

estabelecimentos rurais, para controlar a poluição dos cursos d’água, à montante da zona urbana. 

1.5) Desenvolvimento de ação para revitalizar matas ciliares e revegetar adequadamente topos de 

morros; 

1.6) Desenvolvimento de ação para proteger nascentes, inclusive com cercamento. 

 

2) Segurança geotécnica 

 

Problemas: 

⇨ Ocorrências de alagamentos, enchentes e inundações, além de instabilidade de encostas e taludes em 
área(s) bastante edificada(s), prioritariamente na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bananeiras e 
secundariamente na sub-bacia do córrego Ventura Luís. 

⇨ Riscos à integridade física e à vida dos cidadãos; 

⇨ Risco ao patrimônio público e particular; 

⇨ Impacto nas finanças (deseconomia); a reparação dos danos consome recursos que poderiam ser 
investidos em novos equipamentos, infraestrutura, serviços e em desenvolvimento. 

⇨ Subutilização e degradação de importantes porções do território municipal, que podem cumprir 

funções de conexão entre bairros, lazer, segurança, geração de atividades econômicas, prevenção de 

erosão e enchentes. 

 

Objetivo principal: reter o maior volume possível de águas pluviais, em bacias de captação, em reservatórios 

nos imóveis e através da infiltração no solo em áreas permeáveis, antes de chegar aos fundos de vales e 

calhas dos cursos d’água, reduzindo o escoamento superficial e permitindo o controle das enchentes e 

inundações na área urbana densamente ocupada. 

 

Proposições: 

⇨ Estudar viabilidade para um Parque Linear no Ribeirão Bananeiras, ao longo do seu curso a montante 

da cidade, com bacias de captação integradas à paisagem para controle das enchentes; 
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⇨ Estudar viabilidade de uma bacia de captação de grande escala, nas imediações do Parque de 

Exposições, somada à revitalização da lagoa existente no local; 

⇨ Estudar viabilidade para um Parque Linear no córrego Amaro Ribeiro, com bacias de captação 

integradas à paisagem para controle das enchentes e em conexão com o Parque Eurico Figueiredo; 

⇨ Considerando a intenção de transferência do Terminal Rodoviário para local mais adequado, estudar a 

viabilidade da implantação de uma grande praça/parque central, com múltiplas funções, dentre as 

quais uma bacia de captação, também de grande escala, para resolver o problema das constantes 

inundações dos terrenos a jusante no centro da cidade. 

 

3) Saneamento ambiental 

 

Problemas: 

⇨ Estresse hídrico tendendo ao déficit (já citados); 

⇨ Eutrofização dos corpos d’água (já citado); 

⇨ Lançamentos de esgoto in natura direto nos córregos; 

⇨ Soluções inadequadas de esgotos em áreas ocupadas que ainda não dispõem de rede pública; 

⇨ Serviço de coleta seletiva não cobre todos os bairros e falta formação de uma cultura para lidar 

corretamente com os resíduos e materiais recicláveis. 

 

Objetivos principais: Melhorar a qualidade e a disponibilidade de águas para abastecimento público. 

Aumentar o impacto positivo das medidas atuais de notificação maciça aos proprietários de imóveis para 

ligarem o esgoto das residências à rede coletora pública instalada. Recicláveis 

 

Proposições: 

⇨ Estudar, junto à COPASA, a possibilidade de um barramento para elevação em até 1 m no nível da 

lagoa, na localidade da Água Preta, com objetivo de aumentar o volume, a qualidade da água e a 

segurança na disponibilidade da captação para abastecimento público no manancial do Almeidas; 

⇨ Reforçar na Lei a exigência de solução adequada para tratamento dos esgotos e drenagem pluvial em 

condomínios e chacreamentos, de modo a proteger mananciais e cursos d’água da degradação por 

poluição ou assoreamento; 

⇨ Participar e fortalecer e ampliar o escopo do Programa Pró-Mananciais, realizado em parceria entre 

COPASA e Coletivo de Meio Ambiente – COLMEIA, expandindo seu alcance a:  

a) um número maior de propriedades e da área total beneficiada na bacia do ribeirão Almeidas, 

principal manancial de abastecimento público de água potável. 

b) um número significativo de propriedades na porção alta da bacia do ribeirão Bananeiras, incluindo 

o objetivo de aumentar a infiltração de água no solo, melhorar a qualidade das águas superficiais e 

também como prevenção às enchentes a jusante, no trecho em que atravessa a cidade de 

Conselheiro Lafaiete.  Neste trecho urbano as margens e o leito maior do ribeirão Bananeiras 

foram, historicamente, inadequadamente ocupadas e edificadas sem o controle necessário. 

⇨ Organizar melhor e ampliar o serviço de coleta seletiva e de destinação do material reciclável, 

apoiando as cooperativas e promovendo campanhas educativas, de conscientização e de informação 

sobre a importância do manejo correto e da separação dos resíduos para reciclagem.  
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4) Ambiência 

 

Problema: 

⇨ Poucas áreas verdes para lazer, contemplação e amenização do microclima; 

⇨ Poucos atrativos, dificuldades de acesso e ausência de oferta de serviços resultam em baixo índice de 

visitação e de aproveitamento, com impactos negativos na sustentabilidade econômica dessas áreas e 

na manutenção adequada dos espaços e equipamentos. 

 

Proposições: 

⇨ Formular um modelo de investimento que considere nova infraestrutura, somada a novas funções - 

ambiental e geotécnica - do Parque de Exposições; 

⇨ Estudar e reformular o modelo de concessão do Parque Eurico Figueiredo, considerando a ampliação 

do seu escopo de estrutura, serviços ambientais e de lazer, visando sustentabilidade econômica; 

⇨ Diretriz para que o Plano Municipal de Mobilidade estabeleça vias de ligação dos bairros com a área 

central, preferenciais para pedestres e ciclistas. 

 

4. MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

Problemas: 

⇨ Expansão acelerada do parcelamento do solo e pressão para aprovação de novos loteamentos; 

⇨ Vetores de expansão urbana em quase todas as direções; 

⇨ Intervenções não licenciadas nos terrenos, com impactos negativos no meio ambiente; 

⇨ Insuficiência de recursos orçamentários para todo o conjunto das ações necessárias. 

 

Proposições para o financiamento: 

⇨ Estudar, estabelecer e implementar métricas que expressem os passivos ambientais e das 

irregularidades na urbanização, bem como os ativos em poder da municipalidade e, principalmente, 

as formas de compensação que os empreendimentos podem oferecer nas diversas iniciativas; 

⇨ Definir parâmetros de tamanho mínimo de lotes, percentual máximo de área construída e 

impermeabilizada, sistema próprio e adequado para esgoto e resíduos sólidos, separação de 

gordura, proteção de nascentes e matas ciliares e área de reserva legal em condomínios rurais; 

⇨ Implementar o IPTU progressivo, que está na Lei em vigor; 

⇨ Implementar os demais instrumentos previstos na Lei 10.257 (Estatuto da Cidade) e em vigor no 

próprio Plano Diretor de Conselheiro Lafaiete, que ainda não tiveram efetividade em Conselheiro 

Lafaiete, visando o cumprimento da função social da propriedade determinado na Constituição e no 

Estatuto da Cidade. 
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Anexo 1 – Imagens como exemplos para propostas relativas ao meio ambiente e saneamento 

 

 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

 

 



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
 

_____________________________________________________________ 

FJP 
Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 

Belo Horizonte – MG 
www.fjp.mg.gov.br 

 
PAGE    

\* 

 

Em número suficiente, a vegetação em cima dos prédios pode reter boa parte da chuva e diminuir o fluxo de 

água que vai parar nos bueiros e nos rios durante uma tempestade. 

"Os benefícios desses jardins vão muito além de ajudar a mitigar as enchentes”, diz o arquiteto e professor 

FAU-USP Milton Braga. "Eles ajudam a regular a temperatura dentro dos centros urbanos, a filtrar o ar, a filtrar 

a própria água." 

Braga pondera, no entanto, que criar um jardim sobre um prédio já existente significa colocar um peso muito 

maior sobre a estrutura, e isso exige cuidados. 
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"Não é fácil fazer um jardim no topo de um prédio já existente. É impossível fazer um jardim no telhado de 

uma casa sem um reforço na estrutura." 

Já abrir um quintal em um espaço impermeabilizado no térreo é bem mais fácil, diz o arquiteto. 

Algumas cidades já buscam meios de incentivar a implantação de telhados verdes em prédios privados. É o 

caso de Copenhague, que já em 2011 colocou a medida em seu Plano de Adaptação Climática. 

 

PRAÇAS-PISCINA 

 

Quadra da praça Benthemplein, em Roterdã, na Holanda, em um dia sem chuva — Foto: Divulgação: Jeroen Musch, 

Ossip van Duivenbode, pallesh+azarfane, Jurgen Bals and De Urbanisten (Florian Boer & Eduardo Marin) 

Em Roterdã, na Holanda, a praça Benthemplein foi construída em 2013 adaptada para armazenar água nos dias de chuva. 

O complexo, desenvolvido pelo escritório de arquitetura De Urbanisten, é composto por três bacias. Duas delas 

são subterrâneas e armazenam a água sempre que chove. A terceira é uma quadra de esportes abaixo do nível da 

rua que enche quando a chuva persiste (veja acima). 

Na praça, a água da chuva é transportada até as bacias por grandes calhas de aço inoxidável. Essas calhas são projetadas 

para serem utilizadas por skatistas quando não está chovendo. 
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Quadra na Praça Benthemplein, em Roterdã, na Holanda, estava com água nesta quinta-feira (13) — Foto: 

Reprodução/fotopaulmartens.netcam.nl 

O armazenamento da água pode durar até 36 horas depois da chuva. Um sistema deixa a água fluir 

gradualmente, o que permite que ela volte para as reservas subterrâneas e nunca seja canalizada para 

o esgoto. 
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Retenção de água das chuvas nos imóveis 

1. Telhados verdes e jardins verticais 

 

 

 

Os jardins verticais aparecem como uma alternativa verde, para frear também a velocidade da água no 

momento da chuva. 
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2. Captação para aproveitamento da água da chuva 

 

A captação diminui o volume que iria para a rede de drenagem. Além disso possibilita diminuir o consumo de 

água tratada, potável, para usos não potáveis, como irrigação de jardins, lavagem de pisos e até nos vasos 

sanitários. 

3. Pavimentos permeáveis 
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Ótima alternativa para pátios e estacionamentos. Concreto permeável, asfalto poroso ou blocos 

intertravados permitem armazenamento e infiltração gradual da água no solo. 
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Proteção da eficiência das galerias pluviais 

Bueiros inteligentes 

 

Consiste na instalação de uma espécie de cesta de lixo (caixa em tela metálica) entre a boca de lobo e a galeria 

pluvial, com objetivo de reter resíduos que possam impedir o escoamento da água. 

 

 


