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Manha Campos

Contagem representa um
importante vetor de crescimento
populacional, pois é Urna cidade
de fácil acesso e está situada no
coração da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH). Essa
realidade, aliada a fatores relativos
ao estilo de gestão que vinha
predomi-nando até agora, fez com
que a cidade acumulasse, nas
últimas décadas, problemas que
afetam diretamente as vizinhas Belo
Horizonte e Betim e, de modo es-
pecial, a Bacia da Pampulha e
Vargem das Flores.

O crescente P FOCOS S() de
urbanização da cidade, por
exemplo, e a conseqüente
impermeabilização do solo têm,
a cada ano, agravado as enchen-
tes. Nossos córregos são forçados
a conduzir vazões cada vez
maiores, superando sua
capacidade de escoamento. Na
jusante dos córregos de Conta-
gem, encontram-se as lagoas da
Pampulha e Vargem das Flores, e
é nesses mananciais que
deságuam as enchentes, além de
esgotos sanitários. Acredito que.
se as bacias hidrográficas forem
tratadas como unidades de
planejamento e gestão, seremos
capazes de resolver, de forma
eficaz. OS constantes transborda-
mentos dos córregos Ressaca e
Saramli, na região da bacia da
Pa m pulha.

Esse é apenas um exemplo de
problemas que vivemos e cujas
soluções passam, necessa-

riamente, por uma articulação
metropolitana, a exemplo de
questões que envolvem ações nas
áreas de segurança, transporte e
saúde. A partir do janeiro
próximo, estaremos assumindo
Uni papel ativo no debate sobre
as questões (lU(3 interessam aos
municípios da nossa região.
Partindo da questão ambiental e
da drenagem urbana, queremos
buscar respostas que valorizem
essas regiões, resolvam o
problema das enchentes e o
drama das ocupações ribeirinhas,
como é o caso da Vila São Paulo,
em Contagem.

Sabemos que as soluções não
são simples, e envolvem trata-
mento e despoluição de fundo de
vale, reorganização do sistema
viário, políticas que enfrentem os
problemas habitacionais, entre
outras medidas. Portanto, estamos
falando (lo medidas e políticas de
gestão integrada - e não de
iniciativas tópicas. Cito, como
exemplo, o córrego Ferrugem, na
bacia do Arrudas e também
situado em Contagem. A comple-
mentação da Avenida Teresa
Cristina resolveria o problema dos
transbordamentos, além de
viabilizar o acesso ao Barreiro e a
lhirité.

Nesta lógica, queremos de-
bater três outras grandes linhas de
políticas, além da drenagem ur-
bana. Trata-se das questões viária,
do lixo e habitação.

Sabemos que os sistemas

viários são indutores de ocupação
do solo e grandes desmatamentos.
Já temos, atualmente, unia forte
pressão imobiliária de parcela-
monto do solo com impactos
ambientais negativos, especial-
mente pala as bacias da Panipulha
e Vargem das Flores.

Neste caso, um dos maiores
problemas é a proliferação dos
loteamentos clandestinos, não só
em Contagem, mas em toda a
Região Metropolitana. como
conseqüência do crescimento
desordenado. Precisamos tomar
medidas conjuntasritas para inibir
essas iniciativas.

Entretanto, essa pressão
poderá ser agravada com o Anel
Rodovário Metropolitano, ou
Rodoanel. Como se sabe, na
proposta original, o trecho da Via
050 deverá atravessar a bacia de
Vargem das Flores e temos fortes
motivos para resistir a isso. Serão
necessárias obras de transposição
de vários córregos e será
estimulada a ocupação da área.
Além disso, a proximidade do
Rodoanel com o lago é alarmante,
já que qualquer acidente
rodoviário com carga poluente
atingirá rapidamente as águas de
abastecimento. Não queremos
isso. Queremos. para a bacia de
Vargem das Flores, uma ocupação
controlada para preservar os
mananciais. Por essa razão,
preteiidrnos que esse assunto
seja objeto de maior atenção e
vamos propor, inclusive, uma
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"Se as bacias hidrográficas
forem tratadas como unidades
de planejamento e gestão,
seremos capazes de resolver,
de forma eficaz, os constantes
transbordamentos dos córregos
Ressaca e Sarandi, na região
da Bacia da Pampulha."

alternativa de traçado para a Via 050.
No que se refere aos resíduos sólidos urbanos e,

de forma especial, aos resíduos sólidos industriais,
precisamos buscar, em conjunto, alternativas não
só no que (lix respeito às unidades de destinação
final, mas também ao transporte, reciclagem e
reutilização. E precisamos (;obrar das empresas um
papel mais protagônico. na medida cm que são
responsáveis pelos resíduos industriais gerados.

Estou convencida que Contagem pode e deve
ter um papel importante eiii 10(105 esses debates.
Nosso iii ou ic ipio tem 55% do seu território
comprometidos com a preservação de uni beni que
é cada vez mais raro: água para o abastecimento
público. Do ponto de vista topográfico, nossa
situação é peculiar: estamos no divisor de águas
do Rio das Velhas e do Paraopeba (40% do território
municipal na bacia hidrográfica do Rio das Velhas
e 600/6 no Rio Paraopeba). Apenas a Vargem das
Flores é responsável pelo abastecimento de água
para 15% da população da RMBII. Por essa razão,
evidencia-se a importância ambiental de Contagem,
e as intervenções que forem realizadas vão refletir
de forma Positiva ou negativa em nossos
mananciais.

Manila Campos
é prefeita do município de

Contagem, RMBH
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Além da
impermeabilização do

solo decorrente do processo
de urbanização,

lixo, resíduos industriais
e ocupação

desordenada
afetam as bacias da Pampulha e da

Vargem das flores

-

h	 '
:.

.....

==

1
Desafios Metropolitanos


