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O sociólogo francês Henri Lefebvre 

defendia que as políticas se desenvolvem 

no campo da virtualidade, do vir-a-ser, 

elaborando, a partir do real, uma realidade 

imaginada. O argumento do autor de A re-
volução urbana (1970) dá a dimensão do 

que envolve a elaboração de um planeja-

mento e da definição de políticas públicas 

urbanas. Mais do que observar os aspec-

tos tecnológicos, esse planejamento impõe 

aos técnicos o desafio maior de imaginar e 

concretizar uma realidade, de tornar real a 

cidade idealizada.

O Programa de Recuperação Ambien-

tal e Saneamento dos Fundos de Vale e 

dos Córregos em Leito Natural de Belo 

Horizonte (Drenurbs) é exemplo do enfren-

tamento desse tipo de desafio. Mantido 

pela Secretaria de Obras e Infraestrutura 

com a participação das comunidades em 

suas decisões, é destinado à despoluição 

de cursos d’água, redução dos riscos de 

inundação, controle da produção de sedi-

mentos e integração dos recursos hídricos 

naturais ao cenário urbano. Segundo o 

coordenador executivo do programa, Ri-

cardo Aroeira, o Drenurbs tem como ino-

vação a proposta de inclusão dos cursos 

d’água nas paisagens urbanas, evitando 

as tradicionais canalizações. “Nossa opção 

preferencial são as soluções menos inter-

vencionistas”, reforça.

Ricardo Aroeira lembra que a neces-

sidade de a cidade possuir um plano de 

drenagem remonta à elaboração do Plano 

Diretor do município, de 1996. A primei-

ra etapa, concluída em 2001, pode ser 

considerada como ponto de partida para 

as mudanças na forma de abordagem 

dos problemas relacionados à drenagem 

da cidade. “Foi realizado o levantamento 

cadastral de todos os elementos que in-

tegram o sistema de drenagem da cidade, 

abrangendo a micro e a macrodrenagem. 

A malha hidrográfica do município de Belo 

Horizonte foi divida em diversas bacias ele-

mentares, as quais passaram a represen-

tar as unidades de planejamento do Plano 

Diretor de Drenagem”, conta.

Em novembro de 2010, o Drenurbs 

recebeu menção honrosa no Metropolis 
Awards, premiação concedida pela As-

sociação Mundial de Maiores Metrópoles 

que busca contemplar projetos e experiên-

cias que melhorem a qualidade de vida da 

população. Os investimentos externos e o 

reconhecimento internacional corroboram 

o potencial do programa.

A sua implementação tem ocorrido 

em fases sucessivas. Iniciadas em 2005, 

as obras da primeira etapa do Drenurbs 

contemplaram 200 quilômetros de córre-

gos, em trechos em leito natural na malha 

urbana, em cinco bacias de Belo Horizon-

te. Quatro bacias foram concluídas: 1º 

de Maio (Região Norte), Baleares (Venda 

Nova), Nossa Senhora da Piedade (Norte) e 

Engenho Nogueira (Noroeste e Pampulha). 

As intervenções, orçadas em US$ 77,5 

milhões estão previstas para encerrar em 

2015. Parte deste valor, US$ 46,50 mi-

lhões foi financiada pelo Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento (BID), enquanto 

os demais US$ 31 milhões representam a 

contrapartida local.

Em julho de 2011, com a Lei 10.229, 

a Câmara Municipal de Belo Horizonte au-

torizou a contratação de novo empréstimo 

junto ao BID, até o valor de US$ 60 milhões 

para financiamento das obras do progra-

ma. O novo financiamento será destinado 

à implantação de uma bacia de detenção 

no Córrego Bom Sucesso de 250 mil m3 

e construção de 440 apartamentos para 

realocação da população atingida. A  as-

Drenurbs integra recursos
hídricos naturais no cenário urbano
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Intervenção no córrego do Bonsucesso faz parte as ações do Drenurbs
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sinatura do contrato de empréstimo está 

prevista para o início de 2013. 

Planejamento Integrado
Ricardo lembra que, quando inicia-

ram os trabalhos do Drenurbs, não havia 

o Plano Municipal de Saneamento (2004). 

A partir dele, foi realizado um diagnóstico 

que é atualizado a cada dois anos utilizan-

do uma metodologia que analisa o Índice 

de Salubridade Ambiental (ISA), engloban-

do a densidade demográfica, maior con-

tingente de moradores em vilas e favelas 

e o fator epidemiológico, com destaque 

para maior incidência em crianças de 0 a 

5 anos. “As análises das 256 sub-bacias 

permitem identificar onde as carências são 

maiores. Não é um achismo. A discussão 

sobre as ações prioritárias é feita com 

base em dados atualizados”, observa.

A ênfase no planejamento e na gestão 

das ações é, talvez, o fator crítico de su-

cesso do Drenurbs. “Tenho convicção de 

que apenas fazer obras não é a solução. É 

preciso conhecer o problema para elaborar 

um diagnóstico correto, planejar bem para 

escolher a solução com melhor custo/be-

nefício e acompanhar os resultados”, enfa-

tiza o coordenador do programa.

Quadro Técnico
O Drenurbs foi desenvolvido pela pró-

pria equipe da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH), com apoio de uma consultoria res-

ponsável pelo geoprocessamento. Ao lon-

go dos anos, os conceitos e diretrizes ela-

borados pelo programa se consolidaram e 

passaram a ser adotados pela PBH para 

outros cursos d’água que não fazem parte 

do escopo do Drenurbs.

Na avaliação de Ricardo Aroeira, a 

formação de uma equipe capacitada para 

lidar com programas deste porte é um 

dos principais desafios. “O corpo técnico 

de muitas prefeituras não é adequado e 

é necessário apoio das esferas estadual 

e federal para formação de técnicos que 

saibam contratar e gerir obras”, analisa. 

Ricardo explica que as instituições de en-

sino ainda não oferecem essa qualificação 

e sugere a utilização de repasses, inclusive 

não-onerosos, para capacitação de quadro 

técnico. Outra questão relevante é a com-

posição dessas equipes. O coordenador 

executivo do Drenurbs defende que sejam 

multidisciplinares. “Uma equipe composta 

de profissionais de várias áreas possibilita 

integrar competências de forma a analisar 

as questões por inteiro, em toda sua com-

plexidade”, argumenta.

Em Belo Horizonte, como em muitas cida-

des, o crescimento urbano trouxe a imperme-

abilização de grande parcela do solo. Baseada 

em uma orientação racionalista e seguindo os 

princípios higienistas, os cursos d’água foram 

canalizados seguindo o traçado das vias de 

tráfego e dando ênfase ao rápido escoamento, 

perdendo seus aspectos naturais.

O resultado dessa combinação são as 

enchentes durante períodos de precipitação 

intensa. Com o propósito de reverter essa situ-

ação, em 2001, o município instituiu a Política 

Municipal de Saneamento (Lei 8.260/ 2001), 

concebida de forma ampla, compreendendo 

diretrizes relativas ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo dos resíduos 

sólidos, drenagem urbana e controle de veto-

res. Nesse mesmo ano, foi concluída a primei-

ra etapa do Plano Diretor de Drenagem Urba-

na, com a realização de estudos do sistema de 

drenagem e criação do Sistema de Informa-

ções Geográficas (SIG), aplicado à estrutura e 

à dinâmica de drenagem da cidade.

A gestão participativa tornou-se possível 

com a criação do Conselho Municipal de Sa-

neamento responsável em controlar e avaliar a 

execução da Política Municipal de Saneamen-

to, aprovar o Plano Municipal de Saneamento 

e acompanhar sua implementação. 

O Plano Municipal de Saneamento, instru-

mento do Sistema Municipal de Saneamento 

previsto na Política, por sua vez, tem como 

objetivo melhorar os índices de salubridade 

ambiental a partir da articulação, integração 

e coordenação dos recursos tecnológicos, hu-

manos e financeiros. A sua formulação é qua-

drienal e deve ser atualizado a cada dois anos.

Outro instrumento que compõe o sistema 

é o Fundo Municipal de Saneamento, que tem 

autonomia administrativa e financeira para fi-

nanciar, de forma isolada ou complementar, os 

instrumentos da Política de Saneamento, sen-

do seus programas aprovados pelo Conselho 

Municipal de Saneamento.

A partir de 2014, todos os municípios de-

vem ter seus Planos de Saneamento ou ficarão 

impedidos de acessar recursos federais, con-

forme o Decreto 7.217/2010, que regulamen-

ta a Lei 11.445/2007. Os planos devem con-

templar o conjunto de serviços, infraestrutura 

e instalações operacionais de abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, dre-

nagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Este último aspecto requer um plano especí-

fico e os municípios tiveram até agosto deste 

ano para adequar ou elaborar seus planos se-

gundo as diretrizes nacionais. Assim como no 

caso do Saneamento, o descumprimento do 

prazo implica não acessar recursos federais.

Para além da questão legal, o planejamen-

to é fundamental para articular todos os atores 

envolvidos e integrar as ações relativas a cada 

componente do saneamento. Dessa forma, o 

Plano de Saneamento se torna o principal ins-

trumento de gestão do setor.   

Política Municipal de Saneamento


