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— Mas este globo é tão mal construído – objetou o anão, – é tudo tão 
irregular e de uma forma que me parece tão ridícula! Tudo parece aqui um 

pleno caos: não vês estes pequenos arroios que jamais correm em linha 
reta, esses charcos que não são nem redondos, nem quadrados, nem 

ovais, nem de nenhuma forma regular; e todos esses grãozinhos 
pontiagudos de que está eriçado este globo e que me arranharam os pés? 

(Queria referir-se às montanhas). Repara ainda a forma de todo o globo, 
como é achatado nos polos, e a sua maneira inadequada de girar em torno 

do sol, de modo que a região dos polos fica necessariamente estéril? Em 
verdade, o que me faz pensar que não haja aqui ninguém, é que gente de 

bom senso não moraria em um lugar como este. 
— Pois bem - disse Micrômegas, – talvez os que o habitam não sejam 

gente de bom senso. Mas há probabilidades de que isto não tenha          
sido feito inutilmente. 

 

Micrômegas (Voltaire), 1752 



RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda a relação entre a evolução urbana da cidade de Belo 

Horizonte e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1894 e 1977. Nesse 

contexto, a abordagem da pesquisa foi trabalhada através da Geografia Histórica, 

possibilitando dessa forma a realização de uma contextualização geohistórica da 

ocupação do sítio que veio a receber a nova capital de Minas Gerais. Para isso, foi 

necessário o levantamento de documentos sob a guarda do Arquivo Público Mineiro, 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e Museu Histórico Abílio Barreto, além 

de bases disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Política Urbana e Secretaria 

Municipal de Planejamento, que possibilitaram a análise e vetorização da cartografia 

histórica compreendida entre os anos de 1734 e 1893 e a elaboração e análises dos 

mapas entre os anos de 1895 e 1977. Os estudos permitiram a reconstrução de 

paisagens do passado, anteriores a chegada da Comissão Construtora da Nova 

Capital, a recuperação dos topônimos dos cursos d’água analisados, a delimitação de 

terrenos desapropriados no ano de 1894 para a construção da capital de Minas e das 

intervenções na rede hidrográfica ao longo do desenvolvimento urbano de Belo 

Horizonte, a partir da criação de um banco de bases vetoriais da rede hidrográfica dos 

seis períodos de desenvolvimento urbano da cidade, onde os períodos de evolução 

urbana mostraram que as obras de canalização dos cursos d’água não 

acompanharam a evolução do tecido urbano. 

 

Palavras chave: Geografia Histórica, Belo Horizonte, Cartografia Histórica, Rede 

Hidrográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research focused on the relationship among the urban evolution of the city of Belo 

Horizonte and the interventions in the hydrographic network between 1894 and 1977. 

In this sense, the research approach was through Historical Geography, thus enabling 

the accomplishment of a geo-historical context of the occupation of the site that 

received the new capital of Minas Gerais. For that, it was necessary to collect 

documents of Arquivo Público Mineiro, Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

and Museu Histórico Abílio Barreto. In addition, the databases provided by the 

Secretaria Municipal de Política Urbana and Secretaria Municipal de Planejamento 

were used to make possible the analysis and vectorization of the historical 

cartography, between 1734 and 1893, the elaboration and analysis of the maps 

between 1895 and 1977. These studies allowed the reconstruction of the landscapes 

of the past, before the arrival of Comissão Construtora da Nova Capital. Moreover, the 

study made possible the delimitation of expropriated land for the capital Minas Gerais 

construction in the year 1894 and the interventions in the hydrographic network along 

the Belo Horizonte urban development, beginning the creation of a hydrographic 

network databases, regarding at the six periods of urban development of the city, 

where the periods of urban evolution showed that works of channeling water courses 

did not evolve the urban fabric. 

 

Keywords: Historical Geography, Belo Horizonte, Historical Cartography, 

Hydrographic Network.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade e os cursos d’água mantém uma relação bastante antiga. Desde 

tempos imemoriais, os núcleos urbanos se estabelecem às margens dos cursos 

d’água, inclusive as cidades localizadas à beira mar (COSTA, 2006, p.10). 

No Brasil a ocupação ocorreu de forma semelhante, ou seja, no litoral e às 

margens dos cursos d’água. Estabelecidas inicialmente à beira mar, na medida em 

que se penetrava para dentro do território, as cidades eram fundadas ao longo dos 

caminhos abertos pelos desbravadores, geralmente às margens de cursos d’água de 

grande, médio ou pequeno porte (COSTA, 2006, p.12), ou nas vertentes abruptas das 

águas que encerravam grandes depósitos auríferos cobiçados pela metrópole 

portuguesa e pelos seus ávidos súditos (ESCHWEGE,1979, p.38).  

Ainda deve ser considerado o fato de que os cursos d’água foram e são 

utilizados como demarcação territorial, proteção e corredor de circulação comercial e 

populacional, entre outras atividades que contribuem para a manutenção da 

sociedade e para o fortalecimento comercial de uma determinada região.  

A água, além de fornecer condições para a sobrevivência dos núcleos urbanos, 

também fornecia riquezas e possibilidade de conexão entre os povoados e vilas, 

incrementando o comércio e contribuindo para o controle do território. Além disso, o 

tecido urbano de uma cidade geralmente se desenvolve a partir do eixo de um curso 

d’água, que em alguns casos determina e norteia o seu crescimento. A água é uma 

das garantias da sobrevivência de um núcleo urbano. 

A partir da Revolução Industrial, a relação entre os centros urbanos e a rede 

hidrográfica começou a se alterar a partir dos rearranjos urbanos, que promoveram 

uma profunda reorganização do espaço visando a melhoria do sistema de 

comunicação das vias públicas, a expansão da malha ferroviária e a melhoria da 

salubridade das cidades, nas quais os cursos d’água passaram a ser vistos como 

elementos disseminadores de doenças e de insalubridade (PINTO COELHO e 

HAVENS, 2015, p.21).  

A reforma de Paris projetada por Georges Eugène Haussmann, entre os anos 

de 1852 e 1870 e os seus preceitos higienistas e sanitaristas se disseminaram por 

diversos países do continente sul americano, com destaque para a cidade de La Plata 

na Argentina e para inúmeras cidades do Brasil, que realizariam uma grande reforma 
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urbana entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse novo cenário urbano 

seria concebida a nova capital de Minas Gerais após a Proclamação da República em 

1889. 

Nesse contexto, a nova capital do Estado de Minas Gerais foi concebida sob o 

preceito higienista e sanitarista que orientou as reformas e o saneamento dos 

principais centros urbanos europeus do período. Concebida e construída entre os 

anos de 1894 e 1897, o sítio que abrigou a Cidade de Minas (primeira denominação 

da capital) foi escolhido a partir de um sistemático estudo realizado na freguesia do 

Curral del Rey (MINAS GERAIS,1893, p.110), arraial demolido para a construção da 

nova capital. 

Os estudos indicaram diversas condicionantes para a escolha da localidade, 

aonde se destacavam a qualidade das águas da freguesia e a notável rede 

hidrográfica do sítio que se encontrava assentado o arraial, indicadas como algumas 

das principais condicionantes para a escolha do sítio que viria a abrigar a nova capital 

(BARRETO, 1936, p.162), além da posição geográfica privilegiada, próxima à linha-

tronco da Estrada de Ferro Central do Brasil e do vale do rio das Velhas, na região 

central do Estado. 

Exceção feita ao ribeirão Arrudas, único curso d’água inserido na malha urbana 

da cidade planejada pela Comissão Construtora da nova Capital (CCNC), como um 

elemento de referência na paisagem, os demais cursos d’água que atravessam o sítio 

escolhido, todos afluentes do Arrudas, foram desconsiderados, ainda que a rede 

hidrográfica do perímetro estudado foi de grande importância para a escolha do arraial 

de Belo Horizonte para sediar a capital mineira. 

Nesse contexto, os impactos sobre a rede hidrográfica provenientes do 

processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte são sentidos desde as 

primeiras décadas do século XX, quando teve início a retificação e a canalização dos 

cursos d’água inseridos na zona planejada (FJP, 1997, p.47) perante a necessidade 

do contínuo crescimento do tecido urbano da capital e da necessidade de construção 

de avenidas de fundo de vale e alargamento das vias já existentes, acarretando 

problemas de ordem ambiental, social e sanitária. 

A canalização, vista como única solução para as questões sanitárias, estéticas 

e para o controle dos transbordamentos, vem sendo aplicada sistematicamente pelo 

município há cerca de noventa anos. No entanto, não se tem pleno conhecimento por 

parte da população dos impactos causados pelo emprego da técnica e pela 
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impermeabilização das vertentes, que contribuem para o aumento da vazão e do 

escoamento superficial, ocasionando dessa maneira os transbordamentos dos fundos 

de vale (REBOUÇAS et al., 2006, p.66), que ocorrem em Belo Horizonte de maneira 

regular desde a década de 1930. 

Nesse enfoque, a pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre o 

crescimento da cidade de Belo Horizonte e as intervenções no traçado dos cursos 

d’água entre os anos de 1894 e 1977, enfatizando a busca de um equilíbrio entre a 

expansão do tecido urbano e a rede hidrográfica, a partir da construção de canais 

artificiais em seção aberta ou fechada. Ressalta-se que o município se encontra 

assentado sobre as bacias dos ribeirões Arrudas e Onça (Figura 1), afluentes da 

margem oeste do rio das Velhas, onde se optou pela análise mais detalhada das 

intervenções no ribeirão Arrudas e de parte de seus afluentes. 

Alguns motivos levaram a escolha da bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas 

como foco da presente pesquisa, entre eles o fato de que a zona planejada de Belo 

Horizonte projetada e construída pela CCNC em 1895 e 1897 está inserida nas sub-

bacias dos córregos do Leitão, Acaba Mundo e Serra, integrantes da bacia do ribeirão 

Arrudas, zona considerada prioritária pelo poder público para a instalação e 

manutenção dos equipamentos urbanos necessários para o funcionamento da cidade 

e dos espaços públicos. 

Os afluentes do ribeirão, por atravessarem a zona urbana planejada1 pela 

CCNC, figuram em todas as plantas elaboradas, região na qual se concentra a maioria 

dos aparatos administrativos, o comércio, educação e serviços desde 1897, ou seja, 

a zona compreendida no perímetro da Avenida do Contorno apresenta uma farta 

documentação disponível para a realização das pesquisas, além de inúmeras 

imagens que permitem a visualização das mudanças ocorridas na paisagem urbana 

ao longo das décadas.  

 O recorte temporal abrange o início dos estudos para a construção da nova 

capital, iniciados no ano de 1894 até o ano de 1977, quando tiveram início as obras 

de cobertura do córrego do Pastinho, na Avenida Pedro II, último curso d’água afluente 

do ribeirão Arrudas coberto dentro do perímetro da nova capital delimitado pela 

CCNC. Ressalta-se ainda que, nesse período, iniciaram-se as intervenções na rede 

hidrográfica da bacia do ribeirão da Onça (1973/1974) que, dentro do recorte temporal, 

Termo que será utilizado para a porção do tecido urbano planejado compreendido dentro dos limites 

da Avenida do Contorno, ou a Cidade Oficial.
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havia sofrido apenas intervenções pontuais nos córregos da Cachoeirinha e do 

Matadouro (BORSAGLI, 2016, p.173), as quais serão abordadas de maneira sucinta 

na presente pesquisa. Nesse contexto, é importante observar que a inexistência de 

uma harmonia entre os fundos de vale e o traçado geométrico da nova capital, inserido 

sobre os cursos d’água na planta de 1895, foi o ponto de partida para a realização de 

uma pesquisa mais aprofundada em relação a rede hidrográfica no perímetro 

delimitado pela Comissão Construtora da Nova Capital. 

A relação cidade/rio é um tema que vem sendo abordado por diversos 

pesquisadores nos últimos anos em diferentes áreas do conhecimento. Nesse 

contexto, grande parte dos trabalhos abordam a reabilitação dos cursos d’água em 

meio urbano ou a inserção urbano-paisagístico de um determinado curso d’água que 

corre sob um determinado centro urbano, entre outros trabalhos que comprovam a 

importância da rede hidrográfica para a cidade. Muitos dos trabalhos possuem 

abordagem geográfica, histórica, ambiental, cultural, social e econômica, visto que a 

rede hidrográfica é um importante elemento de referência na paisagem. 

No entanto, pouco se fala da relação geográfica-histórica entre o crescimento 

urbano e as intervenções realizadas na rede hidrográfica, de modo a adapta-la de 

acordo com os interesses e necessidades das sociedades urbanas, e os motivos e 

justificativas que acarretam na retificação e canalização dos cursos d’água. 

Nesse sentido é importante analisar, sob o olhar geográfico-histórico, as 

relações entre a evolução do tecido urbano e as intervenções fluviais, uma vez que os 

antigos centros urbanos do ocidente possuem notável relação com o rio 

(CASTONGUAY e EVENDEN 2010), muitas vezes responsável pelo desenho da 

cidade e pela maneira de ocupação do território que, exceção feita ao ribeirão Arrudas, 

não se verifica em Belo Horizonte, cidade idealizada, projetada e construída sobre 

cabeceiras e talvegues, fatores que podem ter contribuído para a consolidação de 

valores e de percepções negativas sobre a presença dos cursos d’água na cidade. 

A análise da relação entre a cidade e sua rede hidrográfica, a partir da 

perspectiva geográfica-histórica, permite a compreensão não só da ocupação do sítio 

onde se construiu a capital mineira, mas também dos processos que acarretaram no 

desaparecimento da paisagem urbana de grande parte dos cursos d’água da bacia do 

ribeirão Arrudas. As intervenções, ainda que realizadas de maneira contínua desde a 

década de 1920 e justificadas a partir de preceitos sanitaristas e de ordem técnica, 

em diversos momentos receberam acréscimos, principalmente de ordem viária, de 
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modo a perpetuar perante a sociedade a necessidade de se empreender novas e 

contínuas intervenções na rede hidrográfica. 

O entendimento de todo o processo permitiu reconstruir e representar, a partir 

da cartografia, a maneira em que a rede hidrográfica se encontra(va) na paisagem, 

fatores que poderão contribuir para a inevitável reabilitação e reinserção dos cursos 

d’água na paisagem urbana, uma vez que as intervenções de ordem técnica 

realizadas nos cursos d’água já se mostraram inúteis e perigosas, ainda que ocorram 

de maneira ininterrupta há quase um século. 

A pesquisa está fundamentada nos trabalhos relacionados à geografia histórica 

(LA BLACHE, 1894; SILVA, 2012; ERTHAL, 2003; LIRA, 2014; MORAES, 2003; 

ABREU, 2010; SAUER, 1941; DARBY, 1991; PHILO, 1996; CASTRO, 2017) e da 

geografia urbana (BEAUJEU-GARNIER, 1980); (CLARK, 1982); (CORRÊA, 1986); 

(FRIEDMANN, 1972); (GEORGE 1986), bases conceituais da pesquisa. Observa-se 

ainda o caráter interdisciplinar da pesquisa, uma das principais características da 

geografia histórica, que a partir de uma visão partes/todo, busca compreender as 

mudanças ocorridas no espaço ao longo da evolução humana. 

Em relação ao processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, a 

pesquisa se fundamentos nos trabalhos publicados entre os anos de 1895 a 1977 

(MINAS GERAES, 1895; BARRETO, 1936; BELO HORIZONTE, 1899-1978; 

PLAMBEL, 1979; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997; AGUIAR, 2006).  

Nesse sentido, onde a rede hidrográfica do município foi colocada à margem 

da cidade, faz-se necessário o conhecimento do passado e das paisagens pretéritas, 

desaparecidas com o processo de evolução urbana da capital mineira, conhecimento 

que deve ser estendido para a notável rede hidrográfica do município, visto que a sua 

existência e opulência possibilitou a ocupação do sítio.  

Visto que uma parte considerável da rede hidrográfica se encontra coberta 

artificialmente há cerca de meio século, a cartografia histórica contribui de maneira 

significativa para a recuperação não só das paisagens desaparecidas, mas, também, 

fornece elementos de grande importância para a representação dos antigos caminhos 

fluviais, soterrados sob as vias e os quarteirões de Belo Horizonte. Nesse sentido, 

torna-se necessária a abordagem introdutória de alguns conceitos que serão 

trabalhados na pesquisa e a localização e a descrição introdutória dos cursos d’água 

das bacias do Arrudas e Onça.
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Figura 1 – Bacias hidrográficas do município de Belo Horizonte.
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 Retificação: de acordo com Jaramillo-Villa (2010, p.10), a retificação consiste 

em tornar reto o trajeto do curso d’água. A retificação promove ainda a 

alteração no padrão de drenagem a partir da retirada dos meandros (curvas), 

aumentando a velocidade e a capacidade de escoamento (SANTOS e 

PINHEIRO, 2002, p.3). A retificação pode ser considerada um tipo de 

canalização de um curso d’água (Figura 2).    

 

 Canalização: de acordo com Brooker (1988, p.63), o processo de canalização 

envolve o alargamento e o aprofundamento da calha do curso d’água, 

revestindo as margens do canal artificial e promovendo a remoção de 

obstáculos que poderiam contribuir para o barramento das águas. Segundo o 

autor, as obras de canalização não só modificam a calha do rio, mas também 

geram impactos no canal e na planície de inundação. 

 

 Rede fluvial: padrão interrelacionado de drenagem formado por um conjunto  
          de rios de uma determinada bacia, desde a nascente até a foz ou confluência. 
 

 Nascente: Lugar onde o canal de um determinado curso d’água se inicia. 
 

 Desembocadura: lugar onde um curso d’água despeja suas águas; ponto      
          final da rede hidrográfica. 
 

 Confluência: lugar onde dois canais se encontram. 
 

 Montante: sentido de um determinado curso d’água (da foz para a nascente)  
          (Figura 3). 
 

 Jusante: sentido de um determinado curso d’água (da nascente para a foz). 
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Figura 2 – Exemplo de projeto para retificação e canalização de um curso d’água (rio Tietê, 1893),  

onde o canal projetado se encontra sobreposto ao leito natural. 
Fonte: Wasser Link 

 

 
Figura 3 – Conceitos de montante e jusante aplicados no ribeirão Arrudas, curso d’água  

que corre no sentido oeste/leste no trecho compreendido no município de Belo Horizonte. 
Fonte: Foto do autor 
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a) Ribeirão Arrudas - A bacia do ribeirão Arrudas (Figura 4) abrange uma área 

de 20.600ha, dos quais cerca de 16.350 pertencem ao município de Belo Horizonte 

(atravessada por 37 quilômetros do ribeirão, com sentido de fluxo de sudoeste para 

leste), tendo suas nascentes localizadas nas vertentes da Serra do Rola Moça, a qual 

abriga parte dos mananciais fornecedores de água para os municípios de Belo 

Horizonte e demais municípios da região metropolitana desde a década de 1910.  

  O topônimo das Arrudas provavelmente foi dado ao curso d’água no período 

dos estudos para a construção da ferrovia (1882), possivelmente a partir da presença 

da planta mediterrânea abundante na região de Sabará, ressaltando que o curso 

d’água até o ano de 1893 era chamado de ribeirão Grande ou ribeirão do Curral. 

O ribeirão é formado a partir da confluência dos córregos do Jatobá e do 

Barreiro, os quais possuem suas nascentes na Serra do Rola Moça na região do 

Barreiro, e a união das águas ocorre em frente à Siderúrgica Mannesmann. O córrego 

do Jatobá segue em canal fechado a partir da confluência com o córrego Capão dos 

Porcos no bairro Tirol, encontrando o córrego do Barreiro cerca de três quilômetros à 

jusante. Já o Barreiro é formado a partir da união das águas dos córregos do Clemente 

e do Capão da Posse. 

É importante observar que grande parte da Cidade Industrial se encontra 

assentada na bacia do ribeirão e naquele que é um dos seus principais afluentes, o 

córrego do Ferrugem. Além disso, o Arrudas banha parte dos municípios de Contagem 

e Sabará e percorre cerca de 47 quilômetros, desde o Rola Moça até o distrito de 

General Carneiro, onde desagua no rio das Velhas. 

 Os principais afluentes e formadores do ribeirão (montante/jusante) são:  

  

Margem sul – córrego Capão dos Porcos, córrego Olhos d’Água, córrego 
Bonsucesso, córrego do Cercadinho, córrego da Chácara/Piteiras, córrego dos Pintos, 
córrego do Leitão, córrego do Acaba Mundo, córrego da Serra, córrego do Cardoso, 
córrego do Navio, córrego do Taquaril, córrego do Freitas, córrego da Olaria e córrego 
Cafundó. 
 

Margem norte – córrego do Túnel, córrego do Ferrugem, córrego do Tejuco, córrego 
do Pastinho, córrego da Lagoinha, córrego da Mata, córrego do Horto e córrego dos 
Britos.
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Figura 4 – Bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas. 
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b) Ribeirão da Onça – A bacia do ribeirão da Onça (Figura 5) abrange uma 

área de cerca de 21.160ha, dos quais cerca de 15.750 pertencem ao município de 

Belo Horizonte, (incluindo a sub bacia do ribeirão da Izidora), com aproximadamente 

38 quilômetros entre suas nascentes e a foz no rio das Velhas.  

O ribeirão da Onça é formado a partir da confluência do córrego da 

Cachoeirinha e do ribeirão Pampulha no bairro São Gabriel, com sentido de fluxo 

nordeste. O topônimo do curso d’água possui origem no povoado da Onça, surgido 

possivelmente em meados do século XIX na estrada entre Venda Nova e Santa Luzia, 

localizado na margem norte do curso d’água. A bacia do ribeirão Pampulha pode ser 

considerada a mais importante no que diz respeito a contribuição fluvial na formação 

do ribeirão da Onça, uma vez que é responsável pela drenagem de grande parte dos 

cursos d’água da porção leste e noroeste do município de Contagem, as quais 

contribuem para a formação da Represa da Pampulha, construída a partir do 

represamento das águas do ribeirão Pampulha, formado pela confluência dos 

córregos da Ressaca e Sarandi.  

É importante observar que parte das nascentes se encontram no Distrito 

Industrial de Contagem e no aterro sanitário do bairro Califórnia, fatores que 

contribuem para o alto grau de poluição da represa, que recebe ainda uma 

considerável parcela dos efluentes dos bairros assentados em sua bacia. 

A sub bacia da Izidora, curso d’água formado a partir do encontro dos córregos 

Embiras/Bacuraus com o córrego do Vilarinho, possui uma área de aproximadamente 

5.560ha, sendo os seus principais formadores e afluentes os córregos 

Capão/Piratininga, Brejo do Quaresma, Joaquim Pereira, Baleares, Nado/Borges, 

Floresta, Fazenda Velha e Terra Vermelha, abrangendo ainda a Mata do Sanatório. 

Os córregos dos Borges/Espia são afluentes da margem oeste do rio das 

Velhas, localizados no limite nordeste do município de Belo Horizonte. Suas 

nascentes se localizam nas proximidades da Vargem das Gorduras e no Alto do Espia, 

no ponto de contato entre as sub bacias e a bacia da Onça. 

        Os principais afluentes e formadores do ribeirão da Onça (montante/jusante) são:  

  
Margem sul – córregos Ressaca, Serra, Braúnas, Tijuco, Mergulhão, Engenho 
Nogueira, Brejo do Mato, Cachoeirinha, Gorduras e Cebola. 
 
Margem norte – córregos Cabral, João Gomes, Sarandi, Olhos D’água, Nossa 
Senhora da Piedade, ribeirão da Izidora e córregos do Angu e Monjolo. 



27 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5 – Bacia hidrográfica do ribeirão da Onça. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA  

 

Serão apresentados neste capitulo os fundamentos de base teórico-

metodológicas das obras que embasaram o pesquisador ao longo do trabalho, 

aplicados a partir da correlação entre as intervenções na rede hidrográfica e a 

evolução da mancha urbana da cidade de Belo Horizonte. Nesse contexto, serão 

abordados os conceitos de geografia histórica, geografia urbana (paisagem, sítio e 

posição geográfica), além da cartografia histórica. 

 

2.1 Campos de Estudo e bases conceituais 

 

2.1.1 Geografia histórica 

 

 A geografia histórica pode ser definida como um ramo da geografia que estuda 

o presente que existiu em algum momento do que hoje é o passado (Silva, 2012, p.2), 

onde a concentração e atuação de um determinado grupo em uma determinada área 

geram formas e deixam marcas na paisagem, adaptada e modificada a partir de suas 

necessidades e interesses. Nesse sentido, para Erthal (2003, p.30), a geografia 

histórica pode ser considerada um ramo da geografia que se preocupa em recuperar 

as espacialidades pretéritas que marcam as espacialidades atuais, buscando 

metodologias apropriadas e se esforçando em refletir a categoria tempo, a fim de 

fornecer subsídios à abordagem espacial e temporal. 

Para Sauer (1941, p.3-9) e Abreu (2000, p.18), a geografia histórica trabalha 

com os fragmentos deixados pelo passado, não deixando de considerar que os 

documentos não são neutros, ou seja, que incorporam estruturas de poder, ao mesmo 

tempo em que existem fatos não registrados.  

 Pode-se considerar que esse ramo geográfico teve algumas de suas origens 

no século XIX, a partir dos estudos regionais de Carl Ritter, que recomendava uma 

extensa pesquisa bibliográfica do passado para um melhor entendimento da região 

(ERTHAL, 2003, p.30) e de Vidal de la Blache, que trouxe às luzes a importância da 

reconstituição histórica para a revelação de processos e a formação de povos e 

paisagens (LIRA, 2014, p.2).  

 É importante destacar que a geografia histórica sempre esteve intrinsecamente 

ligada à paisagem, transformada a partir das ações humanas, que a adapta de acordo 
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com as suas necessidades e valores. A geografia histórica, de acordo com Butlin 

(1987, p.21), apresentava um forte compromisso com um estudo histórico da 

paisagem e com o mapeamento dos dados dos recursos históricos.  

Nessa mesma linha, pode-se citar Abreu (2010, p.15) e o seu trabalho 

geohistórico sobre a cidade do Rio de Janeiro, no qual busca discutir um lugar que 

não existe mais:  

 
[...] porque estudar um lugar do passado exige que explicitemos bem que 
lugar é esse e que passado é esse, e isso nos leva necessariamente a discutir 
geografia, história, geografia histórica e o Rio de Janeiro (ABREU, 2010, 
p.15).  

 

Abreu (2008, p.18), observa que, dentre inúmeros preceitos, deve-se observar 

três regras fundamentais para a realização de um estudo geohistórico: 

 
Dentre as regras fundamentais que permitem que estudemos o passado, 
citaremos aqui apenas três. A primeira é a que preconiza que se as categorias 
de análise da geografia são universais, as variáveis que as operacionalizam 
não o são; daí precisamos estar sempre atentos à adequação destas últimas 
para o entendimento do passado. Variáveis não trafegam impunemente no 
túnel do tempo, só as categorias de análise podem fazê-lo. A segunda regra, 
por sua vez, indica que só se pode entender o ‘presente de então’ se 
pudermos contextualizá-lo. Embora informado pelo presente, o passado não 
é o presente. Daí, para compreendê-lo, há que se investir muito em pesquisa 
indireta, via leitura do que já foi produzido sobre o tempo que se decidiu 
estudar, e também em pesquisa direta, realizada nas mais diversas 
‘instituições de memória’ [...] Finalmente, há também que levar em conta que 
as geografias do passado trabalham, não com o passado propriamente dito, 
mas com os fragmentos que ele deixou. Por isso, é preciso sempre desconfiar 
dos vestígios que encontramos, pois, os documentos não são neutros, isto é, 
incorporam estruturas de poder [...]. Por outro lado, há também que tentar dar 
conta do que não deixou vestígios, mas que sabemos que ocorreu ou que 
deve ter ocorrido (ABREU,2008, p.18). 
 

Erthal (2003, p.31) acrescenta ainda que, na tradição clássica, a geografia 

histórica contribuiu significativamente para a contextualização geográfica de inúmeros 

países, ao tratar de temas relacionados à paisagem e à região, expressando-se 

diversas vezes a partir da cartografia. 

No entanto, a geografia clássica não apresenta um desenvolvimento linear 

como as demais geográficas, de acordo com Silva (2008, p.13), que aponta períodos 

de pleno reconhecimento e períodos de não reconhecimento, a partir da premissa 

informal que a geografia deve tratar apenas do presente, relegando à história o estudo 

de qualquer fenômeno relacionado ao passado. 
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Para Hartshorne (1939, p.184), a geografia corria grande risco de passar para 

o segundo plano caso os estudos se pautassem na dimensão temporal dos 

fenômenos. Para ele, a história pode ser entendida como uma ciência de relações de 

tempo, enquanto a geografia pode ser entendida como uma ciência de relações 

espaciais. Para Philo (1996, p.271), a visão de Hartshorne pode ser entendida como 

um distanciamento do fator tempo, que passou a utilizar o termo “histórico” apenas 

para se referir ao passado, sem conferir a ele a importância temporal das sociedades 

responsáveis pelas formas produzidas na paisagem.   

Nesse contexto Sauer (1941, p.1), em artigo publicado nos anais da Association 

of American Geographers, fez um protesto em relação à negligência da tradição 

histórica estadunidense contra a geografia histórica, visto a falta de interesse pelos 

processos históricos e pelas tentativas dos geógrafos em disciplinar o campo da 

geografia física.  

Para Sauer (1941, p.6), cabe ao geohistoriador o recolhimento de dados que 

venham a preencher as lacunas espaciais e temporais, com o intuito de se reconstruir 

as paisagens de uma determinada cultura, a partir de três diretrizes: 

 

 Conhecimento do funcionamento da cultura como um todo. 

 Conhecimento das evidencias contemporâneas. 

 Familiaridade com o terreno ocupado por uma determinada cultura.  

 

Para o autor, o geografo histórico deve ser um especialista regional, pois a ele 

cabe o papel de reconhecer não só a região na atualidade, mas também os traços, ou 

marcas na paisagem que permita uma reconstituição do passado, buscando inclusive 

ver a terra com os olhos dos seus antigos habitantes (SAUER, 1941, p.7). 

Nessa mesma linha Darby (1991, p.39) estabelece três possibilidades da fusão 

entre a geografia e a história, sendo a primeira o desenvolvimento da história tendo 

como base a geografia, a segunda possibilidade seria o desenvolvimento da geografia 

tendo a história como suporte (ou base), e a terceira seria a fusão entre a história e a 

geografia, possibilitando o estudo de “geografias passadas”. Ressalta-se que, de 

acordo com o autor, a segunda possibilidade apresenta dificuldades relacionadas à 

diferenciação entre a história e a geografia, partindo da premissa na qual as paisagens 

são resultados das ações sucessivas da sociedade.  
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Para Abreu (2000, p.18) é necessário o estabelecimento de regras 

metodológicas fundamentais para se estudar as geográficas pretéritas, ressaltando 

que cabe ao pesquisador seguir ou não as regras sugeridas (SILVA, 2008, p.14):  

 

Dentre as regras fundamentais que permitem que estudemos o passado, 
citaremos aqui apenas três. A primeira é a que preconiza que se as categorias 
de análise da geografia são universais, as variáveis que as operacionalizam 
não o são; daí, precisamos estar sempre atentos à adequação destas últimas 
para o entendimento do passado. Variáveis não trafegam impunemente no 
túnel do tempo, só as categorias de análise podem fazê-lo. A segunda regra, 
por sua vez, indica que só se pode entender o ‘presente de então’ se 
pudermos contextualizá-lo. Embora informado pelo presente, o passado não 
é o presente. Daí, para compreendê-lo, há que se investir muito em pesquisa 
indireta, via leitura do que já foi produzido sobre o tempo que se decidiu 
estudar, e também em pesquisa direta, realizada nas mais diversas 
‘instituições de memória. Finalmente, há também que levar em conta que as 
geografias do passado trabalham, não com o passado propriamente dito, mas 
com os fragmentos que ele deixou. Por isso, é preciso sempre desconfiar dos 
vestígios que encontramos, pois, os documentos não são neutros, isto é, 
incorporam estruturas de poder [...]. Por outro lado, há também que tentar dar 
conta do que não deixou vestígios, mas que sabemos que ocorreu ou que 
deve ter ocorrido (ABREU, 2000, p.18). 

 

A importância da geografia histórica para a compreensão e construção de 

paisagens desaparecidas é apontada por Philo (1996, p.270), que pontua a influência 

de determinados fatores geográficos na criação de um pequeno pedaço da história:  

 

[...] importância da geografia histórica é fazer com que uma sensibilidade 
geográfica seja introduzida no estudo de todos esses fenômenos do passado 
– econômicos, sociais, políticos ou qualquer outro – que são a própria 
‘substância’ da história e que atraíram a atenção dos historiadores (como 
também a de outros estudiosos das ciências sociais e das humanidades).   

 

Muitos dos fenômenos apontados pelo autor foram cartografados em diversos 

períodos históricos, cabendo ao pesquisador a interpretação plena dos dados contidos 

nos mapas históricos elaborados dentro de um determinado contexto geohistórico, o 

que levou a distintas construções cartográficas a partir de interesses geopolíticos 

(CASTRO, 2017, p.25), o que pode ocasionar incoerências entre os dados escritos e 

cartografados, dando ainda novas interpretações e novos significados à geografia 

histórica. 

Moraes (2011, p.21) em sua pesquisa sobre o processo de formação do Brasil 

ressalta a importância da geografia histórica para a compreensão da dinâmica 

territorial, do uso do conceito de território e para a análise da ocupação do país, a 
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partir da distribuição dos recursos naturais e das infraestruturas surgidas ao longo dos 

séculos. 

A geografia segundo Abreu (2010, p.18) tem muito a contribuir para o estudo 

dos lugares do passado e a cartografia histórica é um fator essencial para o 

geohistoriador que busca compreender e realizar entrelaçamentos geográficos com a 

história, os quais são imprescindíveis para a reconstrução dos fenômenos ocorridos 

em um determinado lugar.  

Nesse contexto, a geografia histórica aliada a geografia urbana possibilita a 

reconstrução do processo evolutivo de um determinado organismo urbano, assim 

como as mudanças paisagísticas, econômicas e sociais ocorridas ao longo do 

processo de desenvolvimento urbano. 

 

2.1.2 Geografia urbana 

 

A geografia urbana pode ser definida como a ciência que estuda a cidade, se 

apresentando como ponto de chegada ou uma síntese do conjunto de estudos de 

geografia humana (GEORGE, 1986, p.96). Para Clark (1982, p.2) é definida como o 

ramo da geografia que se concentra em estudar a localização e a disposição espacial 

das cidades, atribuindo aos geógrafos urbanos (estendível aos demais estudiosos da 

Geografia) a busca pela identificação e explicação da distribuição espacial das 

cidades e os seus rearranjos ao longo do tempo, dando ênfase aos processos sociais, 

ambientais e a sua evolução. 

A expressão “Geografia Urbana” foi utilizada pela primeira vez no ano de 1907 

por Kurt Hassert no livro Die Stiidte geographiseh betrachlet, seguido por Raoul 

Blanchard no ano de 1911, no livro Grenoble: étude de géographie urbaine. Ambos os 

livros podem ser considerados pioneiros nos estudos de geografia urbana (CLARK, 

1982, p.7), que buscavam a análise do sítio e da situação (posição) das cidades.  

As análises dos autores definiam que a localização geral e o sítio eram fatores 

determinantes do caráter urbano, e que as origens e o desenvolvimento da cidade 

eram uma resposta às condições físicas locais. Os estudos do sítio e da posição 

geográfica seguiam duas diretrizes: uma descrição detalhada dos diferentes tipos de 

sítios urbanos e uma análise dos efeitos do sítio e da posição após o crescimento e a 

consolidação urbana (MIYAZAKI, 2013, p.31).  
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Nesse contexto, não se pode desassociar os estudos relacionados ao sítio e a 

posição geográfica das formas urbanas, que possibilitam a compreensão dos 

diferentes períodos de evolução urbana, assim como os estudos relacionados à 

mobilidade dos fatores produtivos (teoria centro-periferia), responsáveis pela estrutura 

espacial das cidades. 

A forma urbana pode ser considerada como a fisionomia de uma cidade, onde 

cada uma tem a sua própria feição. Para Lamas (1992, p.80) a forma de uma 

determinada cidade é o resultado de fatores culturais, socioeconômicos e políticos, 

determinados por concepções culturais, ideológicas e estéticas, que contribuem para 

uma determinada função urbana do espaço pela população. 

Holanda et al (2000, p.11) observam que o conceito de forma urbana se adere 

ao conceito de espaço urbano definido por seus limites. Para os autores a 

característica morfológica da cidade pode ser considerado o principal agente 

modificador do espaço utilizado, ressaltando que o termo forma urbana ou espaço 

urbano remete à abordagem dos processos de organização social na cidade a partir 

de suas características configurativas.  

Belo Horizonte representa em suas raízes a busca por uma lógica de 

ordenação, onde o poder público foi responsável pelo processo de organização do 

espaço urbano (FJP, 2007, p.25). Planejada de maneira geométrica, a capital mineira 

apresentava fora da Avenida do Contorno uma forma aparentemente confusa e 

desordenada (AGUIAR, 2006, p.17), que contrasta com o espaço intra-urbano da zona 

planejada.  

Nessa mesma linha Passos (1996, p.155) observa que a Comissão Construtora 

da Nova Capital buscou dar forma à zona suburbana, sendo que o traçado foi 

desenhado de acordo com a topografia local. Segundo o autor, a estrutura básica do 

planejamento da zona é diferenciada em alguns pontos de acordo com a topografia e 

segundo sua destinação, de modo a configurar os elementos focais e de referência às 

atividades públicas e coletivas da cidade, assim como a busca pelo estabelecimento 

de uma ordem de evolução urbana, apesar da aparente desordem:  

 
O limite da suburbana, ou seja, o limite oficial da cidade, é apenas uma 
demarcação abstrata, não consubstanciada num elemento urbano 
construído. Ainda que a partir deste limite nada é definido, as vias suburbanas 
que o atingem parecem direcionadas a um prolongamento além do mesmo - 
o que se pode interferir pela configuração geral expansiva do traçado e, 
particularmente, pelo fato de algumas vias originarem-se a pequena distância 
deste limite, o que só se justifica pela possibilidade de sua extensão. Esta 
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propensão à continuidade das vias suburbanas indica que, se o projeto se 
circunscreve a este limite, o sistema viário e a cidade foram concebidas como 
potencialmente expansíveis. Se por um lado a composição da "área urbana" 
segundo um padrão geométrico e delimitado imprime um caráter estático à 
figura de sua estrutura, a implementação e a ocupação desta área foram 
pensadas e conduzidas segundo um desenvolvimento temporal e gradativo. 
Além disto, a abertura potencial do traçado da zona suburbana à expansão, 
o incentivo à sua ocupação concomitante à da "área urbana" e ainda a 
expectativa de um crescimento para além do horizonte de trabalho do plano 
indicam mais o propósito de impor ao crescimento uma ordem do que fixar 
uma ordem definitiva (PASSOS, 1996, p.142). 

 

Nesse contexto, a partir da associação entre a paisagem urbana e a morfologia 

urbana pode-se compreender não só a dinâmica urbana, mas também os processos 

que resultaram na formação da cidade e a sua forma, assim como as diferentes 

ocupações do espaço urbano e a sua multiplicidade de funções (RODRIGUES, 2009, 

p.14).    

A Teoria Centro-Periferia foi elaborada por John Friedmann2 no ano de 1969, 

dentro dos estudos regionais surgidos a partir da Geografia Teorética-Quantitativa, o 

que acabou elevando a região para um conjunto de lugares onde as diferenças 

internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer 

elemento de outro conjunto de lugares (CORRÊA, 1986, p.32).   

De acordo com Friedmann (1972, p.1), o processo histórico pode ser 

compreendido como uma sucessão temporal de paradigmas socioculturais, surgidos 

a partir do surgimento de inovações periódicas que proporcionam um rearranjo 

regional a partir da reestruturação advinda com as novas tecnológicas, técnicas e 

valores que permitem as transformações inovadoras:  

 

As inovações tendem a difundir-se a partir desses centros (que serão 
chamadas "regiões centrais" ou "core regions"), em direção aos espaços 
exteriores (chamados "regiões periféricas"). Assim, as regiões centrais são 
subsistemas da sociedade, organizados territorialmente, que têm uma alta 
capacidade de geração inovadora; as regiões periféricas são subsistemas 
cujas orientações de desenvolvimento são, em grande parte, determinadas a 
partir das regiões centrais, em relação às quais, elas (as regiões periféricas) 
permanecem em substancial dependência. Assim, as regiões periféricas 
podem ser identificadas por suas relações de dependência para com as 
regiões centrais (FRIEDMANN, 1972, p.2). 

 

John Friedmann (1926-2017) teve grande influência no ponto de vista teórico e no planejamento 

regional em diversos países da América Latina, deixando inúmeros trabalhos publicados no campo do 
planejamento urbano e regional. Para saber mais: (CHIQUITO, 2016; FRIEDMANN, 1957, 1960, 1972;
PERROUX; FRIEDMANN; TINBERGEN, 1969).
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Nessa mesma perspectiva, Lima (2015, p.20) fez algumas observações a 

respeito da abordagem centro-periferia sob a ótica da geografia urbana: 

 

As cidades são percebidas como lugares onde intercâmbios materiais e 
imateriais acontecem, onde redes das mais diversas formas e conteúdos se 
estabelecem em usos contínuos, endógenos e exógenos. São lugares onde 
a inovação acontece, produzindo informação e conhecimento. Mas essas 
cidades também têm suas redes de hierarquias, estruturadas no sentido 
centro-periferia. 

 

Nesse contexto, a nível local, observa-se que as intervenções na rede 

hidrográfica de Belo Horizonte iniciaram-se no núcleo primitivo de ocupação da nova 

capital, posteriormente disseminadas para as regiões mais afastadas do centro ou o 

Bairro Comercial, local onde ocorriam os principais intercâmbios materiais e imateriais 

da capital mineira. 

Pioneira nos estudos relacionados à estrutura centro-periferia no Brasil, Becker 

(1973, p.108) observa eu seu artigo sobre o Estado do Espirito Santo e a sua posição 

em relação aos demais estados do Sudeste, que a industrialização impôs ao espaço 

econômico do país uma estrutura polarizada, compreendendo um “centro” e uma 

“periferia”, visto o crescimento industrial ter partido da região sudeste do Brasil. Cunha 

(2008, p.35), no âmbito da geografia econômica, aponta a importância da estrutura 

centro-periferia para elucidar à maneira que os custos de transporte e a e para a 

compreensão das mudanças que podem ocorrer a partir dessa estrutura. 

No âmbito das aglomerações urbanas Tessari (2013, p.30) faz observações 

relacionadas às dinâmicas socioespaciais existentes no espaço das aglomerações 

urbanas, que favorecem um crescimento urbano disperso e periférico responsável, 

em alguns casos, pela redefinição da escala urbano-regional e consequentemente, a 

lógica centro-periferia. Sendo assim:    

 

[...] a cidade representa uma imensa concentração de agentes que exercem 
diferentes atividades nesse espaço. Sendo assim, a expansão urbana tende 
a privilegiar determinadas localizações em medida tanto mais quanto mais 
escassos forem os serviços em relação à demanda. (TESSARI, 2013, p.32). 

 

Na geografia, o estudo da forma espacial (morfologia) é essencial para se 

compreender a dinâmica das transformações urbanas. Inúmeros trabalhos 

relacionados aos estudos urbanos foram publicados posteriormente, em particalar 

após o ano de 1945, quando se tem um notável aumento dos estudos de geografia 
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urbana (BEAUJEU-GARNIER, 1980, p.8), no entanto, a presente análise focará o 

planejamento urbano e os conceitos de sítio e posição, que podem ser considerados 

de grande importância nos estudos realizados para a escolha da nova capital do 

estado de Minas Gerais (SALGUEIRO, 1997, p.151-152) e para a posição de 

centralidade adquirida por Belo Horizonte no decorrer do século XX. 

 

2.2 Planejamento Urbano 

 

A cidade, como observado por Benevolo (2001, p.23), nasceu das pequenas 

aldeias surgidas com os primeiros agrupamentos humanos após a última era glacial. 

Evoluindo de maneira notável, a cidade passou a representar a materialização das 

mudanças na estrutura econômica e do poder, sendo objeto de planificação e 

organização, de acordo com os interesses e necessidades das sociedades ao longo 

dos séculos, ou seja, o planejamento urbano surgiu ao mesmo tempo em que as 

aglomerações humanas e toda a sua complexidade. 

Na atualidade, o planejamento urbano pode ser definido como um processo de 

tomada de decisão com o objetivo de alcançar metas econômicas, sociais, culturais e 

ambientais, por meio do desenvolvimento de visões, estratégias e planos territoriais e 

da aplicação de um conjunto de princípios de políticas, ferramentas, mecanismos 

institucionais e participativos de procedimentos regulatórios (UN-HABITAT, 2015, 

s.p.).      

Nesse contexto, o planejamento urbano busca ordenar e controlar os possíveis 

impactos decorrentes da ocupação de um determinado sítio, no qual o Estado possui 

um papel determinante na elaboração e aplicação dos estudos (FERRARI JUNIOR, 

2004, p.16). A partir da organização espacial e da busca do desenvolvimento urbano, 

é importante observar que a cidade de Belo Horizonte foi concebida em um período 

de profundas mudanças no espaço urbano das grandes cidades do continente 

europeu e da construção da cidade de La Plata (1882), da qual a planta geométrica 

do perímetro urbano serviu de modelo para a Comissão Construtora da Nova Capital 

para a elaboração da planta da nova capital (AGUIAR, 2006, p.108). 

Como observado por Zimmermann (2016, p.2) o planejamento urbano no 

século XIX buscava resolver os problemas decorrentes do dinamismo das cidades, 

vistas como resultado de sua própria história e evolução, na qual a ciência e as 
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técnicas de engenharia possuíam papel determinante na elaboração de planos de 

construção de cidades e de intervenções de cunho sanitário-embelezador.  

Embasados na racionalidade técnica e na reforma e desenvolvimento dos 

centros urbanos europeus e estadunidenses, e ainda na procura do desenvolvimento 

regional e de modernidade, a elaboração dos planos da cidade de La Plata e de Belo 

Horizonte sofreu notável influência do planejamento urbano, que buscava ainda a 

escolha do sítio ideal e de uma posição que favorecesse o desenvolvimento 

econômico e influência política, assim como a organização do espaço nos moldes 

positivistas e elitistas, com áreas devidamente demarcadas para as diversas classes 

sociais (AGUIAR, 2006, p.76).    

 

2.2.1 Posição e Sítio 

 

A descrição do ambiente natural é importante no estudo das cidades, ao se 

buscar a compreensão sobre os processos que proporcionaram o desenvolvimento 

dos núcleos urbanos a para a escolha das atividades (GEORGE 1969, p.38), podendo 

se definir as relações geográficas entre a cidade e o seu meio natural em duas 

escalas, a local (sítio) e a regional (posição ou situação). 

Para Ab’Saber (1957, p.15) o sítio urbano pode ser considerado um pequeno 

quadro de relevo que efetivamente aloja um organismo urbano. O sítio, de acordo com 

Dollfus (1973, p.18), é o assentamento territorial de um elemento do espaço. Nesse 

sentido, o sitio de uma cidade pode ser entendido como o conjunto de elementos 

físicos e naturais que possibilitam o assentamento humano e posterior modificação de 

acordo com as necessidades da sociedade. A posição, de acordo com George (1983, 

p.37), pode ser definida como a localização da cidade em função de fatos naturais 

susceptíveis, no passado ou no presente, de influir em seu desenvolvimento que, por 

sua vez, está vinculado à facilidade da expansão urbana.

Corrêa (2004, p.317) observa que a localização de uma cidade envolve duas 

escalas espaciais, a localização absoluta (sítio) e a localização relativa (posição), 

onde o sítio é o chão sobre o qual a cidade se estende, podendo ser natural ou 

artificialmente produzido. Compreende-se que a localização das cidades não ocorre 

de forma aleatória, envolvendo inúmeras ações que antecedem a escolha do sítio 

ideal para a ocupação humana, além da necessidade de existência de recursos 
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naturais, acessibilidade, produção de víveres e possibilidade de comunicação com 

outros assentamentos humanos. 

No que diz respeito ao quadro topográfico de um determinado sítio, Reis Filho 

(1968, p.124) observa que inúmeros aspectos precisam ser considerados na 

caracterização do sítio das povoações, como a natureza do solo, relevo, fontes de 

água para o consumo, rede hidrográfica etc. Nesse contexto, o relevo irá influir sobre 

a aparência do conjunto e dos edifícios e sobre o traçado. 

Geiger e Davidovich (1961, p.270) afirmam que o fator posição, juntamente com 

o fator sítio, representa o aspecto geográfico do estudo urbano, cabendo o papel mais 

importante do desenvolvimento das cidades.   

É importante observar que o estudo dos autores foi realizado em um momento 

em que a metropolização e o surgimento de aglomerações urbanas era uma realidade 

no cenário urbano do Brasil, no entanto os mesmos observam que o critério de origem 

não poderia ser utilizado para estabelecer uma classificação de cidade, pois considera 

apenas um período de evolução dos centros urbanos. A ideia de construção de um 

novo centro administrativo estadual surgiu exatamente da estagnação da antiga 

capital (Ouro Preto), que não apresentava condições de expansão urbana devido ao 

seu sítio acidentado (NATAL, 2007, p.25). 

Os autores sugerem ainda uma classificação dos tipos de cidades a partir de 

uma combinação entre o tipo de centro de relação e de centro industrial (1961, p.275), 

ressaltando que o modelo surgiu a partir de um estágio de desenvolvimento que se 

encontravam os centros urbanos brasileiros no ano de 1950. No caso abordado, o que 

interessa é a importância da posição de uma cidade e o sítio no qual ela se encontra 

assentada. 

De acordo com Corrêa (2004, p.317), a posição geográfica de uma cidade pode 

ser entendida como a sua localização em relação aos fatores naturais que possam 

proporcionar o seu desenvolvimento ao longo do tempo. O clima, o relevo, a existência 

de recursos minerais e a existência de solos para a agricultura são fatores relevantes 

para o desenvolvimento de um núcleo urbano. 

Para o autor, a posição é relevante para a irradiação da influência exercida e 

da polarização de serviços que atendam aos demais núcleos urbanos e todo o 

território de uma determinada região. Nesse contexto, a cidade de Belo Horizonte 

pode ser considerada um exemplo da busca por uma influência do Governo Estadual 

em todo o território mineiro, a partir da construção de uma cidade na região central do 



39 

Estado, relativamente afastada das disputas políticas regionais, concentradas na 

região sul e na zona da mata que contribuíam para o ínfimo desenvolvimento das 

demais regiões (AGUIAR, 2006, p.31). 

A localização de uma cidade pode ser crucial em alguns períodos históricos, ao 

mesmo tempo em que perde importância a partir das transformações econômicas e 

sociais, como observado por Corrêa (2004, p.318), no período da Revolução 

Industrial, quando os centros urbanos sofreram transformações nunca vistas até 

então.  

A cidade de Ouro Preto pode ser tomada como exemplo de cidade que foi 

perdendo importância a partir das transformações econômicas e sociais do Estado, 

apresentando ao longo do século XIX períodos de abandono e decréscimo 

populacional (WALSH, 1985, p.101), ao mesmo tempo em que outros centros urbanos 

de Minas Gerais ganhavam importância, ressaltando que os fatores que levaram a 

decadência e posterior perda da administração estadual não se compara com os 

fenômenos ocorridos na Europa industrial. Nesse contexto, é importante observar que 

a antiga capital de Minas Gerais, ainda que possa ter perdido importância em alguns 

aspectos, ganhou notável importância dentro do contexto cultural, histórico e turístico 

não só em nível nacional, mas também internacional.  

Corrêa (2004, p.318-321) estabelece inúmeros tipos de posições ideais das 

cidades, ressaltando ainda as características principais de cada tipologia. As posições 

estão alinhadas com as questões físicas da região, assim como as condicionantes de 

transporte, como linhas férreas e rodovias de grande fluxo, modais que contribuíram 

de forma notável para a alteração geográfica de cidades que possuíam ou não certa 

importância regional e mesmo interestadual, a partir do encurtamento do tempo de 

comunicação entre as cidades, ao mesmo tempo em que outras permaneceram 

ligadas por velhos caminhos. Dessa forma, é possível estabelecer conexão entre a 

paisagem e a posição geográfica das cidades, já que a paisagem é modificada de 

acordo com os interesses da sociedade. 

 

2.2.2 Paisagens Urbanas 

 

Para Leite (2006, p.47) a paisagem é o resultado do equilíbrio entre múltiplas 

forças e processos temporais e espaciais, ou o reflexo da relação entre o ser humano 

e a natureza. Para a autora a percepção do tempo, do espaço e da natureza muda 
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com a evolução cultural, fato que obriga as sociedades a buscarem novas 

configurações de organização do território para a manifestação da sua cultura em 

diversas formas, onde a paisagem modificada pelo ser humano se torna uma 

paisagem cultural que atende a critérios estéticos e funcionais estabelecidos pelas 

sociedades. 

Os estudos sobre a paisagem surgiram ao mesmo tempo em que a Geografia 

se institucionalizava como ciência no século XIX. Para Vitte (2007, p.71), a partir dos 

estudos realizados por Humboldt, Goethe, Ritter e von Richthofen relacionados à 

geografia física, a paisagem passou a ser compreendida como o resultado de uma 

relação entre a epiderme da Terra e as culturas ao longo da história. Humboldt é 

considerado o pioneiro no emprego do termo paisagem (landschaft), em seus estudos 

realizados na primeira metade do século XIX. Já Ritter inclui em sua Erdkunde as 

paisagens físicas, culturais e históricas, ponto de partida para a análise e comparação 

das diversas paisagens do planeta e suas diferenças e semelhanças. 

Nesse contexto, pode-se destacar Ratzel e a sua visão de território que, ao 

contrário da paisagem, representava para ele a concretização formal do espaço, 

possibilitada pela ocupação de uma determinada região por um grupo (MOREIRA e 

TARGINO, 2007, p.74).  

O pensamento de Ratzel e o seu determinismo geográfico se encontram 

embasadas pelo contexto político-social europeu da segunda metade do século XIX, 

em um momento em que a Alemanha, então uma nação recém-formada, buscava a 

expansão política e territorial, na qual as ideias de Ratzel, que entendia o espaço 

habitado pelos seres humanos como território e não como paisagem, e a ideia de 

progresso a partir da expansão territorial, foram formuladas (GANIMI, 2003, p.53). 

 Em oposição às ideias de Ratzel e dentro do contexto político-social do período, 

Vidal de La Blache compreendeu a geografia humana como uma geografia de 

paisagem, a partir da relação homem/natureza, e não como uma relação entre os 

seres humanos, como propôs Ratzel, a partir da influência Darwinista a respeito de 

um sistema de interdependência entre os seres, em constante luta pela sobrevivência 

(NAME, 2010, p.3). 

De maneira sucinta, para La Blache, a paisagem e o ser humano se 

relacionavam em um caráter funcionalista, admitindo que o meio exercia influência 

sobre o ser humano, no entanto, o sucesso do homem no meio estaria relacionado à 
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maneira e à medida em que ele conseguisse dominar o ambiente, como observado 

por Ribeiro (2010, p.8), acelerando o tempo geológico, abrindo túneis, escavando rios. 

O autor observa ainda a relevância da paisagem, que expõe os traços da 

ocupação humana ao longo dos séculos, agregando os períodos da história da 

natureza e das civilizações: 

 

A ação da natureza tira sua força do fato de que ela não se exerce da mesma 
forma que a ação dos homens. É uma interferência imperceptível e complexa, 
acumulando efeitos que lentamente se totalizam: uma ação contínua, e é 
dessa continuidade que vêm seu poder (VIDAL apud RIBEIRO, 2010, p. 7).  

 

Nesse contexto, a paisagem pode ser considerada um dos conceitos mais 

antigos e complexos da geografia, podendo ainda ser definida como uma determinada 

porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica e ao mesmo tempo instável, 

de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre 

os outros, fazem dela um conjunto único e indissociável, em perpetua evolução 

(BERTRAND, 1968, p.249). 

 

Na Geografia ocidental contemporânea a paisagem é entendida como 
produto visual de relações entre os elementos naturais e sociais que, por 
ocupar um determinado espaço, pode ser cartografada em escala macro ou 
de detalhe, e classificada de acordo com um método que a compõe 
(MAXIMIANO, 2004, p.83). 

 

A relação entre o meio e o ser humano é inegável, visto que as civilizações 

modificam o meio de acordo com os seus valores e interesses. Para Carl Sauer, a 

paisagem do presente é a consequência histórica da interação entre o organismo e o 

ambiente (MATHEWSON e SEEMAN, 2008 p.76). É importante observar que o 

geógrafo estadunidense apontou ainda a cultura como a marca da ação humana no 

meio, na qual a paisagem se encontra composta por formas físicas e culturais (NAME, 

2010, p.169).  

Em seus estudos Sauer, a partir de uma perspectiva histórica, diferenciou as 

paisagens naturais, entendidas como as regiões que não sofreram ações antrópicas, 

das paisagens culturais, correspondentes às regiões que sofreram modificações a 

partir da ação humana. Para Sauer, em oposição ao determinismo geográfico, as 

atividades humanas dominam os estudos relacionados à paisagem, e não as 

influências dos elementos naturais, sendo que a cultura é o agente, a área natural é o 

meio, a paisagem cultural é o resultado (CORREA e ROSENDAHL, 1998, p.59).  
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Del Rio (1995, p.93) observa a diversidade de olhares em relação ao conceito 

de paisagem, destacando-se a importância da percepção da paisagem, ou percepção 

ambiental, que busca a relação do ser humano com o mundo e a dita realidade. Para 

o autor, os estudos da percepção ambiental seguem cinco áreas de investigação.  

A primeira área refere-se às influências que a percepção ambiental tem sobre 

o ser humano, a partir de estudos ligados a medicina e a psicologia; a segunda área 

refere-se aos estudos relativos das resultantes das percepções, que procuram 

analisar as condutas humanas, que pode ser um comportamento consciente ou uma 

atitude que, como observa Yi-fu Tuan, é uma postura cultural e uma posição que se 

toma perante o mundo (DEL RIO,1995, p.95); a terceira área busca a compreensão 

das sensações e sentimentos que a conformação do ambiente físico causa ao 

observador, buscando compreender o processo de conhecimento, na qual a paisagem 

não é mais vista como um cenário estático, mas mutável, percebido a partir de uma 

sucessão de quadros visuais (CULLEN, 1893, p.195); a quarta área refere-se aos 

estudos sobre a cognição, que busca a compreensão do que está à sua volta a partir 

da individualidade da percepção da paisagem, ainda que persista a ideia da 

homogeneização das paisagens urbanas; a quinta área procura analisar as 

características peculiares aos lugares, a partir dos estudos relacionados à percepção 

e ao comportamento dos indivíduos, na busca da compreensão dos efeitos causados 

pelas diferentes configurações do ambiente natural ou artificial ao ser humano. 

Nesse sentido, a paisagem urbana pode ser entendida como a arte de tornar 

coerente e organizado, visualmente, o conjunto de edifícios, ruas e espaços que 

constituem o ambiente urbano (CULLEN, 1983, p.9). Para Sorre (1962, p.26), a 

paisagem urbana destaca o conjunto de elementos que contribuíram para o 

crescimento de um núcleo urbano localizado em um determinado sítio. 

De acordo com Melazo (2005, p.46), em um primeiro momento, a paisagem é 

constituída por elementos físicos (geologia, geomorfologia, vegetação), e em um 

segundo momento, a análise deve ser realizada associando os elementos físicos aos 

antrópicos (elementos urbanos e industriais), buscando refletir e analisar sobre a 

paisagem a partir das atividades que se relacionam com o meio.  

Nesse sentido, a partir de uma abordagem resumida, a paisagem urbana, de 

acordo com o autor: 
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[...] pode ser entendida com um conjunto de elementos que se encontram 
inter-relacionados numa dinâmica urbana-antrópica-ambiental, sofrendo 
modificações, sendo (re)criada através desse processo “evolutivo” do 
capitalismo tornando-a vulnerável a tais modificações econômicas existentes 
e às intervenções antrópicas, agentes atuantes nesse cenário urbano. A 
cidade deve ser entendida como espaço integrante da natureza, assim como 
a natureza também deve ser respeitada e conservada, não sendo tratada 
através da superficialidade de meros paisagismos ou pela racionalidade do 
sistema capitalista, dando-lhe valores materiais de venda e compra 
(MELAZO, 2005, p.47). 

 

A partir da associação homem natureza em um determinado tempo/espaço, e 

a ação coletiva com a finalidade de modificar o meio a partir das necessidades e na 

busca de uma melhor adaptação ao sítio habitado, a paisagem urbana passa a existir, 

tornando-se objeto de análise e de reflexão com o intuito de se compreender as formas 

e as relações entre o meio e o ambiente construído. 

A paisagem das cidades se alteram de maneira mais intensa a partir dos locais 

de maior aglomeração, que polarizam os serviços e demais atividades comerciais e 

institucionais, além da convergência dos eixos de transporte para a área central 

(MOTTA, 2005, p.108), que contribui não só para a polarização da área, a dotando de 

notável centralidade, mas também para a alteração da zona contígua à cidade 

(BEAJEAU-GARNIER, 1980, p.15).  

Esses fatores contribuem para a alteração da paisagem, na qual o ser humano 

a adapta de acordo com os seus interesses, promovendo alterações de ordem hídrica 

e topográfica, essa última em intrínseca conexão com a parte urbanística, com o intuito 

de proporcionar uma melhor ocupação do espaço (GORSKI, 2010, p.40), no qual é 

perceptível as marcas deixadas na paisagem ao longo dos diversos períodos de 

desenvolvimento urbano. 

Para Sorre (1962, p.11) o espaço urbano e a paisagem urbana se encontram 

intrinsecamente conectadas onde, indistintamente, o espaço urbano é um atributo da 

paisagem urbana, e a paisagem urbana uma característica do espaço urbano, 

considerando que a estrutura das cidades pode ser considerada um produto de sua 

história, de sua posição geográfica, de sua idade, do seu tamanho e do gosto dos 

seus habitantes.   

Em sua análise sobre a influência da rede hidrográfica na formação e 

desenvolvimento das cidades, o autor observa que a ação dos rios e dos cursos 

d’água sobre o plano das cidades é bem complexo, uma vez que um rio pode ser 
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considerado um eixo de circulação, tanto fluvial quanto terrestre e ao mesmo tempo 

um obstáculo para o crescimento de um centro urbano (SORRE, 1962, p.31).  

A partir da análise do desenvolvimento urbano das cidades de Zaragoza, 

Rouen, Toulouse, Bordeaux e demais exemplos, o desenho da paisagem não se 

baseia na rede hidrográfica, mas teve de adaptar-se à hidrografia do sítio, cumprindo 

os rios o seu papel de obstáculo, bem como todos os terrenos baixos e inundáveis, 

sobre as quais a população hesita ao assentamento nessa porção do sítio (SORRE, 

1962, p.34).  

Nesse contexto, onde o ser humano não pode se vangloriar por não conseguir 

controlar o rio (SORRE, 1962, p.35), as cidades na atualidade procuram se afastar o 

máximo possível do rio, ou o cobrem, na tentativa de conter as enchentes:  

 

Na Inglaterra, em Salisbury, uma nova cidade do século XIII, os canais 
funcionam há muito tempo no meio das ruas. O desenho da cidade não foi 
calçado sobre o desenho preexistente dos cursos d’água, mas teve que 
adaptar-se à rede natural do mesmo (SORRE, 1962, p.35). 

 

Sorre (1962, p.37) ainda salienta a busca por uma harmonização entre a cidade 

e a rede hidrográfica, na qual o tecido urbano procura se adaptar ao traçado fluvial, 

de modo a evitar os transtornos causados pelos transbordamentos, não podendo 

dissociar a relação entre a cidade e as bacias hidrográficas, sobre a qual se assenta 

o tecido urbano.  

 

2.3 Hidrografia e Bacia Hidrográfica 

 

A hidrografia pode ser considerada uma área da geografia física que estuda as 

águas do planeta, na qual a informação e a representação cartográfica do elemento 

liquido na Terra contribui para o planejamento e para a decisão em diferentes âmbitos 

da sociedade (ARTILHEIRO, 2006, p.2). De acordo com a Organização Hidrográfica 

Internacional de Portugal, o termo implica: 

 

O ramo das ciências aplicadas, que trata da medição e descrição das 
características dos mares e áreas costeiras, tendo como objetivo principal a 
navegação e todas as outras finalidades e atividades marítimas, incluindo, 
entre outras, atividades costeiras e oceânicas, de investigação, proteção do 
ambiente, e serviços de previsão. (OHI, 2005, p.3)    
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Nesse caso, apesar da abrangência predominantemente oceânica, não se 

pode desassociar o termo hidrologia da hidrografia, ainda que esta última estude de 

maneira mais ampla a presença das águas no planeta, e a hidrologia é a ciência que 

estuda a ocorrência, transporte e distribuição de água em seus diferentes estados, 

assim como os estudos relacionados ao ciclo hidrológico (SILVA, 2015, p.2). 

Pode ser atribuído aos estudos hidrográficos e hidrológicos grande importância 

para a compreensão da formação do relevo, visto que a água atua como principal 

agente modelador e modificador da paisagem, desencadeando uma série de 

fenômenos que contribuem de diferentes maneiras para a conformação da paisagem 

e para a recarga de lençóis subterrâneos e aquíferos, desde a precipitação até a 

chegada aos talvegues. 

Nesse sentido, uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um rio pode 

ser considerada uma região geográfica definida topograficamente, formada por um 

curso d’água principal e seus afluentes, resultantes do afloramento de um lençol 

freático e limitada à montante pelos divisores de água, que correspondem aos pontos 

mais elevados da bacia, a separando das demais bacias adjacentes (JORGE e 

UEHARA, 1998, p.102; CHRISTOFOLETTI, 1980, p.145).  

 Para Silva (2015, p.57) bacia hidrográfica é uma região definida 

geograficamente sobre o território, como um recorte da superfície abrangendo um 

curso d’água principal e os seus afluentes, na qual toda a água drenada converge 

para uma única saída, denominada exutório. De acordo com a autora, os limites de 

uma determinada bacia coincidem com a linha de cumeada do relevo, o qual 

denomina-se interflúvio, consistindo nos pontos mais elevados do terreno. 

Uma bacia hidrográfica geralmente apresenta vales sulcados pelas águas, que 

formam as bacias tributárias ou sub-bacias, que escoam suas águas para o rio 

principal, formando um ecossistema fluvial3 que se encontra conectado de forma 

estrutural às condições geográficas e climáticas de uma determinada região 

(GORSKI, 2010, p.43). 

Dentro desse sistema, existem ainda as sub bacias hidrográficas, que podem 

ser definidas como áreas de drenagem de uma determinada porção da bacia e 

De acordo com Siqueira e Henry-Silva (2011, p.2), os ecossistemas fluviais compreendem todos os 

sistemas aquáticos, no entanto, se distinguindo de lagos, represas e áreas alagadas por duas 
características básicas: presença de corrente de água com movimento permanentemente horizontal e 
unidirecional em direção a foz e interação intensa com sua bacia hidrográfica.
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afluentes de um curso d’água principal (FAUSTINO, 1996, p.25). Para Schiavetti e 

Camargo (2002, p.256) uma sub bacia pode possuir características geológicas 

distintas em relação a bacia hidrográfica na qual se encontra inserida. 

Como observado por Christofoletti (1980, p.106), dentro de uma bacia existe 

uma hierarquia fluvial, que pode ser definida como a classificação de um determinado 

curso d’água dentro de um sistema fluvial, onde, a partir da classificação de Horton 

(1945) o autor estabelece critérios para a ordenação dos cursos d’água: 

 

 Primeira ordem: curso d’água que não possui afluentes. 

 Segunda ordem: curso d’água que recebe apenas afluentes de primeira 

ordem. 

 Terceira ordem: curso d’água que recebe afluentes de segunda ordem e 

terceira ordem. 

Nesse sentido, pode se estabelecer outras ordens, de acordo com as 

características da bacia. No entanto, é importante ressaltar que existem outros 

sistemas que permitem uma classificação similar a estabelecida por Horton, como o 

de Strahler (1952), e outros que levam em consideração a confluência dos cursos 

d’água, como o sistema de Scheidegger (1965), que apresenta maior fidedignidade 

em relação ao aspecto hidrológico da bacia, a partir da alteração do volume d’água 

da drenagem principal (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.109).  

No caso do sítio de Belo Horizonte, algumas dessas características se 

apresentam de maneira notável, vista a existência de vários grupos geológicos, no 

caso na bacia do ribeirão Arrudas (PINHO, 2007), que contribuem para a variação no 

escoamento superficial e na declividade que se verifica na porção sul da bacia, assim 

como a quantidade de cursos d’água de primeira e segunda ordem, se for aplicado o 

sistema de Strathler na bacia, utilizado de maneira mais ampla em relação aos demais 

sistemas, visto o caráter descritivo e o seu relacionamento com as leis da composição 

da drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.109).  

Ressalta-se que as profundas alterações antrópicas ocorridas na bacia do 

ribeirão Arrudas contribuíram para o desaparecimento dos aspectos geológicos 

superficiais que caracterizavam a bacia, a qual tornou-se, na sua grande maioria, uma 

bacia altamente impermeabilizada e urbanizada, alterando de maneira significativa o 

escoamento superficial e subterrâneo. 
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2.3.1 Bacias hidrográficas urbanas 

 

 Pode-se considerar-se que uma bacia hidrográfica se torna urbana a partir da 

ação antrópica do ser humano, que modifica o espaço de acordo com suas 

necessidades, essencialmente voltadas para a formação e expansão de um 

determinado núcleo urbano, modelados ou não pelo território que a conforma, um 

conceito que se encontra ligado à ideia de paisagem, como observado por Sauer 

(1998, p.42): 

 

Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas 
relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas com o 
espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou 
dissolução e substituição. Assim no sentido corológico, a alteração da área 
modificada pelo homem e sua apropriação para o uso são de importância 
fundamental. A área anterior à atividade humana é representada por um 
conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem introduziu são um 
outro conjunto. 

 

Nas áreas urbanas, os processos relativos às águas são resumidos ao binômio 

escoamento e infiltração (BOTELHO, 2011, p.72), sendo que o escoamento se 

sobressai em relação à infiltração, devido à pouca permeabilidade do solo urbano, 

fator que influencia diretamente na recarga das águas subterrâneas das bacias 

urbanizadas. Deve-se compreender que o sítio urbano se encontra assentado sobre 

um pequeno quadro de relevo que efetivamente aloja um organismo urbano 

(AB’SABER 1957, p.15), ou seja, sobre uma região modelada pelas águas ao longo 

dos tempos. 

Nesse contexto, deve-se compreender que a gravidade exerce grande 

influência sobre o escoamento, assim como a declividade dos terrenos e do leito fluvial 

(SILVA, 2015, p.68). Uma declividade considerável proporciona um maior escoamento 

das águas, fator que contribui para uma menor permanência de concentração das 

águas em uma determinada bacia, onde a ação antrópica contribui de maneira 

determinante para o aumento da velocidade, na qual Belo Horizonte pode ser 

considerada um exemplo notável dessa alteração. 

 Os impactos mais visíveis causados pela urbanização das bacias, a partir da 

interferência na drenagem urbana, são as alterações no ecossistema fluvial com a 

remoção de vegetação ciliar, da urbanização das várzeas e a alteração do 

escoamento superficial. Nesse contexto, Porto et al (2001, p.806), observam que em 
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um pico de cheia em uma bacia hidrográfica urbana pode chegar a seis vezes mais 

do que um pico dessa mesma bacia em condições naturais.    

Para Porto et al (2001, p.805), o objetivo principal das intervenções nas bacias 

urbanas, de modo a remover as águas pluviais em excesso do ambiente urbano 

(drenagem urbana) a partir da execução de projetos e obras estruturais foi, durante 

muito tempo, vista como a única maneira de se evitar os transtornos, prejuízos e riscos 

de inundações nas cidades. 

 A inundação pode ser considerada um fenômeno natural que faz parte da 

dinâmica fluvial (BAPTISTA e CARDOSO, 2012, p.131), que ocorre com certa 

periodicidade a partir de eventos pluviométricos contínuos ou intensos de curta 

duração. Para Langbein et al (1947, p.125), as inundações de um curso d’água são o 

resultado de muitas causas, como o fator climático e o complexo solo-vegetação, 

consideradas variáveis que exercem influência no volume de escoamento.  

De acordo com o autor:  

 

A topografia das bacias de drenagem (em estado natural) é sensivelmente 
permanente, característica que influencia principalmente a concentração ou 
o tempo de distribuição da descarga de uma bacia de drenagem. Sistemas 
fluviais diferem em sua eficiência em relação à coleta e condução de água. 
Em alguns sistemas, as águas superficiais se aglomeram de forma rápida e 
a descarga reflete a drenagem rápida. Em outros, a drenagem da superfície 
é mais atrasada e a descarga é liberada lentamente (LANGBEIN et al, 1947, 
p.125-126). 

 
 

Apesar das inundações serem um fenômeno natural, elas podem ser 

intensificadas pela ação humana, a partir de modificações na superfície das bacias 

hidrográficas como a urbanização e a impermeabilização, ocasionando alterações 

relacionadas à infiltração da água no solo e no escoamento superficial (TUCCI, 1997, 

p.34). 

Nesse sentido, Tucci (1997, p.33-35) pontua algumas medidas utilizadas para 

o controle de vazões na macrodrenagem4 urbana: 

 

4 Macrodrenagem pode ser entendida como o receptáculo final das águas superficiais coletadas na 
bacia, composta de redes pluviais, galerias de grande porte e rios canalizados, além das estruturas de 
microdrenagem, esta entendida como um sistema responsável pela coleta das águas pluviais, 
composto de galerias de pequeno e médio porte.  Para saber mais: (PARANÁ, 2002); (SÃO PAULO, 
1999); (BIDONE e TUCCI, 1995). 
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 Medidas estruturais: canalização, reservatório de amortecimento de cheias e 

diques em combinação com polders5. 

 

 Medidas não estruturais: zoneamento de áreas de inundações, através da 

regulamentação do uso do solo com risco de inundação, ocupação com áreas de 

lazer, seguros contra inundações e previsão em tempo atual, entre outras medidas. 

 

As obras realizadas nas cidades brasileiras em geral consistem em medidas 

estruturais, em particular a canalização, visando controlar o impacto gerado pelo 

aumento do escoamento em meio urbano a partir da construção de canais 

dimensionados para escoar uma vazão de tempos de retorno entre 25 e 100 anos 

(TUCCI, 1997, p.34). No entanto: 

 

Com a canalização, as inundações deixam de ocorrer. Nas áreas que, antes, 
eram o leito maior do rio e sofriam frequentes inundações, existiam favelas, 
ou eram desocupadas. Essas áreas tornam-se valorizadas, pela suposta 
segurança do controle de enchentes. O loteamento dessas áreas leva a uma 
ocupação nobre de alto investimento. Com o desenvolvimento da bacia de 
montante e o respectivo aumento da vazão máxima, que não é controlada 
pelo poder público, voltam a ocorrer inundações no antigo leito maior. Nessa 
etapa, não existe mais espaço para ampliar lateralmente o canal, sendo 
necessário aprofundá-lo, aumentando os custos em escala quase 
exponencial, já que é necessário estruturar as paredes do canal. Esses 
custos podem chegar a valores de US $ 50 milhões/km (TUCCI, 1997, p.35). 

 

 Tucci (1997, p.34-35) e Gorski (2010, p.67-106) observam que a combinação 

de medidas não estruturais e estruturais podem contribuir para a amenização das 

inundações em ambiente urbano. No caso de bacias hidrográficas com alto grau de 

impermeabilização, observa-se ainda a necessidade de se criar medidas que 

busquem minimizar os impactos causados pela pouca permeabilidade do solo, como 

a retenção e o retardo das águas nas vertentes, descritas por Yoshimoto e Suetsugi 

(1990, p.177-180), a partir dos resultados positivos da intervenção realizada no rio 

Tsurumi, localizado na região metropolitana de Tóquio. 

5 Segundo Ferraz e Silva (2017, p.225-227) o dique tem com a finalidade de manter determinadas 
porções de terra secas através do represamento de águas correntes por meio de paredes de concreto, 
de terra ou de enrocamento. Polders, de acordo com os autores, são sistemas compostos por diques 
de proteção, redes de drenagem e sistemas de bombeamento, construídos para a proteção de áreas 
ribeirinhas ou litorâneas, fundo de vale laterais a rios e canais que encontram em cotas inferiores às 
dos níveis d’água, que ocorrem durante os períodos de chuva ou marés 
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 As intervenções na rede hidrográfica urbana geralmente abrangem não só as 

águas pluviais, mas também as águas servidas (esgotos doméstico, industrial e 

industrial), contribuindo para a degradação dos cursos d’água nas cidades, pelo fato 

de não haver, em alguns casos, uma separação entre os sistemas de drenagem 

urbana (BOTELHO, 2011, p.73). Ressalta-se que os efeitos da poluição difusa nos 

cursos d’água urbanos (resíduos sólidos, óleos e graxas) observado por Righetto, 

Gomes e Freitas (2017, p.1110-1112), carreados a partir da precipitação nas vertentes 

impermeabilização das bacias hidrográficas urbanas, são extremamente nocivos para 

os cursos d’água.  

Nesse contexto a drenagem urbana, como observada por Gorski (2010, p.65), 

é um dos principais agentes difusores da poluição da rede hidrográfica e das 

enchentes nas áreas urbanas, a partir do aumento das vazões ocasionadas por 

inúmeros fatores ligados à urbanização e impermeabilização do solo, como a redução 

da evotranspiração e a redução do escoamento subterrâneo (TUCCI, 2001, p.36-37), 

medidas que contribuem para a concentração do escoamento nos canais artificiais. 

 Outra questão são os efeitos socioambientais que ocorrem nas bacias 

hidrográficas urbanas a partir das intervenções de caráter estrutural nos cursos d’água 

com os impactos gerados dentro ou à jusante das cidades devido às alterações no 

regime hidrológico das bacias.  

Baptista e Cardoso (2012, p.133-135) observam que a canalização dos cursos 

de água agrava o quadro, levando a crises de insuficiência nos sistemas de drenagem 

e ao consequente aumento na frequência de inundações, com impacto direto nas 

áreas ribeirinhas. 

  Magalhaes e Marques (2014, p.8) observam os impactos gerados no município 

de Sabará devido a intervenção na rede hidrográfica pertencente à bacia do ribeirão 

Arrudas em Belo Horizonte, provocando impactos de ordem urbano-geomorfológico: 

 

[...] as intervenções geraram passivos ambientais para o município de 
Sabará. Além de receber as águas poluídas pelos resíduos líquidos e sólidos 
despejados no Ribeirão em Belo Horizonte, Sabará passou a sofrer os efeitos 
dos maiores picos hidráulicos e da maior energia das águas. Como 
consequência, a dinâmica de erosão e desestabilização das margens tem 
provocado movimentos de quedas e remoção dos sedimentos marginais, 
provocando o recuo lateral de trechos localizados. Em alguns casos, o recuo 
das margens está comprometendo algumas edificações localizadas próximas 
à calha fluvial, sobretudo moradias (MAGALHÃES e MARQUES, 2014, p.11).   
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A questão das intervenções na rede hidrográfica urbana já era debatida por 

Brito (1944, p.30-87), um dos pioneiros dos estudos e obras relacionadas à questão 

hidrográfica-sanitária das cidades brasileiras. O engenheiro, encarregado de planejar 

e executar obras de intervenção na rede hidrográfica de inúmeras cidades brasileiras, 

como São Paulo, Campos e Recife, fez importantes observações em relação às bacas 

hidrográficas urbanas, no que diz respeito à maneira em que as cidades ocuparam as 

vertentes e as várzeas, e as possibilidades de reabilitação e mitigação dos 

transbordamentos:  

  
O homem não pode alterar as condições geológicas do terreno, para o tornar 
mais permeável, pode, porém, deixar de suprir, como pode estabelecer ou 
restabelecer condições naturais acessórias para que as águas das chuvas se 
detenham na sua descida rápida pelas encostas e pelos talvegues torrenciais, 
e nas dilatações pelas várzeas alagadiças, de modo a retardar a afluência do 
volume total que tenha de se escoar pelo curso principal. A devastação de 
florestas, o arredondamento de blocos de pedra ou degraus existentes nos 
talvegues, certas retificações de cursos de água, a drenagem ou o aterro de 
depressões e brejos, constituem intervenções do homem na ordem natural 
das coisas que, em muitos casos, causam males maiores do que os 
benefícios colimados (BRITO, 1944, p.51-52). 

 

 O engenheiro (BRITO, 1944, p.75) observa ainda a necessidade de atenção 

por parte do poder público e dos técnicos para a execução das obras de saneamento 

e inundações, sob risco de se executarem obras emergências no futuro, a partir do 

agravamento dos transbordamentos e epidemias, fato então comum no período no 

qual foi escrito o relatório sobre a retificação e canalização do rio Tietê (1925). 

 Brito (1944, p.181), em seus trabalhos relacionados às intervenções nos rios 

urbanos brasileiros, destaca o caso de São Paulo (1925-1929) em um período em que 

essa cidade despejava todo o esgoto doméstico e industrial in natura no rio Tietê, 

conduzidos por dezesseis redes primarias, mas também nas consequências das 

intervenções no ciclo hidrológico, no qual o engenheiro apresentou um plano que 

consistia em conservar grande parte das várzeas do rio para as eventuais enchentes, 

assim como a construção de diques e lagos para regular o transcurso das águas no 

município de São Paulo, desde a divisa com o município de Guarulhos até a 

confluência com o rio Pinheiros, próximo ao município de Osasco (BRITO, 1944, 

p.127-272). 

 Nesse contexto, faz-se necessária a abordagem da rede hidrográfica urbana 

ou os rios urbanos, elementos importantes para a formação das cidades, atualmente 

vistos como problema e um entrave no desenvolvimento regular do tecido urbano. 
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2.3.2 Rios urbanos  

 

A expressão “rio urbano” é um termo dicotômico que abrange não só a 

geografia, mas inúmeras áreas do conhecimento, a partir da associação do elemento 

natural ao desenvolvimento e pertencimento a um núcleo urbano garantindo a sua 

sobrevivência, além de contribuir para o desenvolvimento e consolidação das cidades 

fundadas em suas margens. 

Considerados marcos de referência na paisagem, de acordo com Almeida e 

Carvalho (2007, p.2), os rios urbanos podem ser definidos como:  

 

[...] aqueles que, dialeticamente, modificam e são modificados na sua inter-
relação com as cidades. E a partir dessa interação, surge algo que é, ao 
mesmo tempo, natural e cultural, orgânico e artificial, sujeito e objeto, algo 
híbrido por que não é mais natural, mas também não se transformou ao ponto 
de deixar de carregar em si a Natureza. 

 

A rede hidrográfica, como observado por Botelho (2011, p.74), vem sofrendo 

intervenções antrópicas desde o surgimento dos primeiros assentamentos humanos, 

não apenas para o aumento do território a ser ocupado, mas também para a 

manutenção da vida (agricultura, criações, navegação etc.).  

Com o desenvolvimento das sociedades e das cidades ao longo dos séculos, 

os rios urbanos passaram a sofrer inúmeras intervenções de ordem estética, higiênica 

e ambiental. No início do século XIX, as relações de algumas sociedades do ocidente 

com os elementos naturais começaram a se alterar devido ao crescimento urbano 

proporcionado pela Revolução Industrial, promovendo uma profunda reorganização 

do espaço urbano em diversas cidades europeias (CASTONGUAY e EVENDEN, 

2010, p.1-3).  

Nesse contexto, os cursos d’água que corriam integrados à paisagem de alguns 

centros urbanos perderam sua importância, vistos não só como obstáculo ao 

desenvolvimento da cidade e uma barreira a ser transposta, mas também como 

propagadores de doenças, devido as descargas domesticas e industriais em suas 

águas. 

 As intervenções na rede hidrográfica dos principais centros urbanos europeus 

ocorreram durante todo o século XIX e em parte do século XX, destacando-se as 

obras de canalização do rio Danúbio em Viena (HAIDVOGL, 2012, p.113), para fins 
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de infraestrutura urbana e de controle das inundações, e os rios Tâmisa, Senne e 

Sena.  

Clifford (2012, p.34) aponta as transformações entre a cidade e o meio a partir 

do acentuado crescimento populacional dos séculos XVIII e XIX, que desencadeou 

uma pressão sobre o rio Tâmisa e os seus afluentes, canalizados entre o final dos 

setecentos e ao longo dos oitocentos.  

Nesse contexto o Tâmisa, principal rota de comercio e comunicação com o 

exterior, rapidamente se degradou, não só com o despejo de esgotos e resíduos, mas 

também com as obras de infraestrutura urbana que alteraram a paisagem fluvial e 

tornaram complexa a convivência entre a cidade de Londres e o seu principal curso 

d’água durante a revolução industrial. 

Da mesma maneira a cidade de Paris transformou a sua relação com o rio Sena 

no final do século XVIII, com as revoluções urbana e industrial (BARLES, 2012, p.95), 

na qual a autora destaca a intrínseca relação entre a urbe e a rede hidrográfica da 

região, responsável pelo suprimento da velha Lutetia e pelo comercio e agricultura 

que abasteceram durante séculos os parisienses de trigo e demais víveres.  

A autora ainda destaca a urbanização da rede hidrográfica parisiense,  ocorrida 

antes dos demais centros urbanos europeus, visto a posição central em que Paris 

ocupava no contexto ocidental, que concedeu ao Sena duas funções básicas, a de 

abastecimento de água de uma pequena porção da cidade e de receptáculo de 

esgotos, essa última ligada à construção de sub redes que se conectavam, em alguns 

casos, à rede de esgotamento pluvial construída após uma grande epidemia de cólera 

ocorrida no ano de 1832 (BARLES, 2012, p.98). 

Deligne (2012, p.18) aponta a Bruxelas oitocentista como um exemplo 

sintomático da mudança de relação entre as cidades europeias e as suas águas a 

partir da cobertura do rio Senne entre os anos de 1895 e 1872, parte de um plano 

urbanístico inspirado no modelo “Haussmaniano” de Paris.  

As obras de cobertura de um rio de extrema importância para a Bruxelas 

medieval, esconderam não só o curso d’água da paisagem urbana, mas também 

conectou a rede de esgotos da capital belga ao curso d’água, sob alegação de eliminar 

uma fossa aberta propagadora de infecções (DELIGNE, 2012, p.18), além de erradicar 

um bairro operário localizado às margens do Senne, que sofria com o contato direto 

com as águas poluídas (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 - A cidade de Bruxelas no ano de 1572 e o rio Senne integrado ao tecido urbano. 

Fonte: Braun and Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum 

 

 

 

 
Figura 7 - Obras de canalização e cobertura do rio Senne no ano de 1867. 

Fonte: Imagem de domínio público 
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O autor observa ainda que, nos anos seguintes, a canalização foi estendida 

para os afluentes do rio Senne, no qual destaca o riacho Maelbeek, coberto em um 

momento em que o tecido urbano de Bruxelas ainda não havia chegado às suas 

margens. Um indício, de acordo com Deligne (2012, p.19), da mudança de relação 

entre o rio e a cidade a partir do crescimento demográfico e da industrialização que 

contribuíram para o surgimento de novas formas de se conceber o território, onde os 

rios não eram mais classificados como componentes essenciais da paisagem. 

No Brasil, as primeiras intervenções na rede hidrográfica datam dos séculos 

XVII e XVIII, com fins sanitários e de abastecimento das cidades, destacando-se a 

relação estabelecida entre as cidades mineiras fundadas nos séculos XVII e XVIII e 

os cursos d’água.  

Como observado por Reis Filho (1968, p.106), a população que se estabeleceu 

na região das minas contribuiu para o processo de consolidação urbana no Brasil, a 

partir da instalação de serviços e equipamentos destinados a regularizar a ocupação 

do território. O controle da urbanização das Vilas era feito pelas Câmaras, que 

determinavam a forma e a posição das edificações visando a higiene e o alinhamento 

com as vias existentes, uma clara preocupação da necessidade de controle da 

transformação espacial pelos órgãos municipais (REIS FILHO, 1968, p.110). 

Nesse contexto, observa-se que grande parte dos núcleos urbanos fundados 

no período apresentam uma morfologia que acompanham quase sempre as estradas 

e a topografia (DEFFONTAINES, 1938, p.144), ao mesmo tempo em que as 

edificações eram geralmente locadas de modo a ocultar nos fundos dos terrenos a 

rede hidrográfica, aos quais eram legados o transporte dos esgotos e detritos gerados 

nas aglomerações humanas. 

As cidades de Ouro Preto, antiga Vila Rica (Figura 8), e Tiradentes, antiga São 

José del Rey (Figura 9), apresentam tal conformação urbana, na qual a rede 

hidrográfica se encontra quase sempre oculta em meio as edificações coloniais. No 

caso de Ouro Preto, Vieira (2016, p.81) observa a existência no século XVIII de becos 

transversais para o esgotamento das águas em meio ao tecido urbano, fato que 

demonstra, segundo a autora, a existência de uma preocupação urbanista e higiênica 

nas cidades coloniais mineiras. 
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Figura 8 - Vila Rica, atual Ouro Preto no ano de 1817 retratada por Thomas Ender,  

em primeiro plano o córrego Tripuí. 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 
Figura 9 - Ribeirão Santo Antônio na cidade de Tiradentes/MG. 

Fonte: Foto do autor 
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Uma das primeiras intervenções estruturais que se tem notícia em um curso 

d’água no Brasil remete ao ano de 1849, realizada no rio Tamanduateí, afluente do rio 

Tietê na cidade de São Paulo, com finalidade de se erradicar as enchentes na bacia 

(BOTELHO, 2001, p.75). Nesse contexto, obras similares de retificação e canalização 

dos cursos d’água foram realizadas no Rio de Janeiro na segunda metade do século 

XIX não apenas com finalidades de melhoria da drenagem urbana, mas também 

sanitárias, estéticas e viárias (BOTELHO, 2001, p.75), no qual se destaca o Canal do 

Mangue, o que pode ser considerado um preludio das profundas reformas urbanas do 

século seguinte. 

No século XX, as intervenções se espalharam pelas principais capitais 

brasileiras, a partir da reorganização espacial promovida pelas ferrovias6 e pelos eixos 

viários que ocupam os fundos de vale, e pelo emprego das técnicas tradicionais da 

engenharia na drenagem urbana (GORSKI, 2010, p.58-61), que priorizavam a 

retificação e a canalização da rede hidrográfica urbana. 

As intervenções promoveram uma transformação na relação cidade/rio, assim 

como alterações relacionados à deposição de sedimentos, alterações no regime 

hídrico e na ecologia fluvial, devido a altos níveis de poluição, além da 

impermeabilização dos canais, alteração no clima urbano e da supressão da 

vegetação, como observado por Tucci (1997, p.2): 

 

Com o crescimento populacional e a densificação fatores como a poluição 
doméstica e industrial se agravaram, criando condições ambientais 
inadequadas, propiciando o desenvolvimento de doenças de veiculação 
hídrica, poluição do ar e sonora, aumento de temperatura, contaminação da 
água subterrânea entre outros. Esse processo que se agravou principalmente 
a partir do final da década de 60, mostrou que o desenvolvimento urbano sem 
qualquer planejamento ambiental resulta em prejuízos significativos para 
sociedade. 

 

Para Castello (1996, p.27), ao analisar a questão histórico-fluvial da cidade de 

Porto Alegre, aponta que o rompimento das relações entre a cidade e o rio na área 

urbana ocorreu por conta da poluição hídrica e pelo isolamento do rio da paisagem 

central da cidade, resultante da construção de infraestruturas que fragmentaram a 

integração entre o ambiente fluvial e o ambiente construído, como um muro de 

proteção que existiu ao longo do cais do porto, construído para evitar as inundações 

6 As ferrovias contribuíram para a mudança de valor em relação aos rios, a partir da troca de modal de 
transporte, de hidroviário para ferroviário. 
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do rio e pela falta de visualização da água, pois a cidade voltou suas costas para o 

rio. O cais do porto e consequentemente o rio acabaram por sofrer as consequências 

das mudanças nos modais de transporte no decorrer do século XX como observado 

por Gorski (2010, p.60), na qual a rede hidrográfica foi posta à margem das cidades, 

perante o planejamento urbano encabeçado pelos eixos ferroviários/rodoviários. 

Nesse sentido Tucci (1997, p.4) explica os valores e as consequências da 

adoção de modelos estruturais nos rios urbanos: 

 

A canalização tem sido extensamente utilizada para transferir a enchente de 
um ponto a outro na bacia, sem que sejam avaliados os efeitos a jusante ou 
os reais benefícios das obras. Os custos de canais revestidos, 
frequentemente utilizados nas áreas mais urbanizadas, são de: US $ 1,7 
milhões/ km em Porto Alegre, para canais de pequena largura (DEP apud 
Pedrosa, 1996); a 50,0 milhões/km, para um canal retangular de 17 m de 
largura e cerca de 7 m de profundidade com paredes estruturadas no Ribeirão 
dos Meninos em São Paulo. O prejuízo público é dobrado, já que além de não 
resolver o problema, os recursos são gastos de forma equivocada. Esta 
situação é ainda mais grave quando se soma o aumento de produção de 
sedimentos (reduz a capacidade dos condutos e canais) e a qualidade da 
água pluvial (associada aos resíduos sólidos). 

 

 A relação cidade/rio representadas pela adoção de medidas estruturais vem 

sofrendo críticas nas últimas décadas, por promover o afastamento das sociedades 

dos rios urbanos e por já ter se mostrado inadequada, na maioria das vezes, não só 

para a drenagem urbana, mas também para a economia e para a sociedade (OTTO, 

MC CORMICK e LECCESE, 2004, p.6).  

 Nos Estados Unidos, as mudanças em relação a água iniciaram-se na década 

de 1960 (OTTO, MC CORMICK e LECCESE, 2004, p.3) a partir da reabilitação dos 

antigos centros de comércio das cidades de San Francisco, San Antônio e New 

Bedford, abandonados após a consolidação dos modais ferroviário e rodoviário. Os 

autores destacam as revitalizações realizadas nas cidades de Baltimore e Chicago, 

esta última relacionada a recuperação e reabilitação do rio Chicago.     

Gorski (2010, p.77) observa a busca por soluções alternativas à canalização 

dos cursos d’água, afirmando que uma nova postura vem despontando nos meios 

acadêmicos e na sociedade, visto o esgotamento das medidas adotadas até então. 

Costa (2006, p.9-14), aponta ainda a circulação de modelos e ideias perante o conflito 

entre os processos fluviais e os processos de urbanização, que levou ao 

desaparecimento de inúmeros cursos d’água da paisagem urbana. 
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 Analisando as tendências e os desafios acerca da reabilitação dos rios urbanos 

das cidades, Baptista e Cardoso (2013, p.136) apontam a complexidade da reinserção 

fluvial na paisagem urbana, na qual as demandas urbanísticas, sociais e ambientais 

obrigam o poder público e a sociedade a tomar uma nova postura frente à questão. 

Os autores observam ainda a questão urbana/ambiental que envolve os rios 

urbanos: 

 

Um primeiro ponto concreto que se coloca diz respeito a necessidade de 
ruptura da perspectiva antagônica das intervenções em rios urbanos: por um 
lado, uma visão estritamente ambientalista, considerando somente os 
aspectos ambientais na gestão dos corpos de água, alheios as 
particularidades do meio urbano e, por outro, uma visão estritamente 
urbanística, representando a imposição antrópica sobre os condicionantes da 
natureza (BAPTISTA e CARDOSO, 2012, p.137).  

 

Em um momento de busca de alternativas que superem os modelos estruturais, 

a cidade de Belo Horizonte criou no ano de 2004 o Programa de Recuperação 

Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de 

Belo Horizonte (Drenurbs), que buscava o estabelecimento de uma nova relação entre 

a cidade e os cursos d’água que ainda correm em leito natural7.  

De acordo com Medeiros (2009, p.3-4) o projeto, em sua concepção geral 

buscava não só a busca pelo entendimento dos fatores que levaram a crise do sistema 

de drenagem urbana de Belo Horizonte, mas também a busca pela reinserção dos 

cursos d’água na paisagem urbana, buscando um novo olhar em relação à integração 

dos elementos naturais no ambiente urbano, a partir da intervenção nas bacias intra-

urbanas. 

Nesse sentido, Bontempo et al (2012, p.6) apontam a predominância técnica 

ao se pensar o espaço fluvial no planejamento urbano de Belo Horizonte, ao abordar 

as contradições entre o Drenurbs e a cobertura do ribeirão Arrudas, iniciada no ano 

de 2005 a partir de uma parceria entre as administrações municipal e estadual: 

 

Paralelamente à implantação das primeiras intervenções do DRENURBS, 
pode-se acompanhar a execução do Boulevard Arrudas, com o fechamento 
do canal do rio de mesmo nome que percorre o centro da capital mineira, 
indicando a opção pela forma tradicional de saneamento e afastamento de 
quaisquer possibilidades de voltar a inseri-lo na paisagem urbana 
(BONTEMPO et al, 2012, p. 6) 

  

7 Decreto 11.742/2004. 
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Nesse mesmo contexto, Baptista e Cardoso (2013, p.150) apontam um 

paradoxo entre o programa e o contínuo emprego das modelos estruturais nos rios 

urbanos de Belo Horizonte, na qual a cobertura do ribeirão Arrudas é apresentada 

como uma antítese da manutenção dos rios em seu estado natural, observando ainda 

que as medidas, apesar de conceitualmente opostas, são contemporâneas.  

Portanto, Belo Horizonte se encontra em meio a disputas entre a reinserção 

dos rios na paisagem urbana e a adoção ininterrupta dos modelos estruturais de 

retificação e canalização dos rios urbanos, fato recorrente nos centros urbanos 

brasileiros e no exterior (ALMEIDA, 2010); (CARDOSO, 2010); (MONTEIRO JUNIOR, 

2009), na qual a cartografia histórica e as técnicas de geoprocessamento podem ser 

utilizadas como ferramentas para o conhecimento pleno da rede hidrográfica in natura 

e para a reconstrução das paleopaisagens das bacias hidrográficas alteradas ao longo 

do processo de desenvolvimento urbano da capital.  

A partir das reflexões teóricas empreendidas no presente capítulo, de grande 

importância para os estudos da cartografia histórica do arraial do Curral del Rey/Belo 

Horizonte e para a elaboração cartográfica e análise da relação entre a cidade de Belo 

Horizonte e sua rede hidrográfica, a partir da perspectiva geográfica-histórica, será 

realizada uma abordagem do método e dos caminhos que possibilitaram as análises 

e reflexões realizadas na presente pesquisa.  

 

2.4  Abordagem Metodológica 

2.4.1 Método 

 

A metodologia dessa pesquisa está fundamentada na perspectiva da geografia 

histórica (LA BLACHE, 1894; SILVA, 2012; ERTHAL, 2003; LIRA, 2014; MORAES, 

2003; ABREU, 2010; SAUER, 1941; DARBY, 1991; PHILO, 1996; CASTRO, 2017), 

especialmente nos trabalhos publicados entre os anos de 1893 a 1977 (MINAS 

GERAES, 1893; 1895; BARRETO, 1936; BELO HORIZONTE, 1899-1978; PLAMBEL, 

1979; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997; AGUIAR, 2006), relacionados ao 

processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte.  

Nesse contexto, esta pesquisa confirma a importância dos mapas na análise 

da evolução urbana da capital e as possíveis associações com a rede hidrográfica, 

fator importante na escolha do sítio que abrigou a nova capital de Minas Gerais, muitas 
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vezes desprezada ao longo do processo de desenvolvimento urbano, encontrando-se 

atualmente sob as vias e os quarteirões da zona urbana planejada e bairros 

adjacentes. 

Os mapas elaborados ao longo da pesquisa, assim como as informações de 

caráter geográfico que se encontram inseridas nos mapas elaborados antes e depois 

de 1897, data de inauguração da nova capital, foram de grande importância para a 

realização da pesquisa de cunho geográfica-histórica, a respeito da maneira em que 

os cursos d’água analisados eram e se encontravam representados nos mapas.  

Ainda que a cartografia, importante e imprescindível técnica para a análise do 

território, onde a representação das formas da superfície da Terra deve ser realizada 

de maneira precisa, a análise realizada permitiu a identificação de alguns erros na 

representação dos cursos d’água, corrigidos ao longo da pesquisa, ressaltando ainda 

a importância do trabalho de campo para a identificação de tais erros. A análise, 

estendida para os mapas históricos, também permitiu a identificação de erros na 

representação dos cursos d’água da região do Curral del Rey em períodos 

específicos. 

A importância dos elementos físicos na paisagem urbana é pouco 

compreendida pela população urbana. No caso de Belo Horizonte, a rede hidrográfica 

era vista pelo poder público como um elemento que não permitia a expansão regular 

do tecido urbano, exceção feita do ribeirão Arrudas, inserido pela CCNC no tecido 

urbano planejado. 

O recorte temporal proposto foi realizado a partir dos resultados apresentados 

pela CCNC no ano de 1895 até o ano de 1977, quando a capital mineira atingiu a 

marca estimada de 1.617.000 habitantes, ao mesmo tempo em que o córrego do 

Pastinho era coberto, figurando como o último curso d’água do período das primeiras 

intervenções fluviais a desaparecer da paisagem urbana.  

O período proposto se caracteriza pela rede hidrográfica in natura (1895) ou 

seja, no momento em que a CCNC iniciava a construção da nova capital de Minas, 

até o desaparecimento completo da rede hidrográfica da zona urbana planejada para 

a regularização da Cidade Oficial, em conformidade com a Planta apresentada pela 

CCNC em 1895 (BELO HORIZONTE, 1926-1929). 

O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, transformado e 

moldado pelas sociedades desde tempos imemoriais. Os mapas e plantas elaboradas 

ao longo do processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte possibilitarão o 
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entendimento das transformações espaciais da urbe, assim como a análise e 

descoberta de possíveis imprecisões e informações inseridas de acordo com os 

interesses do período de elaboração dos mapas. 

A análise do material produzido, incluindo fotografias, documentos oficiais, 

imagens aéreas, mapas e periódicos ofereceu subsídios para o entendimento de 

como o Poder Público e a cidade pensaram e atuaram em diferentes períodos do 

desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, levando a uma melhor compreensão de 

como a rede hidrográfica foi coberta a partir das necessidades/interesses do período 

analisado. 

A documentação oficial se encontra em grande parte digitalizada, possibilitando 

o acesso a documentos, periódicos e acervos iconográficos. Nesse sentido, 

produções oficiais (relatórios dos prefeitos, plantas e iconografia oficial) publicadas 

entre os anos de 1894 e 1977 para fins de planejamento, administração e propaganda, 

sob a guarda das instituições e públicas e privadas foram consultadas e utilizadas 

como base para a análise geográfica-histórica e para a elaboração de mapas do 

referido período estudado.  

A cartografia sob a guarda dos acervos institucionais (Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte, Arquivo Público Mineiro e Museu Histórico Abílio Barreto) 

e as bases vetoriais da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), Secretaria 

Municipal de Planejamento (SMPL) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA) possibilitaram a elaboração de mapas com informações pretéritas, ao mesmo 

tempo em que os documentos oficiais e as publicações não oficiais permitiram o 

levantamento dos períodos de intervenção na rede hidrográfica municipal. 

Para atender aos objetivos propostos, o trabalho foi dividido em três partes 

(Figura 10). 
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 Figura 10 - Fluxograma Metodológico elaborado pelo autor. 
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A primeira parte refere-se à revisão de literatura relacionada a pesquisa, na 

qual buscou-se a abordagem de alguns conceitos que norteiam o trabalho sob a 

perspectiva geográfica-histórica urbana, como os conceitos de geografia histórica   e 

geografia urbana (LA BLACHE, 1894; SILVA, 2012; ERTHAL, 2003; LIRA, 2014; 

MORAES, 2003; ABREU, 2010; SAUER, 1941; DARBY, 1991; CASTRO, 2017; 

CORRÊA, 1986; BEAUJEU-GARNIER, 1980; GEORGE, 1986),  posição geográfica e 

sítio (AB’ SABER, 1957; CORRÊA, 2004; GEORGE, 1969; GEIGER e DAVIDOVICH 

1961), paisagem (LEITE, 2006; VITTE, 2007; NAME, 2010; BERTRAND, 1968; 

MATHEWSON e SEEMAN, 2008; SORRE, 1962), bacias hidrográficas urbanas 

(JORGE e UEHARA, 1998; GORSKI, 2010; AB’SABER 1957; TUCCI, 1997; 

BOTELHO, 2011; BRITO, 1944; SILVA, 2015), rios urbanos (CARVALHO, 2007; 

(CASTONGUAY e EVENDEN, 2010; HAIDVOGL, 2012; CLIFFORD, 2012; DELIGNE, 

2012; BOTELHO, 2001; CASTELLO, 1996; OTTO, MC CORMICK e LECCESE, 

2004), cartografia histórica e geoprocessamento (CORTESÃO, 1960; CASTRO, 2017; 

LA BLACHE, 1894; LOPES, 2016; MENDES, 2005; MENEZES, 2009). 

A segunda parte refere-se à contextualização geohistórica do arraial do Curral 

del Rey e os processos e estudos pretéritos à construção da nova capital de Minas 

Gerais, edificada sobre o sítio anteriormente ocupado pelo arraial (BARRETO, 1936; 

DIAS, 1897; MARTINS e OLIVEIRA, 1864; MINAS GERAES, 1893).  

A contextualização permitiu a reconstrução de parte da paisagem da região, 

cartografada de maneira geral até a chegada da Comissão de Estudos das 

Localidades no povoado, ocorrida no ano de 1893. Nesse capítulo buscou-se ainda 

compreender as bases que orientaram a análise e a escolha do sítio do arraial de Belo 

Horizonte para sediar a nova capital de Minas Gerais (MINAS GERAES, 1893), além 

da descrição, vetorização e análise dos estudos e das plantas elaboradas pela 

Comissão de Estudos das Localidades e pela Comissão Construtora da Nova Capital, 

entre os anos de 1893 e 1895. 

A terceira parte aborda a relação entre o processo de evolução urbana da 

cidade de Belo Horizonte e das intervenções na rede hidrográfica realizadas entre os 

anos de 1895 e 1977. A cartografia histórica e toda a análise realizada, assim como a 

comparação entre os fatos registrados no âmbito oficial e as informações disponíveis 

nos periódicos e demais publicações permitiram a elaboração dos mapas e a analise 

geográfica-histórica dos períodos delimitados.  
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Precedendo os períodos de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, foram 

elaborados dois mapas contendo a grade ortogonal da cidade planejada e a rede 

hidrográfica, além das propriedades rurais da porção sul do perímetro e os seus 

interflúvios. Ressalta-se que foi utilizado na elaboração dos mapas que contém a zona 

planejada a grade ortogonal atual, a qual apresenta modificações em relação à planta 

apresentada pela CCNC no ano de 1895. 

A partir desses dados, foram estabelecidos seis períodos de desenvolvimento 

urbano do município de Belo Horizonte, para a elaboração de mapas geohistóricos 

correlacionando a expansão do tecido urbano da cidade e as intervenções na rede 

hidrográfica do município, dentro do recorte proposto.  

Os períodos apresentam um intervalo de tempo variado, compreendidos entre 

os anos de 1897 e 1977, destacando a rede hidrográfica do município, coberta e 

descoberta. A iconografia relacionada as intervenções na rede hidrográfica foram 

utilizadas nos períodos delimitados, com o intuito da visualização das mudanças 

ocorridas na paisagem urbana da capital. Ressalta-se que algumas das fotografias 

foram datadas pelo autor, a partir de observações e pesquisa relacionada aos 

elementos contidos nas imagens. 

Os gráficos referentes a população foram estabelecidos de acordo com os 

períodos, sendo que entre os anos de 1900 e 1940 optou-se pela elaboração de um 

gráfico da evolução populacional anual de Belo Horizonte, visto a existência de dados 

oficiais que permitiram a sua elaboração8.  

A partir de 1940, os dados censitários em nível federal apresentam intervalo de 

dez anos, visto a cessão da coleta de informações demográficas anuais, na qual se 

optou pela elaboração de um gráfico apresentado no último período de evolução 

urbana, contendo os dados censitários entre os anos de 1900 e 1977 e inserido no 

último período de evolução urbana. 

Visto que a cidade se estruturou ao longo do vale do ribeirão Arrudas, onde os 

transbordamentos ocorrem desde a inauguração da capital mineira com regularidade 

e magnitude variadas, optou-se pela elaboração de quatro mapas que representam 

os transbordamentos e o seu impacto dentro do perímetro delimitado pela CCNC. A 

8 É importante observar que o IBGE foi criado no ano de 1937, ou seja, os dados apresentados nos 
gráficos elaborados até a década de 1930 se baseiam nas informações divulgadas por Penna (1997), 
que por sua vez utilizou os dados divulgados pela PBH, da qual era funcionário. Nesse sentido, os 
dados podem ser considerados oficiais. 
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elaboração dos mapas levou em consideração a magnitude dos transbordamentos e 

as informações contidas nos documentos oficiais e nos periódicos do período.  

O software Arcgis foi utilizado na elaboração dos mapas, utilizando-se ainda as 

bases vetoriais provenientes da SMPU e da SMMA. Parte da base hidrográfica dos 

mapas elaborados para o período 1897/1918 foram construídas a partir da vetorização 

das plantas da CCNC, passando a ser utilizada as bases oficiais a partir do período 

1918/1935, as quais foram analisadas e em alguns casos corrigidas ou acrescidas 

quando houve necessidade, observando que as bases podem apresentar 

divergências, tanto de ordem urbana, quanto de posição geográfica da rede 

hidrográfica. As vetorizações, as análises e correções das bases possibilitaram a 

criação de uma base de dados vetoriais das intervenções fluviais no município. 

Ressalta-se que não se alterou o limite municipal na região do Barreiro, que até 

a segunda metade da década de 1930 abrangia parte do atual município de 

Contagem, na porção referente a Cidade Industrial, além da inserção da linha férrea 

da Estrada de Ferro Central do Brasil (E.F.C.B.) nos mapas elaborados, não se 

encontrando representada nos mapas a linha da Rede Mineira de Viação (RMV), 

unificada com as linhas da Central no ano de 1963 (BORSAGLI, 2017, p.364). 

 

2.4.2 As principais técnicas: Cartografia histórica e Geoprocessamento 

 

A cartografia histórica pode ser definida como a utilização metódica da 

documentação cartográfica, para interpretação ou esclarecimento de certos fatos ou 

momentos da história da humanidade (CORTESÃO, 1960, p.16). Para Menezes et al 

(2009, p.252) a cartografia histórica tem por objetivo o estudo de mapas e 

representações cartográficas elaboradas em épocas pretéritas, além da sua utilização 

na avaliação de processos que tenham ocorrido sobre o espaço geográfico 

representado. 

Ao mesmo tempo em que se encontra dentro da história da cartografia e vice-

versa, a cartografia histórica se distingue da história da cartografia, visto que esta trata 

do surgimento da cartografia como ciência e como técnica ou, de acordo com 

Magalhães apud Castro (2017, p.38), é a história de um instrumento cientifico, 

instrumento mental e material que é um resultado temporal e um momento 

visivelmente assinalado num processo de transformação. 
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Castro, em seu estudo sobre o geoprocessamento de mapas de Minas Gerais 

nos séculos XVIII e XIX aponta um dos principais objetos de estudo da cartografia 

histórica, na qual fica explicita a interdisciplinaridade em relação aos estudos de 

cartografia histórica: 

 

Um dos objetos de estudo da Cartografia histórica são as técnicas 
cartográficas empregadas no mapa histórico, cuja multiplicidade de 
linguagens gráficas adotadas tem sido objeto de análise da História, da 
Geografia, da Arquitetura, da Sociologia, da Arqueologia, entre outras áreas 
afins (CASTRO, 2017, p.39). 

 

Os mapas são a representação do espaço geográfico e segundo Scalzitti (2011, 

p.61) carregam junto de si, além de informações de localização e descrição, detalhes 

que podem passar despercebidos para a maioria dos leitores e que podem conter 

considerados traços políticos, sociais e econômicos do período em que foi elaborado. 

Jacob (1992, p.352) afirma que o mapa é um recorte semiológico entre o território 

invisível e sua imagem cartográfica, o que, de acordo com Mendes (2005, p.31) 

esconde uma convenção social, mas também uma escolha política. 

Nesse contexto os mapas históricos exercem ainda a função de arquivos 

temporais para um dado espaço geográfico, na qual a possibilidade de recuperação 

de informações de um período específico se torna concreta (SANTOS et al, 2015, 

p.1736).  

Por se tratar de uma reflexão dentro do contexto da cartografia histórica da 

cidade de Belo Horizonte, elaborada a partir do ano de 1893, optou-se pelo enfoque 

teórico-metodológico a partir do século XVIII, quando o progresso cientifico da Idade 

da Razão refletiu de maneira significativa nos mapas (CASTRO, 2017, p.50). 

A difusão/popularização dos mapas no ocidente ao longo dos séculos XVIII e 

XIX por motivos mercantilistas, expansionistas e de conhecimento do espaço 

geográfico, criou as condições necessarias para o surgimento da história da 

cartografia, na qual os cartógrafos realizavam estudos de ordem técnica, histórica e 

geopolítica nos antigos mapas (LOPES, 2016, p.16), ressaltando que houve nesse 

período uma aproximação entre os estudiosos e o Estado, que financiavam as 

pesquisas a partir da premissa de que os mapas eram espelhos do território, 

constituindo-se de ferramentas fundamentais na hora de negociar os territórios em 

litígio (FURTADO, 2012, p. 52). 
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De acordo com Castro (2017, p.38), no século XIX ocorreu o impulsionamento 

dos estudos em história da cartografia, ao mesmo tempo em que a cartografia histórica 

possibilitou aos estudiosos a caracterização de estudos evolutivos sobre tendências 

de ocupação e uso do solo e da paisagem em geral (MENEZES et al, 2005, p.3). 

Para Lopes (2016 p.21) o estudo de mapas assume ao longo do século XIX 

novas finalidades, servindo para justificar o domínio dos países colonizadores sobre 

territórios colonizados, na intenção de reafirmar o domínio sobre esses espaços, 

servindo ainda para confirmar a importância dos países colonizadores para o 

desenvolvimento das ciências e da civilização. 

Nesse contexto, destacam-se as publicações de atlas que continham 

informações históricas, geográficas e políticas, elaborados a partir de vasta pesquisa 

documental e trabalho exaustivo de gabinete (PANORAMA, 1997, p.7). Entre as 

inúmeras obras publicadas no Ocidente destacam-se o Atlas Geográfico Universal, de 

Dom José Reinoso (1872), publicado na Espanha, e os atlas publicados na França, 

que mapeavam todo o conteúdo documental existente desde a antiguidade, em 

particular o Atlas Général: Histoire et Géographie (1894) e o Atlas de Géographie 

Physique, Politique, Économique, Géologique, Ethnographique (1895). 

Nas duas publicações Vidal de La Blache (1894, p.5) aponta a busca por uma 

unidade terrestre, ao apresentar em sequência ao mapa político da França um mapa 

físico, acompanhado de uma coleção de mapas que tem como finalidade o 

estabelecimento de uma conexão entre eles. Para La Blache a explicação geográfica 

só é possível a partir do estabelecimento de conexões entre os elementos físicos 

(geologia, clima, hidrografia etc.), determinantes para a distribuição populacional e o 

surgimento das cidades, na qual a Terra é, para o autor (1894, p.6), um todo cujas 

várias partes se iluminam mutuamente.  

No século XX as pesquisas relacionadas à história da cartografia e cartografia 

histórica evoluíram qualitativamente com a emergência da Cartografia como disciplina 

acadêmica (CASTRO, 2017, p.38). Sob a influência da Cartografia acadêmica, para 

Urroz e Mendoza Vargas (2010, p. 26) a história da cartografia tem sido considerada 

como o conjunto de conhecimentos de caráter geográfico, matemático, astronômico, 

geodésico, topográfico e técnicos aplicados, com maior rigor e eficácia no mapa. 

Para Menezes et al (2015, p.2) a cartografia histórica tornou-se nesse período 

um importante instrumento de auxílio para a análise e reconstrução do espaço 
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geográfico, pois, através do mapa histórico torna-se possível recuperar parte da 

informação espacial de épocas pretéritas. 

No que tange à cartografia (histórica) no Brasil, ela se originou a partir da 

cartografia portuguesa desenvolvida no século XVI, com intuito da elaboração de 

mapas das rotas de navegação, desenvolvendo-se ao longo dos séculos, a partir da 

necessidade de reconhecimento das terras do interior e das questões geopolíticas, na 

qual o trabalho realizado pelas comissões de limites no século XVIII deram grande 

impulso à cartografia brasileira (ARCHELA, 2007, p.214). 

Nesse contexto destaca-se os mapas da Capitania de Minas Gerais elaborados 

ao longo do século XVIII, visto que a organização espacial da capitania exigia 

mapeamento detalhado para o planejamento e o gerenciamento do espaço (CASTRO, 

2017, p.53). Os mapas, geoprocessados por Castro (2017, p.55-136), permitiram a 

compreensão da hierarquia urbana no período colonial, assim como a distribuição 

espacial dos fenômenos no território mineiro.  

Um marco importante para a história da cartografia no Brasil foi o Atlas do 

Império do Brazil, publicado no ano de 1868. Para Cavenaghi (2010, p.385) o Atlas 

orientou a condução da interpretação do espaço geográfico brasileiro ao longo do 

século XIX, ainda que os mapas eram elaborados e impressos desde o início dos 

oitocentos por poucas oficinas tipográficas especializadas, o Arquivo Militar e a 

Imprensa Régia, no entanto restritos a um público especifico (ibid., p.385-387).   

O Atlas buscava ainda proporcionar o conhecimento geográfico do território, 

em um momento em que a geografia se encontrava em atraso no Brasil, fato 

inadmissível para Almeida (1868, p.7), organizador da obra, que considerava o 

conhecimento da geografia, até então negligenciada no Império, imprescindível para 

o avanço das relações comerciais e o desenvolvimento industrial.  

O organizador observa ainda o fato do Brasil ter se tornado uma nação anti-

geográfica se deve a Portugal e a guerra em que se fez à Igreja (possível referência 

aos Jesuítas), e que o Atlas fora elaborado para a educação da mocidade que 

frequentava os estabelecimentos educacionais do país (ibid, p.7-8).  

É importante ressaltar que, na década de 1890, foram elaborados os primeiros 

mapas do arraial de Belo Horizonte pela Comissão de Estudos das Localidades 

Indicadas para a Nova Capital de Minas Gerais, composta de engenheiros e técnicos 

formados pelas instituições de ensino da Corte (FJP, 1997, p.20). 
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A cartografia da cidade de Belo Horizonte já foi trabalhada por Gomes (2009), 

e Hoyuela Jayo (2015), destacando-se ainda o Atlas histórico de Belo Horizonte, 

publicado no ano de 1997 pela Fundação João Pinheiro, o qual reuniu a cartografia 

histórica produzida entre o final do século XIX e a última década do século XX.  

O resgate e publicação dos registros cartográficos de Belo Horizonte pode ser 

considerada parte do impulsionamento das pesquisas de cartografia histórica ocorrido 

a partir da década de 1970, destacando-se as publicações referentes aos naturalistas 

viajantes e às primeiras publicações de cunho geográfico-histórico de Minas Gerais 

(CASTRO, 2017, p.39). 

Nesse contexto, os avanços tecnológicos deram novas formas às pesquisas, a 

partir do uso de técnicas que contribuem para a análise dos mapas históricos      

(Figura 11), como o georreferenciamento, geoprocessamento e o sistemas de 

informações geográficas (SIG), que possibilitam uma melhor leitura e interpretação 

dos mapas (CASTRO, 2017, p.16).  

 

 

Figura 11 - Metodologia de análise de mapas históricos por geoprocessamento proposta por Castro. 
Fonte: Castro (2014) 

 

O geoprocessamento pode ser definido como o conjunto de ciências, 

tecnologias, e técnicas utilizadas na obtenção, armazenamento, gerenciamento, 

manipulação, cruzamento, exibição, documentação e distribuição de dados e 

informações geográficas (ROSA e BRITO, p.7-8).  

Para Fujihara (2002, p.22-23) geoprocessamento pode ser definido como o 

conjunto de tecnologias relacionadas ao tratamento da informação espacial, a partir 

do uso de técnicas de coleta de informação espacial, armazenamento de informação 
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espacial, tratamento e análise de informação espacial e o uso integrado de informação 

espacial. Para Castro (2017, p.24), o geoprocessamento pode ser entendido como:  

 

O conjunto de técnicas cartográficas (sistemática, temática e digital), de 
sensoriamento remoto (imagens de satélite e fotográficas aéreas), de 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) (análise espacial), e de WebGIS 
(internet, multimídia, interatividade), proporcionando dinamismo técnico e 
precisão cartográfica em análise espacial, cujas aplicações não podem 
negligenciar conceitos, estruturas e métodos desenvolvidos na Cartografia 
analógica.  

 

De acordo com Câmara et al (2001, p.2-1), o Geoprocessamento permitiu a 

integração de inúmeras fontes a partir da coleta de dados, permitindo não só análises 

complexas, mas também a automatização na produção de documentos cartográficos, 

ou seja, uma ferramenta de cunho interdisciplinar que permite a integração de dados 

que contribuem para os estudos de diversas áreas do conhecimento, no caso do 

presente trabalho o estudo de fenômenos relacionados ao processo de 

desenvolvimento urbano.   

Dentro desse contexto, a Cartografia histórica e o Geoprocessamento 

estabeleceram uma importante interface, cuja contribuição vem possibilitando novas 

interpretações das informações geográficas contidas nos mapas históricos, além de 

se mostrar eficiente no resgate de importante patrimônio cultural da sociedade, 

evidenciando um riquíssimo instrumento de pesquisa e um poderoso instrumento 

didático-pedagógico (CASTRO, 2014, p.123-124). 

Portanto, reconstituir a evolução do discurso geográfico sobre um determinado 

espaço ao longo do tempo não passa apenas pelas fontes textuais, envolve também 

a pesquisa em Cartografia Histórica (CASTRO, 2017, p.25), onde as técnicas e 

métodos em geoprocessamento contribuem para o progresso na análise do espaço 

geográfico representados nos mapas históricos. 

Nesse sentido, será realizada no próximo capítulo uma contextualização 

geohistórica do arraial do Curral del Rey, assim como uma descrição do seu sítio e de 

sua posição geográfica, e o resgate da representação do elemento fluvial nos mapas 

elaborados entre os anos de 1734 e 1893, realizado a partir do uso de técnicas de 

geoprocessamento, associando a eles um novo olhar sobre o espaço geográfico de 

períodos pretéritos. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOHISTÓRICA DO ARRAIAL DO CURRAL DEL REY 

(1700/1895) 

 

Este capítulo apresenta a contextualização geohistórica do arraial do Curral del 

Rey (Figura 12), no período compreendido entre a sua fundação, no primeiro quartel 

do século XVII até última década do século XIX, após a escolha do sítio do arraial para 

receber a nova capital do Estado de Minas Gerais, acompanhado de uma análise 

geohistórica do sítio e da rede hidrográfica do arraial. 

 

 
Figura 12 – Planta cadastral do arraial de Belo Horizonte, 1894. 

Fonte: APCBH acervo CCNC 

 

 

3.1 Caracterização geohistórica do sítio (século XIX) 

  

O arraial de Belo Horizonte, antigo Curral del Rey (Figura 13), foi edificado na 

região central do Estado de Minas Gerais, na bacia do rio das Velhas, com uma 

altitude média de 876 metros (BARRETO, 1936, p.161), em um sítio que se encontra 

localizado na Depressão Periférica de Belo Horizonte9, no contato com a Serra do 

9 A depressão de Belo Horizonte é uma zona de denudação periférica entre os escarpamentos da Serra 
do Curral (e prolongamentos) e o horizonte de ardósia da Formação Sete Lagoas, formada a partir da 
dissecação fluvial responsável pela formação dos relevos de crista e colinas, encontradas nas 
proximidades das bordas do Quadrilátero Ferrífero (IGA/CETEC, 1978, p.17). 
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Curral del Rey na direção sul. Na direção norte o arraial se limitava com a Serra da 

Contagem, divisor das bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e Onça, ambos 

afluentes da vertente oeste do rio das Velhas. 

O sitio do arraial se encontra assentado sobre as bacias dos córregos da Serra, 

Acaba Mundo e Leitão, todos com suas nascentes localizadas na Serra do Curral, 

correspondente à vertente sul do ribeirão Arrudas, principal curso d’água do arraial. 

Na porção norte destacam-se três cursos d’água provenientes da Serra da 

Onça/Contagem (córregos do Pastinho, Lagoinha e Mata), afluentes da vertente norte 

do Arrudas.  

Nesse contexto Vaz de Melo, Cerqueira e Vieira observaram que os córregos 

Mangabeiras, Ilha, Bolina e Capão Grande corriam dentro da povoação (BARRETO, 

1936, p.164), topônimos que correspondem aos descritos acima, pela Comissão de 

Estudo das Localidades (MINAS GERAES, 1893, p.6).  

As maiores altitudes da região estão concentradas no Complexo da Serra do 

Curral10, porção norte do Quadrilátero Ferrífero (QF), que apresenta vertentes 

íngremes na direção sudeste/sudoeste, ressaltando que grande parte dos afluentes 

da vertente sul do ribeirão Arrudas provém do complexo, com suas nascentes 

localizadas na Serra do Cachimbo. O Pico do Curral del Rey, próximo às cabeceiras 

do córrego da Serra e da estrada para Nova Lima era considerado o ponto culminante 

do povoado (BARRETO, 1936, p.186). 

Burton (2001, p.500-501) ao trafegar pela estrada de ligação entre o Curral del 

Rey e Congonhas de Sabará, fez algumas observações a respeito da paisagem da 

Freguesia e do seu ponto culminante: 

 
Serra do Curral é curiosamente desagregada em rochedo e proeminências 
do habitual formato vulcânico, cobertos de verdura. É um Proteu, que aqui se 
parece com uma pirâmide regular, ali com uma cunha e acolá apresenta uma 
corcova. Ficou visível durante muitas milhas, e a avistaríamos mesmo do rio. 
Parece-me ser ela o limite setentrional da região montanhosa metalífera, e, 
para além dela, começam os terrenos mais planos e cultiváveis, 
especialmente os grandes campos de pedra calcária. Uma cavalgada até a 
cruz, a duas milhas para o norte dali, e distante cinco ou seis pela estrada, 
apresenta uma vista que é embelezada pela amplitude. O solo é pobre, mas 
a imensa quantidade de chuva conservada pelo frio pico permite que ele seja 
toleravelmente revestido de vegetação. (...) Abaixo de nós, ficam os tanques 

10 A Serra do Curral del Rey pode ser considerada parte de um complexo de montanhas que se 

estendem por cerca de 93 km na direção sudoeste/nordeste pertencente ao QF, referência geográfica 
não só para Belo Horizonte, mas também para a região metropolitana, visto que o alinhamento 
montanhoso se estende desde a região de Carmo do Cajuru até às proximidades da cidade de Caeté, 
a oeste da Serra do Espinhaço (BORSAGLI, 2017, p.83).  
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e calhas do Bananal, e uma fazenda, onde um lençol de água é confundido 
com uma casa. Mais perto, fica o Taquaril, uma mina de ouro abandonada, 
agora em processo de “reabilitação”. Fica muito alta, e imagino que devam 
ser enormes as despesas para o abastecimento de água. Logo abaixo da 
cruz fica o Mocambo, um bom pedaço de terra. Para o norte, os altos e baixos 
são os de um oceano mais tranquilo, e o vale verdejante e mais regular de 
Curral d’el-Rei mostra um pequeno arraial de agricultores e criadores de 
gado, que conta com 359 fogos. Ali está uma das sete igrejas que podem ser 
avistadas, se o dia estiver claro; as outras são: São Sebastião, Fidalgo, 
Contagem, Capela Nova, Matosinhos e Jaguara, às quais alguns 
acrescentam uma oitava: a de Santa Luzia 

 

Grande parte do arraial se encontrava assentado em terrenos correspondentes 

ao embasamento cristalino, exceção feita às porções mais altas correspondentes a 

Serra do Curral, que apresenta predominância de dolomita e minérios de ferro (SILVA, 

2007, p.58).  

Vaz de Melo, Cerqueira e Vieira observaram que a constituição geológica do 

sítio do arraial era composta por xistos itacolomiticos, rochas de itabirito, gangas, 

xistos argilosos-ferruginosos e dioritos, localizando-se nas proximidades calcários e 

argilas, indicadas para a construção e embelezamento dos edifícios (BARRETO, 

1936, p.161). 

Sob o ponto de vista geológico a bacia do ribeirão Arrudas pode ser 

considerada complexa e diversificada, por se encontrar parcialmente inserida nos 

domínios do Quadrilátero Ferrífero, como observado por Cavalcante (2011, p.41). Em 

sua bacia são encontrados o Complexo Belo Horizonte (rochas granito-gnaíssicas) o 

Supergrupo Minas, (grupos Sabará, Piracicaba e Itabira), formações terciarias e 

quaternárias (aluviões antigos e depósitos colúvioaluviais), e as rochas intrusivas. 

O relevo se caracterizava pela predominância de planaltos, com a presença de 

poucas superfícies planas (Figura 14), que se concentravam nas porções adjacentes 

à rede hidrográfica da bacia do ribeirão Arrudas ou rio do Curral, de acordo com Vaz 

de Melo, Cerqueira e Vieira (BARRETO, 1936, p.162). Ressalta-se que as 

intervenções realizadas a partir de 1895 na construção e urbanização da capital 

modificou a fisionomia do relevo descrito pelos autores. 

O arraial se apresentava em formato de T (MINAS GERAES, 1893, p.13), 

resultado da confluência de três importantes estradas que remetem ao período 

colonial: ao norte a estrada de Venda nova (estrada dos Currais), ao sul a estrada das 

Congonhas (estrada das Minas) e a leste a estrada de Sabará.  

De acordo com Vaz de Melo, Cerqueira e Vieira (BARRETO, 1936, p.163) o 

terreno ocupado pelo arraial estendia-se por um quilometro no sentido leste/oeste e 
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por dois quilômetros no sentido norte/sul, possuindo duas igrejas católicas e os seus 

respectivos largos, dos quais iniciavam-se as ruas do povoado. 

No que tange às vias de comunicação, a estrada das Minas via Congonhas de 

Sabará (Figura 15) era o principal eixo de conexão entre o Curral del Rey e os 

povoados da região aurífera inserida nos domínios do Quadrilátero Ferrífero, onde a 

demanda por víveres era alta devido à grande concentração populacional nos séculos 

XVIII e XIX (GONÇALVES, 2016, p.3).  

A estrada para Sabará era uma outra opção para se chegar às minas, ainda 

que aumentasse o tempo de viagem devido ao contorno da Serra do Curral, visto que 

a estrada seguia pelos vales do ribeirão Arrudas e rio das Velhas.  

A estrada para Venda Nova seguia na direção oposta aos demais caminhos na 

ponte do Sacco11, divisa do arraial e a Vargem da Lagoinha, esta última localizada 

entre a Serra da Onça e o ribeirão Arrudas. Era a principal rota de ligação entre o 

arraial e o norte de Minas Gerais. 

 

 
Figura 13 - Perspectiva na direção O do arraial desde a Rua de Santana no ano de 1894.  

Ao fundo as Serras da Piedade e do Espinhaço. 
Fonte: Pintura de Honório Esteves - MHAB acervo CCNC 

11 A ponte do Sacco sobre o ribeirão Arrudas se encontrava próxima ao cruzamento da Avenida do 
Contorno e ruas Tupinambás e Rio Grande do Sul. Foi destruída na grande enchente de 1915. 
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Figura 14 - Perspectiva na direção N do arraial de Belo Horizonte no ano de 1894 a partir  

do Morro do Cruzeiro, ao fundo a Serra da Onça/Contagem. 
Fonte: Pintura de Émile Rouède - MHAB acervo CCNC 

 

 
Figura 15 – Perspectiva do arraial na direção NO desde a Rua de Congonhas no ano de  

1894. À direta do povoado a Vargem da Lagoinha. Ao fundo as Serras da Contagem  
e do Engenho Nogueira. 

Fonte: Pintura de Honório Esteves - MHAB acervo CCNC 
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Existiam nas imediações do arraial trinta e uma fazendas destinadas à cultura 

e criações além de alguns povoados, nos quais se destacavam os arraiais do Pinto, 

Calafate, Piteiras e Bento Pires (DIAS, 1897, p.86). Dentre as produções agrícolas 

Vaz de Melo, Cerqueira e Vieira (BARRETO, 1936, p.165) destacam a produção de 

farinha de mandioca, cana e milho entre as culturas praticadas nas propriedades 

rurais, assim como as criações de vacas e porcos, para abastecimento do arraial e 

das cidades e vilas próximas e o cultivo de frutas temperadas para abastecimento 

local. Barreto (1936, p.166) observa ainda a extração de madeiras realizadas nas 

fazendas para a mina de Morro Velho, realizada de forma regular até a chegada da 

Comissão Construtora da Nova Capital no ano de 1894. 

De acordo com Penna (BARRETO, 1936, p.227) o clima do arraial era 

temperado, ainda que a primeira medição do clima do povoado foi realizada três anos 

mais tarde (MINAS GERAES, 1893, p.25), onde a temperatura média do sítio 

estudado no primeiro quadrimestre de 1893 foi de 22,6º e a umidade relativa em cerca 

de 72%. Para Cavalcante (2011, p.59) Belo Horizonte apresenta um clima típico de 

transição entre os sistemas típicos dos regimes tropicais, onde os períodos secos e 

úmidos são bem definidos. 

As análises e caracterizações realizadas por Penna (BARRETO, 1936, p.228) 

apontavam a existência de grandes áreas devolutas no arraial, além do baixo valor 

das casas, fatores que, em conjunto com as análises do sítio, posição e recursos de 

vida, preponderaram para a primeira escolha de Belo Horizonte para sediar a nova 

capital do estado de Minas Gerais, ocorrida no mês de abril de 1891. 

A partir desse momento, as discussões se estenderam para o âmbito político, 

visto a oposição das regiões dominantes do estado frente à escolha do arraial de Belo 

Horizonte, resultando na criação da Comissão de Estudos das Localidades Indicadas 

para a Nova Capital no ano de 1892, formada por técnicos e engenheiros 

responsáveis pelo estudo estudos das cinco localidades escolhidas pelo Congresso 

Mineiro, sendo que três delas se localizavam na Zona da Mata, reflexo da notável 

influência política da região nas decisões estaduais12, sendo os estudos realizados no 

primeiro trimestre de 1893 (BARRETO, 1936, p.251-254). 

12 Para se ter ideia, entre os anos de 1897 e 1914, sete dos onze prefeitos de Belo Horizonte eram 
oriundos do sul do Estado, corroborando a força política das oligarquias regionais que vinha do Império 
(PLAMBEL, 1979, p.78). Somente após a Revolução de 1930 tais regiões perderam força política, a 
partir da derrocada da República Velha e do desaparecimento do Partido Republicano Mineiro.  
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3.2 Sítio e posição geográfica: a comissão de estudos das localidades (1893)  

 

Serão apresentadas as condicionantes que levaram à escolha o sitio do arraial 

de Belo Horizonte (Figura 16) para receber a nova sede administrativa do Estado. As 

localidades, a saber: Paraúna, Várzea do Marçal, Barbacena, Juiz de Fora e Belo 

Horizonte, foram estudadas no primeiro semestre do ano de 1893, sendo os 

resultados publicados no “Relatório apresentado a S. Ex. Sr. Dr. Affonso Penna, 

Presidente do Estado, pelo engenheiro civil Aarão Reis”, o qual foram apresentas dez 

condicionantes de grande importância para a escolha do local. Será abordada apenas 

o caso de Belo Horizonte, objeto de estudo da presente pesquisa. 

 

 
Figura 16 - Arraial de Belo Horizonte no ano de 1894. Ao fundo a Serra da Onça/Contagem. 

Fonte: Acervo MHAB 

 

a) Posição e Topografia 

 

A primeira condicionante analisada foi a posição geográfica do sítio do arraial 

de Belo Horizonte e a sua topografia, descrita de forma detalhada pelo engenheiro 

Samuel Gomes Pereira, responsável pelos estudos do local, no qual os elementos da 

geografia clássica, relacionados à observação e descrição do sítio e do seu entorno, 

apresentam-se de maneira notável: 
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Situada na encosta oriental do vale do rio das Velhas, em altitude superior de 
mais de 100 metros da cidade de Sabará, com vantajosa posição geográfica, 
demora esta localidade quase no planalto divisor das águas desse grande rio 
das do Paraopeba, confluentes ambos do São Francisco, dominando em 
esplêndido horizonte, a maior parte do chapadão que se estende para oeste 
(MINAS GERAES, 1893, p.6). 

  

O engenheiro descreveu ainda a posição geográfica do arraial e sua morfologia, 

destacando-se as terras que circundavam a povoação, indicadas como propicias a 

receber uma cidade de no mínimo 30.000 habitantes (MINAS GERAES, 1893, p.7).  

É importante destacar que foram analisadas duas regiões além do arraial, 

ambas inseridas no perímetro delimitado para os estudos, a região dos Pintos, região 

atualmente pertencente ao bairro Gutierrez, e a Santa Cruz, região atualmente 

pertencente aos bairros Cruzeiro e Funcionários. No entanto, a posição geográfica do 

arraial apresentou-se favorável em relação ao abastecimento de água, ao 

fornecimento de materiais e a topografia, favorável para a construção de uma cidade 

que atendesse as demandas de ordem estética, higiênica e sanitária (MINAS 

GERAES, 1893, p.8), preceitos que orientaram os trabalhos da comissão. 

 

b) Abastecimento de água 
 

Foi levada em consideração a rede hidrográfica da região, conhecida há 

décadas pela abundância hídrica das águas que vertem do Complexo da Serra do 

Curral13. Desse ponto, foram realizadas diversas medições afim de se conhecer a 

quantidade (vazão) e a qualidade das águas que pudessem ser aproveitadas no 

abastecimento da nova capital. 

 O abastecimento não seria questão dispendiosa para o estado, visto que, caso 

a cidade fosse construída na esplanada do Arrudas (arraial), a distribuição se faria por 

gravidade, a partir da construção dos reservatórios na Serra do Curral, próximos aos 

pontos de captação (MINAS GERAES, 1893, p.12). 

Nesse sentido, de acordo com o relatório (1893, p.11) as águas passaram por 

análises superficiais, devido ao tempo escasso para a apresentação dos resultados. 

No entanto, elas se revelaram abundantes e de boa qualidade, portanto, um fator que 

acabou por destacar o arraial em relação as demais localidades em estudo. 

 

13 O Almanak da Província de Minas Gerais, publicado no ano de 1864 destaca a abundância de águas 
e a fertilidade dos terrenos da Freguesia (p.164). 
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c) Solo e subsolo 

 

As análises mostraram a predominância do solo argiloso, misturado com uma 

grande quantidade de oxido de ferro nas terras do arraial e propriedades adjacentes, 

localizadas nas partes limítrofes à Serra do Curral.  

A porção compreendida entre o arraial e o ribeirão Arrudas mostrou-se ser de 

pouca permeabilidade e caracterizada pela inexistência de alagadiços ou lagoas 

(MINAS GERAES, 1893, p.13), sendo a mais notável a Lagoa Seca, localizada a uma 

distância considerável do arraial, em terrenos de formação cárstica.  

As análises realizadas no subsolo revelaram que o lençol freático do sitio do 

arraial possivelmente se encontrava a mais de cinco metros de profundidade, 

considerado satisfatório, em conformidade com os preceitos higiênicos do período. 

É importante observar que os terrenos localizados próximos ao arraial se 

mostraram propícios para receber uma cidade moderna e salubre, de acordo com as 

diretrizes do Congresso Mineiro, apresentadas no ano de 1892. As terras cársticas, 

frágeis e em grande parte devolutas, de acordo com os planos oficiais, seriam 

ocupadas por colonos, destinadas ao abastecimento de víveres da nova capital.  

 

Às margens da Lagoa Seca estende-se vasta planície de boas terras, muito 
própria para a cultura de todas as plantas da zona temperada e que poderia 
ser aproveitada para a fundação de uma colônia, (...) onde encontramos 
grande extensão de terreno roçado e um lindo viveiro de parreiras. (MINAS 
GERAES, 1893, p.27) 

 

Nesse sentido, o solo oferecia condições favoráveis para as fundações dos 

edifícios e para a construção das redes de esgotos e de água, ainda que as análises 

foram realizadas de forma superficial, fato diversas vezes observado pelo engenheiro 

ao longo do relatório.  

 

d) Esgotos e águas pluviais 

 

A questão sanitária era considerada de grande relevância para a escolha da 

localidade, visto a necessidade de se construir uma cidade livre das insalubridades 

atribuídas às margens dos cursos d’água e doenças causadas pela poluição das 

águas, esta última responsável pela profunda reorganização do espaço urbano dos 
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centros urbanos europeus na segunda metade do século XIX (BORSAGLI, 2016, 

p.39). 

Com o intuito de sanear a nova capital, a Comissão de Estudos vislumbrara a 

solução do carreamento dos esgotos da capital no rio das Velhas, sem prejuízo para 

a população ribeirinha, pois o volume d’água do curso d’água era superior ao volume 

de resíduos despejados após a sua depuração (MINAS GERAES, 1893, p.16). 

Para o saneamento cogitou-se o uso de quatro sistemas para o esgotamento 

da cidade, o sistema tout a l’égout, ou tudo para o esgoto, adotado por Paris e outros 

centros urbanos do hemisfério norte, no qual o processo incluía a depuração dos 

esgotos através da filtração pelo solo, descartado pelo engenheiro devido à 

impossibilidade de sua aplicação na região abaixo da barra do córrego do Cardoso, 

pois o local era estreito e sem áreas planas, onde o Arrudas corria notavelmente 

encaixado em seu vale, não permitindo a depuração. Esse sistema havia sido 

inclusive reconhecido como um desacerto sanitário tanto na Inglaterra quanto nos 

Estados Unidos. 

O sistema Separador, implantado por George Waring em Memphis no ano de 

1879 se caracteriza pela separação dos resíduos domésticos das águas pluviais, 

através da construção de duas redes distintas, também cogitado por Samuel por ser 

menos dispendioso e pela diminuição das emanações de gases, que as redes 

poderiam ser lavadas com uma frequência maior. Esse era o sistema preferencial do 

engenheiro para a região, caso fosse escolhida (Minas Gerais, 1893, p.18). 

O sistema Diferenciador, desenvolvido por Liernur e aplicado no período em 

um pequeno trecho da cidade de Amsterdã, também se apresentava como possível 

opção para as localidades exceto Belo Horizonte, pois a acentuada inclinação das 

vertentes dificultava sua implantação na nova capital. E o último o sistema Berlier, o 

qual aproveitaria os resíduos coletados para a produção de adubo e sais amoníacos. 

Os estudos relacionados ao saneamento demonstram o conhecimento por 

parte da Comissão das técnicas sanitárias em uso no ocidente, sendo notáveis as 

citações de obras contemporâneas no período com clara observação dos métodos 

empregados na América do Norte e na Europa.  

Isso demonstra a preocupação em dotar a nova capital de um sistema de 

esgoto sanitário eficaz e em conformidade com os sistemas adotados por outros 

centros urbanos. Nesse contexto, caso a localidade fosse escolhida e por questões 

econômicas, o relatório recomenda a adoção do sistema tout a l’égout, que atenderia 
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a demanda de 30.000 habitantes com os esgotos sendo conduzidos até a Carapuça, 

tratados e despejados no ribeirão Arrudas, encachoeirado e de vazão regular, fatores 

que o permitia realizar o papel de agente depurador dos resíduos tratados, 

semelhante ao que o rio das Velhas passaria a realizar quando a cidade ultrapassasse 

os 200.000 habitantes, o que obrigaria a extensão dos emissários desde a Carapuça 

até a barra do Arrudas, de acordo com os planos da Comissão (Minas Gerais, 1893, 

p.19). 

 

e) Edificação 

 

As terras limítrofes ao sitio estudado ofereciam quase todos os materiais 

necessários para a construção da nova capital, com abundância de granitos e 

mármores nas Serras da Contagem e do Curral (Minas Gerais, 1893, p.20), além de 

cal, areia e madeira em locais mais afastados da Freguesia, ou seja, a economia em 

relação à importação e transporte dos materiais foi um fator positivo para a escolha 

do sítio. 

 

f) Meteorologia 

 

A Comissão realizou pesquisas relacionadas à temperatura, ao clima, aos 

ventos e ao regime de chuvas no arraial entre os meses de janeiro e abril de 1893, 

além de outras observações referentes a saúde da população local. 

A temperatura, a precipitação e o clima do arraial se destacam nas análises, o 

que acabou por revelar uma temperatura de 22,6º no período analisado, 

correspondente ao verão e uma pequena parte do outono. A precipitação no período 

analisado foi notável, visto que o engenheiro e os seus auxiliares se encontravam no 

arraial em grande parte do período chuvoso (Minas Gerais, 1893, p.26). 

O arraial apresentou um clima ameno e agradável, responsável, de acordo com 

o relatório (1893, p.27) pela boa saúde da população, que apresentava uma taxa 

ínfima de doenças relacionadas ao meio, ou seja, de acordo com as diretrizes 

propostas pelo Estado.  
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g) Recursos de vida 

 

As terras da freguesia ofereciam condições de prover os recursos necessários 

à sobrevivência da população, de acordo com o engenheiro (Minas Gerais, 1893, 

p.27). Destacam-se as terras próximas às cabeceiras do ribeirão Arrudas, na região 

do Barreiro, e a Lagoa Seca, abordada no presente artigo.  

A posição geográfica do sitio estudado em relação à ferrovia, as terras 

cultiváveis e as fazendas de gado, responsáveis pela consolidação do arraial ao longo 

dos séculos XVIII e XIX (Barreto, 1936, p.105), supririam as necessidades da capital 

de acordo com a Comissão de Estudos (Minas Gerais, 1893 p.28), caso fosse 

escolhida a localidade. 

 

h) Comércio e indústria 

 

Nesse momento o arraial se encontrava estagnado em relação ao comércio, e 

a indústria era quase insignificante (Minas Gerais, 1893, p.28). Na verdade, existiam 

na Freguesia poucas iniciativas de cunho industrial, como as fabricas de tecidos de 

Venda Nova e Marzagão e a Real Companhia de Ferro, às margens do ribeirão 

Arrudas (BARRETO, 1936, p.164). 

O engenheiro observa a possibilidade do desenvolvimento de uma prospera 

indústria de ferro, visto a existência de jazidas há poucos quilômetros do sitio 

estudado, além das jazidas de ouro e salitre existentes no Taquaril, que poderiam 

oferecer o incremento do erário da nova capital, além da topografia favorável do vale 

do ribeirão Arrudas e da disponibilidade hídrica, que poderiam proporcionar o 

surgimento de industrias de manufatura ao longo do ribeirão14 (Minas Gerais, 1893, 

p.29).  

 

i) Vias de comunicação 

 

A questão da precariedade das vias de comunicação do arraial era considerada 

como o único entrave para a escolha da localidade, ainda que se encontrasse há 

14 Vale destacar que quatro décadas mais tarde, mais precisamente no ano de 1936, o vale do ribeirão 
Arrudas recebeu a primeira zona industrial do município de Belo Horizonte. 
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poucos quilômetros da linha tronco da Estrada de Ferro Central do Brasil, que nesse 

momento (1893) se encontrava na barra do ribeirão Arrudas. 

A Comissão apontou a necessidade da construção de um ramal que 

proporcionasse a nova capital uma ligação direta com os principais centros urbanos 

do país. Nesse contexto, foram realizados estudos com o intuito da construção do 

ramal, prevalecendo a proposta do vale do ribeirão Arrudas para o assentamento das 

linhas férreas, devido à pouca declividade e a distância mais curta em relação a linha 

principal (Minas Gerais, 1893, p.31). 

Em relação a comunicação com as demais regiões do Estado, o sitio estudado 

apresentava vantagens visto a proximidade com as linhas férreas que atenderiam a 

porção norte do Estado, via Central do Brasil, e a porção leste/triangulo mineiro, via 

Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

 

j) Viação e iluminação urbana e suburbana 

 

A última condicionante dos estudos realizados refere-se a questão da 

iluminação, e a comunicação entre as regiões urbana e suburbana da cidade 

vislumbrada, na qual se destaca a preponderância à questão do transporte elétrico 

sobre trilhos, a exemplo do que ocorria nos grandes centros urbanos europeus (Minas 

Gerais, 1893, p.32). 

Nesse sentido, foi indicada a necessidade da construção de uma usina 

hidroelétrica na cachoeira do Freitas (ribeirão Arrudas), que suprimira a demanda 

inicial de uma cidade pensada para 30.000 habitantes. Nesse quesito, a Comissão se 

limitou a apresentar apenas as despesas para a construção, terraplenagem e 

assentamento dos trilhos (Minas Gerais, 1893, p.33). 

As condicionantes analisadas se enquadravam nos preceitos para a construção 

de uma cidade salubre, higiênica e racional, além de oferecer condições que 

possibilitaria uma maior economia perante o vultoso investimento necessário para 

dotar a nova sede da administração estadual dos aparatos necessários, urbanos e 

institucionais (Barreto, 1936, p.252).  

Nesse contexto, dentro dos planos elaborados pelo Congresso Mineiro para a 

escolha da localidade, Belo Horizonte se mostrou apta à centralidade desejada, ideais 

influenciados não só pela questão política, mas também pelas transformações 
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econômicas e tecnológicas do século XIX, que acabou por alterar a posição geográfica 

das cidades. 

A partir dos apontamentos realizados pelo chefe da Comissão de Estudos, 

Aarão Reis e dos embates ocorridos no Congresso Mineiro, em relação à escolha da 

localidade, visto que o engenheiro-chefe apontou o sítio da Várzea do Marçal como a 

localidade mais apta a receber a nova capital (MINAS GERAES, 1893, p.76), o arraial 

de Belo Horizonte foi escolhido para sediar a nova capital de Minas Gerais no dia 17 

de dezembro de 1893. 

O trabalho realizado pela Comissão de Estudos das Localidades foi de grande 

importância para o conhecimento do sítio do arraial de Belo Horizonte, até então 

descrito de maneira geral por viajantes, documentos oficiais e não oficiais. Paralelo 

aos estudos, a comissão elaborou, a partir dos dados coletados em campo, duas 

plantas que contém os arruamentos do arraial, a topografia e a rede hidrográfica, e 

outra com os estudos/apontamentos para a abertura do ramal ferroviário.  

Esses mapas figuram como a primeira representação cartográfica do arraial de 

Belo Horizonte, até então representado de forma genérica nos mapas do Estado de 

Minas Gerais, corrigindo inúmeros erros contidos nos mapas anteriores, no que diz 

respeito à rede hidrográfica do arraial. 

 

3.3 O arraial do Curral del Rey (séculos XVIII e XIX) 

 

Existem duas versões que explicam o surgimento do arraial do Curral del Rey, 

fundado nos primeiros anos do século XVIII no sopé da Serra das Congonhas15. De 

acordo com Barbosa (1981, p.46), no ano de 1706 o capitão da Nau Nossa Senhora 

da Boa Viagem, Francisco Homem del-Rei e o comandante Luiz de Figueiredo 

Monterroyo abandonaram a embarcação no Rio de Janeiro e rumaram para a região 

das minas em busca de riquezas e prosperidade, edificando a Capela de Nossa 

Senhora da Boa Viagem de Itaubira, atual Itabirito. 

Após estadia no povoado, no ano de 1716 o capitão se estabeleceu nas 

sesmarias de Borba Gato, enviando um requerimento solicitando para que o vigário 

da Vila de Sabará, núcleo urbano mais próximo do arraial, celebrasse missa em uma 

capela de pao que erguera nas proximidades de sua moradia, próximo ao ribeirão 

15 Serra do Curral del Rey. O topônimo Congonhas certamente deriva da planta que era largamente 
utilizada como chá no período colonial, abundante nas serras das bordas do Quadrilátero Ferrífero.  
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Grande16. Quando veio a autorização para celebrar missa, já existiam no entorno da 

capela inúmeras casas de mineiros e de agricultores (ibid., p.46). 

A segunda versão foi escrita por Barreto (1936, p.91), a qual condiciona a 

fundação do arraial à sesmaria concedida ao bandeirante paulista João Leite da Silva 

Ortiz no ano de 1711, que se estabeleceu na região no ano de 1701 fundando a 

Fazenda do Cercado, nas terras atualmente ocupadas pelo bairro Calafate, às 

margens das estradas do Bom Sucesso e do Cercadinho. De acordo com o autor 

(BARRETO, 1936, p.43-45), a sesmaria de Silva Ortiz era bem extensa e incluía as 

terras compreendidas entre a Serra do Curral e a Serra da Onça, divisor de águas do 

ribeirão Grande e ribeirão de Bento Pires17. 

A data precisa do surgimento do arraial é desconhecida, sendo que a notícia 

mais antiga da sua existência data do mês de janeiro de 1711, a partir de uma 

sesmaria concedida a José Ribeiro, que afirmara que já possuía há quatro anos um 

“sitio defronte do Curral d’El Rey da outra banda do Ribeyrão que vem do Sitio 

chamado Sercado” (REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 1905, p.902.). 

Ao analisar as duas versões, pode se chegar à seguinte conclusão: o arraial, 

fundado nas terras de Borba Gato próximo ao curral de Francisco Homem del-Rei, 

surgiu ao longo do caminho para Sabará e Caeté, importantes centros mineradores e 

no caminho para as minas de Vila Rica e povoados vizinhos, consumidores de 

produtos agrícolas e pecuários vindos do sertão e do vale do Paraopeba, região que 

se conectou diretamente com as minas apenas nos anos 1730 a partir da abertura de 

uma estrada via Serra da Calçada e da Moeda (TÚLIO, 2005, p.95). Ou seja, o arraial 

se estabeleceu na confluência das estradas de Sabará e da Vila Rica (Figura 17). 

 

16 Ribeirão Arrudas. 
17 Ribeirão da Onça. 
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Figura 17 - Parte do mapa da Comarca de Sabará (1778) de autoria de José Joaquim da Rocha. 

Em destaque o Curral del Rey e parte das estradas que convergiam para o arraial. 
Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 

 

O arraial, possivelmente, recebeu a denominação “Curral del Rey” pela sua 

importância para o transporte do gado, ou mesmo um entreposto entre a região das 

minas e dos currais, local escolhido por Francisco Homem del-Rei para construir a 

sua fazenda. Para se ter ideia do rápido crescimento do povoado, o Curral del Rey 

recebeu no ano de 1719 trinta soldados, aquartelados por ordem de D. Pedro de 

Almeida, futuro Conde de Assumar e no ano anterior um provedor dos quintos reais, 

indícios da importância do arraial para o erário real (BARRETO, 1936, p.79).  

No ano de 1752 foi erigida uma vigaria junto a Igreja de Nossa Senhora da Boa 

Viagem do Curral del Rey, abrangendo ainda as filiais de Contagem, Betim e Neves. 

Era um período, de acordo com Dias (1897, p.14), em que os curralenses se 

ocupavam da exploração de ouro no Barro Preto e terras próximas, e ainda da 

agricultura e criações diversas. Afazeres diversificados e possibilitados pela posição 

geográfica do arraial e das estradas que o conectava com as povoações que surgiam 

em seus arredores: 
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Curral del Rei deveu sua localização à convergência de três estradas de 
significação local [...]. Uma estrada desce a garganta do ribeirão Arrudas e 
sobe o vale do rio das Velhas até Sabará; a segunda penetra a serra do Curral 
para o sul e a terceira se embrenha pelo sertão na direção norte. Na junção 
dessas três estradas havia uma “praça”, no centro da qual se erguia uma 
igreja. Este era o núcleo histórico da colônia, seu ponto de fixação da terra 
(JAMES, 1947, p.1603). 

 

Na segunda metade do século XVIII, povoados como Itabirito, Nova Lima e 

Santa Bárbara, que sobreviviam quase que exclusivamente da exploração mineral, 

entraram em lento declínio populacional e econômico que durou quase um século, 

levando muitos deles a miséria e ao êxodo dos seus habitantes, como observou Saint-

Hilaire (1975, p.153) e outros viajantes que visitaram a Capitania de Minas Gerais nas 

décadas de 1800 e 181018.  

O Curral del Rey, que havia sido agraciado com a construção de um novo 

Templo, visto que o primitivo se encontrava em ruinas no ano de 1779 (PENNA, 1997, 

p.32), também foi atingido pela decadência do ciclo do ouro, mas com menor 

intensidade em relação às demais povoações, visto a sua diversificação agrícola além 

do gado negociado no arraial, rearranjos que acabaram por contribuir para a 

prosperidade da povoação até a primeira metade do século XIX, quando se teve o 

apogeu da freguesia do Curral del Rey (BARRETO, 1936, p.109-112).  

No século XIX o Curral del Rey se consolidou na produção de gêneros 

alimentícios, de farinha e de aguardente de cana, vendidas no próprio arraial nos finais 

de semana e nos núcleos urbanos das redondezas, na qual se destaca Congonhas 

de Sabará19, com quem manteve um comércio regular ao longo do século XIX visto a 

presença da St. John del Rey Mining no povoado. Além da produção de alimentos, 

existiam ainda alguns curtumes estabelecidos na porção sul do arraial (MINAS 

GERAES, 1893, p.15) e uma pequena exploração de ouro, então realizada por uma 

companhia inglesa no Taquaril (BARRETO, 1936, p.143).  

O Curral del Rey, de acordo com Dias (1897, p.29-30) era desabitado durante 

a semana, uma vez que a população passava a maior parte do tempo ocupada com 

suas indústrias, tais como a agricultura e o gado, bases da economia do arraial. Nos 

18 (BURTON, 1976); (SAINT-HILAIRE, 1975); (SPIX e MARTIUS, 1981); (VASCONCELLOS, 1948); 
(VILALTA e RESENDE, 2007). Ainda que os relatos dos viajantes não sejam fontes 100% fidedignas 
da realidade do período, eles possuem grande valor, uma vez que, com dois séculos de distância para 
o nosso tempo, observaram in loco os aspectos físicos, sociais e econômicos do período em que 
viajaram por Minas Gerais, coletando informações com inúmeras autoridades das vilas e povoados, 
que certamente se encontravam a par dos problemas e das particularidades de cada lugar. 
19 Nova Lima. 
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finais de semana o povoado se tornava ponto de convergência da população em 

busca dos deveres religiosos e das práticas comerciais. Ressalta-se que na primeira 

metade do século XIX ocorreu uma tentativa de diversificação comercial na Freguesia, 

com o estabelecimento de uma pequena indústria de forjamento de ferro e bronze nas 

imediações do arraial, próximo a Lagoa de Maria Dias e a Fazenda do Sacco, trecho 

correspondente ao cruzamento da Avenida Paraná e Rua Carijós (BARRETO, 1936, 

p.179). 

Um marco importante para a análise geohistórica do arraial e da própria 

Freguesia é a Lei n.601 (Lei de Terras) de setembro de 1850, primeira tentativa de 

organização da propriedade privada no Brasil. A obrigatoriedade do cadastramento 

das terras por parte dos proprietários, que enviaram o documento para o pároco do 

arraial do Curral del Rey, permitiu a compreensão espacial da ocupação da freguesia 

e os seus respectivos proprietários, assim como o conhecimento dos antigos 

topônimos e a existência de terras devolutas (MINAS GERAES, 1893, p.61), tema que 

será tratado em um momento oportuno. 

Na segunda metade do século XIX o Curral del Rey, apesar dos 

desmembramentos territoriais e do apontamento de uma decadência da Freguesia 

(MARTINS e OLIVEIRA , 1864, p.170), era considerado um dos maiores produtores 

de algodão da Província, abrigando inclusive no distrito de Venda Nova uma pequena 

tecelagem e a partir de 1878 a fábrica de tecidos de Marzagão às margens do ribeirão 

Arrudas, além da produção de víveres vendidos para fora da Freguesia (BARRETO, 

1936, p.141-144). 

      Na década de 1880 o arraial voltou a apresentar um pequeno crescimento 

econômico com a fundação de uma fábrica de velas, de fornecimento exclusivo para 

Morro Velho, diversas olarias e de uma indústria de ferro instalada na barra do córrego 

da Serra, todas surgidas na década de 1880, estabelecimentos que resultaram na 

instalação de uma agência postal no povoado (DIAS, 1897, p.32-35).  

Com a proclamação da República no ano de 1889, os moradores do arraial do 

Curral del Rey solicitaram a troca do nome do povoado, a partir da alegação de 

encerrar um ciclo extinto, em desacordo com as novas conquistas e com os novos 

princípios que chegavam com a Republica, na qual o topônimo era tido pelos 

moradores do arraial como um sinônimo de atraso (BARRETO, 1936, p.157). 

Diversos nomes surgiram nas reuniões ocorridas no final de 1889, como Terra 

Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul e Belo Horizonte, sobressaindo 
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esse último sobre os demais, sob justificativa das perspectivas que se tinha de 

qualquer ponto da freguesia, como observado por Barreto (1936, p.158). 

Apesar da mudança toponímica e a retomada do crescimento econômico, ao 

que tudo indica, até o ano de 1890 o arraial se manteve com a mesma configuração 

espacial, com o seu tecido urbano concentrado nas vias e becos entre a Igreja da Boa 

Viagem e a Capela do Rosário, e ao longo das estradas de Sabará, Congonhas e 

Venda Nova. Ressalta-se que a invasão de terrenos devolutos e a venda de terras 

próximas ao arraial após o primeiro anúncio da mudança da capital (abril de 1891) 

ocasionou na expansão do povoado para a sua porção sul (O JORNAL DE MINAS, 

1891, p.1). 

Nesse contexto, com a queda da Monarquia e o advento da República, surgiu 

a ideia de se construir uma cidade para receber todo o aparato político-administrativo 

do Estado, pela necessidade de se reorganizar a economia, e pela tentativa de 

equilibrar a política em Minas Gerais, polarizada nas regiões sul e zona da mata, mas 

também pelas limitações impostas ao sítio urbano de Ouro Preto, onde a topografia e 

as questões sanitárias eram considerados fatores que impossibilitavam a conversão 

da cidade colonial em uma cidade moderna (FONSECA e PRADO FILHO, 2010, p.60). 

O plano de se construir uma cidade no centro do estado, próximo ao rio das 

Velhas e das linhas férreas que conectavam as distintas regiões do estado era vista 

como a melhor solução para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais.  

Nesse sentido, o arraial de Belo Horizonte foi objeto de análise realizada no 

ano de 1890 pelo engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna, que indicou em seu 

relatório (BARRETO, 1936, p.227), que o povoado se encontrava em posição 

favorável para sediar a nova capital visto a topografia adequada, a existência de áreas 

devolutas, uma notável rede hidrográfica e a proximidade com os depósitos ferríferos, 

considerados fatores relevantes para a escolha do local para se construir o novo 

centro político-administrativo do Estado.  

Paralelo ao relatório de Penna, foi elaborado pelos moradores do arraial de 

Belo Horizonte um outro relatório a respeito da posição geográfica do povoado, assim 

como aspectos físicos e agrícolas da Freguesia, considerados relevantes para a 

construção de uma cidade de topografia suave e higiênica (BARRETO, 1936, p.158).  

A indicação do local para a construção da nova capital não agradou o 

Congresso Mineiro, então composto em sua maioria por políticos da região sul e da 

zona da mata do Estado, que sugeriu a criação de uma comissão que escolheria o 
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sítio que receberia a nova capital, a partir dos estudos de cinco localidades pré-

definidas pelos congressistas, assim como diretrizes estabelecidas para a comissão, 

de acordo com os preceitos sanitários e higiênicos do período (MINAS GERAES, 

1893, p.14).  

Após os estudos nas cinco localidades indicadas, a comissão encaminhou para 

o Congresso Mineiro um relatório contendo os aspectos positivos e negativos de cada 

localidade, sobressaindo-se entre as localidades estudadas Belo Horizonte e Várzea 

do Marçal, sendo esta última indicada pelo engenheiro para sediar a nova capital 

(MINAS GERAES, 1893, p.76). 

No entanto, o Congresso Mineiro decidiu-se pelo arraial de Belo Horizonte, uma 

vez que a Várzea do Marçal se encontra próximo a São João del Rey e Barbacena, 

localidades de notável e secular influência política, além de possuir posição geográfica 

não condizente com os planos do Estado, que buscava a criação de uma centralidade 

que atendesse a todos os pontos do território mineiro.  

Ressalta-se que a rede hidrográfica e a facilidade de construção da rede de 

esgotos também foram fatores que influenciaram na escolha do antigo arraial do 

Curral del Rey para sediar a capital planejada (MINAS GERAES, 1893, p.75-76). 

 

3.4 Cartografia e a rede hidrográfica do Curral del Rey 

 

A cartografia do território mineiro pode ser considerada um capítulo à parte na 

história de Minas Gerais. Representada nos mapas dos séculos XVI e XVII de forma 

geral, onde um dos aspectos mais notáveis eram as tribos indígenas (MACHADO e 

RENGER, 2015, p.761) visto o não conhecimento do território, com a descoberta 

oficial do ouro no ano de 1693 (CASTRO, 2017, p.44), teve início a representação 

cartográfica do território das minas e dos currais, nos quais se destacam os mapas 

dos sertanistas, datados da primeira metade do século XVIII e o mapa de Jacobo 

Cocleo (1628-1710), padre jesuíta que apresentou, de forma imprecisa, em seu Mapa 

da maior parte da Costa e Sertão do Brazil20 as descobertas auríferas no território 

explorado pelos bandeirantes paulistas, assim como os primeiros topônimos 

relacionados à rede hidrográfica e as serras. 

20 Mapa da maior parte da costa, e sertão, do Brasil / Extraído do original do P.e Cocleo. Mapoteca do 
Arquivo Histórico do Exército.
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Para os sertanistas e aventureiros que chegavam à região aurífera, os rios 

cumpriam a função de marcos de referência e de suprimento de víveres, como se lê 

no relato do padre André João Antonil publicado no ano de 171121 (1837, p.173-176) 

a respeito da rota entre São Paulo e as minas de ouro.   

Os mapas elaborados a posteriori ao relato de Antonil para fins de 

planejamento do território e gerenciamento do espaço da Capitania de Minas Gerais 

(CASTRO, 2017, p.53), apresentam uma rede hidrográfica detalhada, destacando-se 

os principais rios da Capitania e os seus afluentes mais notáveis, assim como as 

estradas de ligação entre as minas e os currais e os principais núcleos urbanos.  

Nesse contexto destacam-se os mapas dos padres matemáticos Diogo 

Soares22 e Domingos Capassi23, elaborados no ano de 1734, e os mapas atribuídos 

aos sertanistas, elaborados a partir dos relatos orais e manuscritos dos aventureiros 

e viajantes, dos quais se utilizaram os padres cartógrafos para o conhecimento prévio 

do território a ser mapeado (CORTESÃO, 1971, p.217-218).  

No mapa dos padres matemáticos o ribeirão Arrudas se encontra representado 

ao lado do arraial do Curral del Rey, localizado de maneira correta em sua margem 

sul, porém sem apresentar o referido topônimo24 (Figura 18). Possivelmente, trata-se 

da primeira representação cartográfica do curso d’água. 

Consta ainda no mapa a existência de um curso d’água denominado Bento 

Pires, situado na margem oeste do rio das Velhas e ao norte do ribeirão do Curral. 

Certamente, trata-se do ribeirão da Onça, representação que pode ser considerada a 

primeira referente ao curso d’água. Bento Pires foi um dos primeiros fazendeiros da 

região do Curral del Rey e a sua sesmaria se encontrava inserida na bacia do ribeirão 

que primitivamente recebeu o seu nome, topônimo que se conservou até a década de 

1940 (PANORAMA, 1997, p.65). 

 

É importante observar que o livro de Antonil foi publicado pela primeira vez no ano de 1711, proibido 

e recolhido logo após a publicação, voltando a ser impresso um século mais tarde.
22 Nascido em Lisboa no ano de 1684, Diogo Soares foi um cartógrafo e padre jesuíta enviado ao Brasil 
por Dom João V para mapear o território brasileiro. Faleceu em Goiás no ano de 1748 (BN, 2000, p.1). 
23 Nascido em Nápoles no ano de 1694 Domenico Capacci (Domingos Capassi) foi um padre jesuíta 
enviado para mapear o território brasileiro, juntamente com Diogo Soares. Faleceu no ano de 1736 
(CORTESÃO, 1971, p.209). 
24 Alguns requerimentos de sesmarias datadas da primeira metade do século XVIII sob a guarda do 
Arquivo Público Mineiro apresentam o topônimo ribeirão do Curral, ao se referir ao curso d’água.
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Figura 18 – Parte do mapa dos padres matemáticos (1734), em destaque o arraial do Curral del Rey, 

a rede hidrográfica representada, as estradas e os núcleos urbanos mais próximos do povoado. 
Fonte: modificado de Costa (2002) 

 

No ano de 1729, por meio de alvará expedido por Dom João V, Diogo Soares 

e Domingos Capassi foram enviados ao Brasil para realizar o mapeamento do 

território para fins de planejamento, econômicos, administrativos e geopolíticos 

(CASTRO, 2017, p.54-61). Para tal, Capassi e Soares, ao chegarem ao Brasil 

reuniram uma grande quantidade de manuscritos e mapas dos sertanistas de São 

Paulo, Cuiabá, Rio Grande e do rio da Prata (CORTESÃO, 1971, p.217).  

Os mapas, elaborados possivelmente na década de 1720, contém informações 

gerais sobre o território explorado pelos paulistas, possíveis autores das cartas, visto 

que grande parte representam o território paulista e regiões adjacentes, como o 

território das minas e partes do sertão ou curraes (CORTESÃO, 1971, p.218).  

As cartas sertanistas se destacam pela representação da rede hidrográfica e 

dos acidentes geográficos, tanto naturais quanto artificiais, o que é, para Cortesão 

(1971, p.219) prova irrefutável da influência indígena na exploração do território 

transposta para os mapas. 

 Nessa conjuntura, encontram-se representados o arraial do Curral del Rey e a 

sua rede hidrográfica (Figuras 19 e 20) de maneira próxima à realidade, onde os 
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cursos d’água próximos ao arraial e Abóboras25 seguem na direção leste, afluentes 

da margem oeste do rio das Velhas. Ainda assim, nos dois exemplos expostos o 

ribeirão Arrudas se encontra conectado com o ribeirão da Onça, o que demonstra um 

conhecimento parcial do território por parte do autor dos mapas, possivelmente 

elaborados a partir de relatos, memorias e observações empíricas.  

Cortesão (1971, p.201), a partir das análises dos trabalhos realizados pelos 

padres matemáticos, sugere que os erros poderiam ser propositais, dentro dos ideais 

geopolíticos portugueses de preservação do território:   

 
A prova de que os padrões oficiais dos dois Padres Matemáticos se 
conservaram secretos está em que, a par dessa cartografia científica e de 
Estado, continuou a desenvolver-se uma cartografia espontânea de 
sertanistas, lusos e luso-brasileiros que consignavam no papel o traçado 
sumário e empírico dos seus descobrimentos. Entre essas cartas de 
bandeirantes, utilizada a palavra na acepção mais genérica e as do Pe. Diogo 
Soares, as diferenças são enormes. Naquelas pululam os erros de posição, 
embora obedeçam a uma tendência semelhante: por via de regra, as 
longitudes são deslocadas para leste. E, como a consequência é sempre 
igual: incluir na soberania portuguesa, conforme a demarcação de 
Tordesilhas uma parte maior da América Meridional torna-se difícil conceber 
que esses cartógrafos amadores não errassem adrede e em obediência a um 
propósito político. 

 

 
Figura 19 - Parte das Cartas Sertanistas. Em destaque o ribeirão Arrudas à oeste do  

Curral del Rey e o rio das Velhas à oeste de Sabará. 
Fonte: modificado de Biblioteca Nacional 

 
 
 
 

25 Cidade de Contagem. 
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Figura 20 - Parte das Cartas Sertanistas, também atribuída a Diogo Soares. Às margens do ribeirão 
Arrudas destacam-se o Curral del Rey, Contagem e as estradas que conectavam o arraial as regiões 

das minas e norte da Capitania. À leste do povoado o rio das Velhas e a Vila de Sabará. 
Fonte: modificado de Biblioteca Nacional 

 

Nota-se nos mapas elaborados ao longo do século XVIII a importância dada à 

rede hidrográfica da Capitania, visto que os rios, ribeirões e córregos eram de grande 

importância para o conhecimento do território, tanto pela navegação quanto pelos 

caminhos ao longo dos vales abertos pelos indígenas (KOK, 2009, p.94).  

A análise realizada por Castro (2017, p.57) nos mapas do período revela ainda 

a organização espacial da Capitania de Minas Gerais, com os núcleos urbanos 

(Cidades, Vilas, Paroquias e Capelas) se localizando, na sua maioria, às margens dos 

cursos d´água representados nos mapas. 

As representações da rede hidrográfica de Minas Gerais nos mapas do século 

XIX apresentam alguns elementos que sugerem uma desconexão cartográfica em 

relação aos mapas produzidos no século XVIII, pelo menos no caso especifico dos 

cursos d’água relacionados ao arraial do Curral del Rey.  

Nesse contexto, destaca-se a Carta Geológica de uma parte da Província de 

Minas Gerais, elaborada no ano de 1841 pelo naturalista dinamarquês Peter Claussen 

(Figura 21) a partir dos estudos geológicos realizados no Quadrilátero Ferrífero (QF) 

e regiões adjacentes ao alinhamento montanhoso, resultado de dezesseis anos de 

pesquisas realizados pelo dinamarquês, que ainda apresentou a Peter Wilhelm Lund, 

as cavernas da região de Lagoa Santa (RIHGB, 1858, p. 272).  
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O mapa é considerado a primeira representação aproximada do delineamento 

do QF, na qual se destacam as divisões geológicas observadas por Claussen e as 

principais vilas e cidades, além dos locais de exploração aurífera e a rede hidrográfica 

de parte das bacias do rio Paraopeba à oeste, rio das Velhas ao centro e rio Piracicaba 

à leste.   

No entanto, a rede hidrográfica representada por Claussen apresenta alguns 

elementos discrepantes em relação ao que havia sido representado até então, no caso 

os cursos d’água pertencentes a Freguesia do Curral del Rey. 

  

 
Figura 21 - Carta Geológica de uma parte da Província de Minas Gerais (1841), em destaque o arraial 
do Curral del Rey, a rede hidrográfica representada e os núcleos urbanos mais próximos do povoado. 

Fonte: Desconhecida 
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O Curral, maneira que Claussen se referiu ao arraial no mapa, se encontra 

localizado na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, próximo a Serra do Curral e 

aos povoados da Contagem e Capela Nova26. No mapa, a rede hidrográfica da região 

do arraial se encontra correndo para oeste em direção ao rio Paraopeba, o que sugere 

que o arraial se encontra na bacia do rio Paraopeba e não do rio das Velhas, como 

representado de maneira fidedigna nos mapas do século XVIII. 

 Destacam-se ainda dois cursos d’água à leste do arraial, afluentes da margem 

oeste do rio das Velhas, possivelmente representações dos ribeirões Arrudas e Onça. 

Ao que tudo indica, Peter Claussen desconhecia a rede hidrográfica do arraial do 

Curral del Rey e a sua posição geográfica, realizando a sua representação a partir 

dos antigos mapas e de relatos de viajantes, visto a representação dos principais 

núcleos urbanos e dos topônimos Riacho das Pedras, um dos cursos d’água 

formadores do córrego do Ferrugem (município de Contagem), afluente da margem 

norte do ribeirão Arrudas, e ribeirão dos Macacos, curso d’água que se encontra no 

município de Nova Lima e um dos principais afluentes do alto rio das Velhas. 

 Possivelmente, o ribeirão dos Macacos representado no mapa refere-se ao 

ribeirão Sarzedo, visto a posição geográfica do curso d’água, correndo em direção 

oés-sudoeste do Complexo da Serra do Curral (Serra da Piedade e Serra dos Três 

Irmãos) e desaguando no rio Paraopeba ao sul do rio Betim, ou seja, trata-se 

possivelmente de um erro toponímico. Ressalta-se que na bacia do rio Paraopeba 

existe um curso d’água denominado ribeirão dos Macacos, afluente da sua margem 

leste, sendo que sua sub-bacia abrange os municípios de Sete Lagoas, Cachoeira da 

Prata, Fortuna de Minas e Inhaúma.  

 Na segunda metade do século XIX, a pedido do governo provincial, foi 

elaborada uma nova carta da Província de Minas Gerais pelo engenheiro alemão 

Henrique Gerber que, com parcos recursos financeiros e aparelhamento técnico 

precário, a publicou no ano de 1862 a partir dos dados levantados em campo por ele 

e pelos engenheiros da Repartição de Obras Públicas, utilizando-se ainda dos relatos 

e mapas elaborados antes de 1850 (PANORAMA, 1997, p.15). 

 O mapa de Gerber (Figura 22), assim como o de Claussen, sugere o 

desconhecimento da rede hidrográfica do arraial do Curral del Rey, por apresentar a 

mesma discrepância em relação ao traçado fluvial, onde o arraial se encontra 

26 Betim.
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representado às margens do rio dos Macacos correndo na direção sudoeste, 

correspondente a bacia do rio Paraopeba. 

Possivelmente, os engenheiros da Repartição de Obras Públicas não visitaram 

a Freguesia, visto que os seus trabalhos consistiam em levantamentos ligados, na sua 

maioria, a estudos de abertura de estradas de rodagem e de ferro (PANORAMA, 1997, 

p.15). 

 

 
Figura 22 - Parte da Carta da Província de Minas Gerais (1859), em destaque o arraial  

do Curral del Rey e o ribeirão dos Macacos, à oeste o rio Paraopeba, no centro  
o rio das Velhas e a leste o rio Piracicaba. 

Fonte: modificado de Panorama de Belo Horizonte/FJP (1997) 

 

Diferentemente do mapa de Claussen, na carta de Gerber a borda norte do 

Quadrilátero Ferrífero termina à leste do arraial seguindo em direção ao norte, a oeste 

do rio das Velhas, ao mesmo tempo em que os seus afluentes da margem oeste, 

correspondentes dos ribeirões Arrudas e Onça não se encontram representados entre 

as cidades de Sabará e Santa Luzia. Portanto, a representação e a não representação 

dos elementos acima descritos sugere o desconhecimento do alinhamento 

montanhoso da Freguesia do Curral del Rey e da sua rede hidrográfica.  
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 Observa-se nos dois mapas analisados que a posição do arraial do Curral del 

Rey era privilegiada, por se encontrar próximo a dois eixos fluviais importantes (rios 

Paraopeba e das Velhas) e das minas de ferro do QF, da qual o mundo só viria a 

tomar pleno conhecimento no início do século XX (SILVA, 1995, p.79).  

No entanto, não existiam planos de conectar o decadente povoado (MARTINS 

e OLIVEIRA, 1864, p.164) aos principais centros urbanos da Província através das 

linhas férreas, não havendo, portanto, interesse do governo provincial para se 

conhecer melhor o arraial e povoados adjacentes como sugere o Almanack, ao afirmar 

que, “nada podemos dizer desta Freguesia, porque, não obstante nossas diligências, 

esclarecimento algum nos foram prestados” (1864, p.165). 

Duas décadas após a publicação do mapa de Gerber, a Estrada de Ferro Pedro 

II elaborou no ano de 1882 uma planta da linha de reconhecimento entre as cidades 

de Sabará e Guaicuy, com a finalidade da extensão da linha férrea ao longo do vale 

do rio das Velhas realizando, a partir das observações feitas em campo pelos 

engenheiros ferroviários, correções nos mapas elaborados por Gerber (1859), Liais 

(1862)27 e Werneck (1875)28.  

O ribeirão Arrudas se encontra representado na referida planta (Figura 23) 

como córrego das Arrudas, localizado na margem oeste do rio das Velhas entre as 

cidades de Sabará e Santa Luzia, se encontrando, portanto, em sua posição correta.  

No entanto, ainda que a rede hidrográfica da Freguesia do Curral del Rey tenha 

sido representada de forma genérica, na qual se destaca o povoado das Vendas 

Novas, ligado administrativamente ao Curral del Rey, a representação de um curso 

d’água partindo do povoado e seguindo na direção norte (bacia do ribeirão da Mata) 

mostra uma discrepância entre a realidade e o representado, visto que o povoado, 

integrado ao município de Belo Horizonte no ano de 1948, se encontra assentado na 

bacia do ribeirão da Izidora que corre na direção leste, afluente da margem oeste do 

ribeirão da Onça. 

 

27 Emmanuel Liais (1826-1900), astrônomo francês radicado no Brasil, foi encarregado pelo governo 
imperial de mapear o rio São Francisco entre a barra do rio das Velhas e às suas nascentes. 
28 Hermenegildo Luiz dos Santos Werneck foi um dos primeiros integrantes da Comissão da Carta 
Geral do Império (1862-1878), e um dos responsáveis pelas pesquisas e levantamentos em campo 
realizados para a elaboração da Carta do Império do Brasil, publicada no ano de 1875. 
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Figura 23 - Parte da Planta do Rio das Velhas de Sabará a Guaicuhy, contendo a linha de 

reconhecimento entre Sabará e Paraúna (1882), em destaque o ribeirão Arrudas  
(córrego das Arrudas),o arraial do Curral del Rey (posição aproximada),  

o rio das Velhas e ocurso d’água adjacente ao povoado das Vendas Novas.  
Fonte: modificado de Biblioteca Nacional 

 

Ressalta-se que, até o presente momento, pode-se considerar o mapa 

elaborado pela E.F. Pedro II a primeira representação cartográfica do curso d’água 

com o topônimo Arrudas, até então denominado ribeirão Grande ou ribeirão do Curral 

(BARRETO, 1936, p.48-131), corrigindo ainda a representação cartográfica utilizada 

durante todo o século XIX, onde o ribeirão e o arraial do Curral del Rey se encontram 

representados na bacia hidrográfica do rio Paraopeba. 

O topônimo das Arrudas está em conformidade com a tradição portuguesa na 

escolha dos nomes, que normalmente batizava os povoados, serras e rios com nomes 

indígenas, fundadores, primeiras impressões, fauna, flora ou a partir de algum evento 

extraordinário ocorrido no local29.  

De acordo com Barreto (1936, p.47), o topônimo Arrudas se originou a partir da 

chegada de Francisco Arruda e Sá no ano de 1701, que se instalou com sua família 

nas terras próximas à confluência do ribeirão com o rio das Velhas. O emprego do 

pronome “das” na nomenclatura do ribeirão poderia indicar a existência em grande 

quantidade da Arruda, uma planta de origem balcânica e cultivada no Brasil pelos 

29 Em Minas Gerais existem inúmeros exemplos, tais como Tamanduá, Formiga, Arrepiados, 
Arrependidos, Itabira, Guaicuy, Congonhas, Betim e outras centenas de topônimos utilizados desde o 
período colonial.  
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portugueses, a qual se atribui múltiplas funções medicinais como observado por 

Ferreira (2002, p.713-744), um cirurgião-barbeiro que morou na Vila de Sabará 

durante a primeira metade do século XVIII.  

Ressalta-se que até o ano de 1894 a terminologia era utilizada nas publicações 

oficiais e relatos dos visitantes do arraial de Belo Horizonte, ao se referir ao principal 

curso d’água (JORNAL MINAS GERAES, 1894, p.4), sendo que, a partir do ano de 

1895, a terminologia das Arrudas passou a ser pouco utilizada pelos órgãos oficiais e 

periódicos, predominando o uso do pronome “dos” a partir de então. 

 No ano de 1893, a rede hidrográfica do arraial de Belo Horizonte, antigo Curral 

del Rey foi representada pela Comissão de Estudos das Localidades em uma planta 

elaborada pela equipe do engenheiro Samuel Gomes Pereira (Figuras 24, 25 e 26 e 

27) que contém ainda a topografia, as vias e os becos do arraial, as estradas e as 

áreas delimitadas pela Comissão para os estudos realizados.  

Dentro da área de estudos encontram-se dez cursos d’água considerados 

relevantes para o abastecimento de água, de acordo com a Comissão (MINAS 

GERAES, 1893, p.9), todos afluentes da margem sul do ribeirão Arrudas, considerado 

como o principal manancial para o futuro abastecimento da cidade.  

Nota-se ainda a não representação do córrego do Mendonça, afluente do 

córrego do Acaba Mundo e dos cursos d’água da margem norte do ribeirão (córregos 

da Mata, do Pastinho e da Lagoinha), áreas que foram possivelmente preteridas para 

receber a nova capital, uma vez que os estudos se concentraram na margem sul do 

ribeirão Arrudas, entre o talvegue do curso d’água e a Serra do Curral. 

Foi elaborada ainda uma segunda planta com os estudos realizados para a 

abertura do ramal ferroviário, tendo como principal eixo orientador o vale do ribeirão 

Arrudas (Figura 28), escolhido devido à pouca declividade e a distância mais curta em 

relação a linha principal (MINAS GERAIS, 1893, p.31). Na planta é possível visualizar 

o ribeirão Arrudas e uma parte do ribeirão da Onça, representado possivelmente para 

fins de delimitação de bacia, uma vez que a proposta via Garganta de João Alves 

atravessava uma parte de sua bacia. 

Os mapas elaborados são considerados a primeira representação cartográfica 

detalhada do arraial de Belo Horizonte e dos cursos d’água que atravessam o sítio 

estudado, uma vez que a rede hidrográfica da região, durante quase dois séculos, foi 

representada de maneira geral. 
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Figura 24 – Mapa do arraial de Belo Horizonte (1893) e os atributos representados em destaque. 

Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 
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Figura 25 - Mapa do arraial de Belo Horizonte (1893), em destaque a rede hidrográfica  

do sítio estudado. 
Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 
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Figura 26 - Mapa do arraial de Belo Horizonte (1893), em destaque as estradas,  

caminhos e as vias do arraial. 
Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 
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Figura 27 - Mapa do arraial de Belo Horizonte (1893), em destaque os três perímetros  

estudados pela Comissão. 
Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 
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Figura 28 - Mapa do arraial de Belo Horizonte (1893), em destaque as alternativas estudadas 

 pela Comissão para a abertura do ramal ferroviário. 
Fonte: modificado de Arquivo Público Mineiro 
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3.5 Comissão Construtora da Nova Capital e o arraial de Belo Horizonte: ver para 

prever a fim de prover (1894/1895) 

 

Com a escolha do arraial de Belo Horizonte para receber o novo centro 

administrativo do Estado, ocorrida em dezembro de 1893, foi formada uma comissão 

designada pelo Estado para estudar de maneira mais detalhada o sítio, com o intuito 

de empreender a construção da nova capital dentro do prazo estabelecido pelo 

Congresso Mineiro (BARRETO, 1936, p.15). A comissão, criada a partir do Decreto nº 

680, de 14 de fevereiro de 1894, nomeou Aarão Reis como o engenheiro-chefe da 

Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), concedendo a ele amplos poderes 

para criar e coordenar as divisões de serviço que seriam responsáveis pelos 

levantamentos de campo e estudos relacionados ao sítio que se construiria a nova 

capital de Minas Gerais. 

A CCNC, logo após a sua chegada ao arraial, em um primeiro momento 

procurou realizar os estudos necessários para a desapropriação do arraial e para a 

construção do ramal ferroviário, assim como a realização de uma pesquisa mais 

detalhada do meio físico para a construção da cidade. Nesse contexto, entre as seis 

divisões de serviço criadas, coube a 5ª divisão os estudos relacionados ao 

abastecimento de água, esgotos e canalização dos cursos d’água da zona delimitada 

pela comissão para a construção da nova capital, ficando o engenheiro Caetano César 

de Campos responsável pelos trabalhos de campo da divisão. 

É importante observar que a criação de seis divisões e de seções subordinadas 

a elas demonstram a importância atribuída pelo engenheiro-chefe ao conhecimento 

do sítio de Belo Horizonte, dentro da ideia do conhecimento da realidade para prever 

os acontecimentos que se desdobrariam a partir da intervenção humana na paisagem, 

na busca por uma melhoria constante da realidade, ou seja, dentro dos preceitos 

positivistas, a previsão cientifica possibilitaria uma melhor ocupação do território 

(SALGUEIRO, 1997, p.151). 

A 5ª divisão se encontrava desmembrada em duas seções (1ª: abastecimento 

de água; 2ª: esgotos) que realizaram, durante o ano de 1894, inúmeros trabalhos de 

campo para conhecimento e delimitação dos locais que seriam construídos os 

reservatórios de água e a estação de tratamento (depuração) dos esgotos, trabalhos 

considerados por Saturnino de Brito, chefe da 1ª seção desnecessários, pela maneira 

em que eram conduzidos: 
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Por ordem do Sr. Engenheiro Caetano César de Campos produziu ela (2ª 
seção) uma linha de exploração corrida de nível a partir da margem do 
Arrudas, no limite jusante da área destinada à cidade: esta linha, sendo forte 
a declividade do ribeirão, cedo afastou-se e disparou a contornar grotas e 
espigões na extensão de cerca de sete quilômetros. O que ia fazer? 
Perguntava-se aqui; “procurar um campo para o lançamento dos produtos de 
esgoto” respondiam os entendidos! O único serviço aqui apresentado, 
embora pouco aproveitável, que nos consta haver produzido a 2ª seção, foi o 
anteprojeto da rede de esgotos (BRITO, 1944, p.34). 

 

Nesse contexto, a partir dos trabalhos de campo realizados pela 5ª divisão, foi 

elaborado um relatório que apresentam características físicas do sítio de Belo 

Horizonte e das sub bacias que atravessavam a área escolhida para a construção da 

cidade planejada:  

 

O local escolhido assenta às fraldas da Serra do Curral, em espigões mais 
ou menos perpendiculares a essa linha de cumeadas e em declive para o 
ribeirão dos Arrudas, talvegue coletor das vertentes da serra e a ela 
proximamente paralelo. Entre esses espigões correm, em direção e sentido 
quase N, e a contar de L, dos córregos da Serra, Acaba Mundo, Leitão e 
Pinto, dentro do perímetro, e fora dele, de um lado, os córregos Cardoso, 
Taquaril, e do outro, os Cercadinho, Ponte queimada, Bom Sucesso e Capão 
da Posse, afluentes todos do Arrudas. (...) Das elevações, a mais saliente em 
altura, dentro do perímetro é a da Boa Vista, que fica entre os córregos do 
Acaba Mundo e Leitão. Confirmando-lhe o nome, um largo horizonte, aberto 
a N e NE descortina-se para muito além da Serra da Piedade, que demora à 
direita do Rio das Velhas. Antes de alcançar a maior altura ao descer a Serra, 
o seu dorso abate-se formando garganta entre a Encosta do Ilídio30 e o alto 
da Boa Vista, por modo que, esse espigão, de todos os lados desprendido, 
senhoreia a região circunvizinha. Avulta ainda, dentro do perímetro, o morro 
da Santa Cruz, que, à maneira de Ilha, campeia entre o Serra e o Acaba 
Mundo, com arredondado cimo à altitude de 961m ao limitado âmbito de 
cerca de 100m por 40. O aspecto da região, em grande parte desnudada do 
arvoredo, benéfico regulador do regime hidráulico, reduzida a pastos em larga 
extensão da sua área, deixa, ao primeiro lance de olhos, antever para os 
cursos d’água, regime torrencial (BARRETO, 1936, p.150). 

  

No ano em que a Comissão Construtora da Nova Capital se instalou no arraial 

de Belo Horizonte, ele era abastecido por um aqueduto que recebia as águas do 

córrego do Acaba Mundo na cota 906, um pouco acima do cruzamento das Avenidas 

do Contorno e Nossa Senhora do Carmo. A partir da captação, as águas eram 

conduzidas ao povoado pelas terras da Fazenda Capão, na confluência das Avenidas 

do Contorno, Getúlio Vargas e Rua Sergipe. Ao transpor o córrego do Mendonça o 

aqueduto desembocava em um pequeno canal que seguia paralelamente à colina do 

Alto da Boa Vista, atualmente ocupada pela Praça da Liberdade, atravessando toda a 

parte superior do arraial e desaguando no córrego do Leitão, à esquerda do antigo 

30 Encosta do Ilídio: região ocupada por parte dos bairros Santo Antônio e São Pedro. 
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Largo do Rosário31 (Rua do Aqueduto), próximo do cruzamento das Ruas São Paulo 

e dos Guajajaras.  

As águas do aqueduto serviam também para o abastecimento dos tanques de 

curtume que ficavam na extremidade sul da Rua do Capão, próximo ao cruzamento 

da Avenida Cristóvão Colombo e Rua Alagoas (MINAS GERAES, 1893, p.15). 

Entretanto, o arraial não se servia apenas das águas do aqueduto, como observou o 

secretário da CCNC Fábio Nunes Leal: 

 

Cortado o arraial de ribeirões e outros pequenos veios d’água cristalina e 
pura, facilita esta abundancia o abastecimento da nova capital e embelezará 
as futuras construções, entremeando a cidade de parques e jardins, onde as 
fontes e repuxos deem donaires, belezas e frescura que só a peso de ouro 
se conseguem em outras localidades, garantindo ao mesmo tempo uma 
abundante vegetação, tão recomendada a salubridade, quanto própria ao 
enfeie e ornamento. Esses ribeirões e nascentes são hoje aproveitados pela 
população, já que para a sua pequena indústria, já para a distribuição de água 
pelo arraial todo, sendo poucas as casas que não tem bicame próprio nos 
quintais. Aqui são moinhos tocados por turbinas ou rodas hidráulicas (CCNC, 
1895, p.13). 

 

Nessa conjuntura, alinhado ao pensamento higienista do período onde a água, 

antes de tudo deveria servir à cidade, uma das principais preocupações da CCNC era 

a questão do saneamento e do abastecimento de água. Os estudos, iniciados no 

primeiro semestre de 1894, foram realizados pela 5ª divisão, que então procurava o 

manancial perfeito, como observado por Alfredo Camarate:  

 

E, nesta caçada a água, o Dr. Cesar de Campos, como Santo Humberto, 
nunca se contenta com a água que encontra: porque, procurando água para 
200.000 habitantes, quer dar lhes regalias de patos; quer que se inundem por 
dentro e por fora, nas multíplices necessidades de um povo civilizado, com 
relação ao liquido elemento, e haja, em abundância, água para o movimento 
das turbinas, para a irrigação das ruas, para a lavagem dos esgotos, para a 
seção balnear de todos os hospitais, asilos, quarteis e casas de ricos e 
pobres, para cascatas e repuxos, nos jardins públicos e chácaras particulares 
e dizem até que para beber! (BARRETO, 1936, p.148).  

 

Nesse contexto da busca de mananciais que suprissem a população do 

perímetro delimitado pela CCNC, as discordâncias entre os engenheiros ocorriam de 

maneira constante. Um dos pontos de divergência entre os engenheiros da divisão 

era o sistema de captação dos esgotos a ser adotado na nova capital, a partir das 

alternativas apresentadas no ano anterior por Aarão Reis (MINAS GERAES, 1893). 

31 Trecho correspondente a Avenida Álvares Cabral, entre Ruas dos Timbiras e Guajajaras. 
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Campos e outros membros da divisão sugeriram o sistema Separador Absoluto, onde 

os esgotos e as águas pluviais correriam em canais fechados separados e o esgoto 

tratado em uma estação fora da zona planejada, sendo que as águas pluviais seriam 

despejadas diretamente nos cursos d’água.  

Saturnino de Brito32 sugeriu o modelo tout à l’égout, onde as aguas pluviais e 

os esgotos seguiriam por uma única galeria até uma área destinada a depuração dos 

efluentes através da infiltração no solo. Nessa disputa foi escolhido o sistema 

Absoluto, mesmo sendo suas obras mais dispendiosas, além da escolha do local para 

a construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos na margem sul do ribeirão 

Arrudas na zona suburbana33.  

Saturnino, que já havia se desentendido com Cesar de Campos no Ceará, onde 

trabalharam juntos, também criticou o traçado rígido proposto por Aarão Reis no 

decorrer dos trabalhos (BRITO, 1944, p.51), assim como os excessivos estudos dos 

mananciais que não seriam utilizados para o abastecimento de água, dispensando 

grandes quantias nos estudos que poderiam ter sido mais bem empregadas, de 

acordo com o engenheiro. Ainda assim, nesse contexto de disputas internas entre os 

membros da 5ª divisão, às plantas e os perfis destinados à captação e a canalização 

dos córregos do Cercadinho, Acaba Mundo e Serra se encontravam prontas no 

primeiro semestre do ano de 1895 (CCNC, 1895).  

A canalização, nesse caso, preponderava para a captação das águas 

destinadas ao abastecimento da capital em caráter provisório e não promoveria a 

alteração do regime hídrico dos cursos d’água a partir do emprego da retificação e da 

canalização. De acordo com o chefe da 2ª Seção da 5ª Divisão, apesar do indicativo 

de conclusão dos estudos, faltavam elementos para a elaboração das plantas e das 

próprias canalizações, ainda que “foram feitas diversas operações para o estudo das 

vazões dos ribeiros e córregos que atravessam a cidade, dentro do perímetro urbano, 

com o fim de colherem-se elementos para o projeto das respectivas canalizações34”. 

Antes de tudo é necessário compreender o que significava a canalização nesse 

momento (1894). Com o surgimento das primeiras aglomerações humanas, os cursos 

32 O engenheiro posteriormente reconheceria a ineficácia do sistema Unitário, passando a adotar em 
seus trabalhos o sistema Absoluto. 
33 O local destinado à desinfecção seria no bairro de Santa Efigênia, poucos metros a jusante da 
confluência do ribeirão com o córrego da Serra. Atualmente o local é ocupado por um Shopping Center 
e edifícios comerciais. 
34 Memória histórica e descritiva, Volume II p.295. 
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d’água que atravessavam as cidades sofriam intervenções com o intuito da sua 

adequação ao território para várias finalidades, tais como defesa, comunicação, 

comércio, abastecimento e ganho de terras férteis.  

No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, as canalizações 

passaram a atender a necessidade da expansão urbana que pleiteava cada vez mais 

terras para o assentamento humano, visando ainda a eliminação das inundações cada 

vez mais graves ao longo dos anos. Nesse período, ainda se acreditava que a 

retificação e a canalização dos cursos d’água, onde as águas seguiriam com maior 

velocidade pelos centros urbanos, erradicariam doenças causadas pelas pestilentas 

margens dos rios, apesar de descoberta poucos anos mais tarde da real causa das 

epidemias, o grande despejo dos esgotos nas águas fluviais. 

Dentro do plano embrionário de intervenção na rede hidrográfica apresentada 

pela divisão, foram realizados no período 1894/1895 diversos estudos e trabalhos de 

campo para a elaboração de um projeto para a construção de um açude nas 

cabeceiras dos córregos do Acaba Mundo e do Leitão, visando o abastecimento de 

água para a região destinada ao cultivo de víveres (CCNC, 1895). 

Nesse contexto, apesar da morosidade dos estudos de captação e intervenção 

fluvial e dos desentendimentos entre os funcionários da Comissão Construtora, a 

divisão coletou dados suficientes para a elaboração das plantas da nova capital, 

executadas pelo Escritório Técnico da CCNC e apresentadas em março de 1895 ao 

governo do Estado para aprovação. Foram ainda elaboradas inúmeras plantas para 

fins de desapropriação do arraial, locação da malha planejada no perímetro delimitado 

e para propaganda e divulgação do plano da Cidade de Minas com finalidades 

políticas e migratórias (PANORAMA, 1997, p.24).  

Ressalta-se que o Estado, por meio da Comissão Construtora, foi pioneiro na 

elaboração de um planejamento, projeto e organização do espaço urbano a partir de 

um saber técnico, materializado na Planta Geodésica, Topográfica e Cadastral da 

Zona Estudada (Figura 29) e na Planta Topográfica da Cidade de Minas (Figura 30), 

enviadas ao Governo do Estado como material anexo à Planta Geral da Cidade de 

Minas (BARRETO, 1936, p.250). A primeira planta foi elaborada a partir dos trabalhos 

de geodesia e topografia iniciados em fevereiro de 1894, uma vez que tais trabalhos 

eram prioritários para a elaboração da planta definitiva da nova capital. 

Observa-se na planta o esboço da Avenida Dezessete de Dezembro (Avenida 

do Contorno), locada sobre o sítio do arraial a partir dos estudos realizados, no entanto 
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sem os arruamentos e as divisões urbanas, estabelecidas somente na planta 

definitiva. O arraial de Belo Horizonte se encontra representado, assim como as sedes 

das propriedades rurais inseridas no perímetro delimitado pela CCNC.  

A rede hidrográfica se encontra notavelmente representada na planta, incluindo 

detalhes como lagoas, pequenos afluentes e margens pantanosas. A sobreposição 

do traçado ou via indicada para circundar a malha urbana planejada sobre os cursos 

d’água chama a atenção do observador, ao mesmo tempo em que se torna evidente 

a locação do traçado, ainda que de maneira parcial, entre o vale do ribeirão Arrudas, 

e o sopé da Serra do Curral, ponto culminante da zona urbana planejada. 

 A Planta Topográfica da Cidade de Minas é a planta que contém a planta geral 

sobre parte da topografia do sítio escolhido, destacando-se os espaços destinados 

para a população urbana, suburbana e a região dos sítios, o relevo e a rede 

hidrográfica que atravessa a zona urbana planejada e adjacências.  

Nota-se a discrepância entre a grade ortogonal e o traçado dos cursos d’água, 

ao mesmo tempo em que o ribeirão Arrudas, marco geográfico do sítio, figura como o 

único curso d’água inserido grade ortogonal como um elemento de referência na 

paisagem urbana. O traçado dos demais cursos d’água não apresentam harmonia 

com o racional planejado, um indício da desconsideração35 fluvial do sítio, em um 

momento em que os estudos de intervenção fluvial haviam sido apenas iniciados. 

A partir desse momento, a racionalidade técnica era imposta sobre o sítio, onde 

a grade ortogonal pode ser considerada como um plano que não se harmoniza as 

formas de um relevo que deveria ser modificado a partir de preceitos que buscavam 

o controle sobre o meio que deveria ser adequado de acordo com os interesses e 

necessidades de uma sociedade que, a partir do saber técnico, rompia de maneira 

profunda com a paisagem e com os seus rios. Nesse sentido, no próximo capítulo 

serão analisadas as relações entre o processo de evolução urbana da cidade de Belo 

Horizonte e as intervenções realizadas na rede hidrográfica no período 1895/1977. 

35 O termo “desconsideração”, no âmbito urbano-fluvial, pode também ser entendido como “ignorados”, 
mas não desconhecidos pois, como observado até agora, a CCNC tinha pleno conhecimento da rede 
hidrográfica e da topografia do sítio do arraial, descritas e representadas cartograficamente um ano 
antes da sua chegada (MINAS GERAES, 1893) e um ano depois (MINAS GERAES, 1895) e citadas 
em trabalhos anteriores já pontuados (MARTINS e OLIVEIRA, 1864, p.164-165). Ou seja, o termo 
“ignorar” não significa desconhecimento e obscuridade de visão, como afirma a arquiteta Patrícia 
Capanema Álvares Fernandes, em seu artigo Transcendências da forma: o projetado, o induzido e o 
espontâneo em Belo Horizonte (2017, p.10), ao se referir ao termo empregado por Borsagli (2016, p.53) 
relativo à desconsideração das águas fluviais do sítio de Belo Horizonte na elaboração da grade 
ortogonal da nova capital. 
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Figura 29 – Parte da Planta Geodésica, Topográfica e Cadastral da Zona Estudada (1895),  

em destaque a rede hidrográfica e o esboço da Avenida do Contorno. 
Fonte: modificado de Museu Histórico Abílio Barreto 

 

 
Figura 30 – Planta Topográfica da Cidade de Minas (1895), em destaque a rede  

hidrográfica e o canal planejado para o ribeirão Arrudas. 
Fonte: modificado de APCBH 
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4. DESENVOLVIMENTO URBANO E REDE HIDROGRÁFICA: DO CONVÍVIO A 
RUPTURA (1895/1977) 
 

4.1 Comissão Construtora da Nova Capital e o arraial de Belo Horizonte (1895) 

 

 A partir dos trabalhos realizados pela CCNC nos anos de 1894 e 1895, foram 

elaborados três mapas que apresentam as vias e os quarteirões do arraial de Belo 

Horizonte, as estradas, a rede hidrográfica, a malha geométrica elaborada pela 

CCNC, além das propriedades rurais limítrofes à porção sul do arraial e os terrenos 

devolutos compreendidos entre a Serra do Curral e a margem sul do ribeirão Arrudas. 

O sítio do arraial de Belo Horizonte (Figura 31), dentro do perímetro delimitado 

para a nova capital, foi estudado e mapeado de maneira sistemática pela CCNC, a 

partir dos trabalhos de campo realizados pelas divisões. O perímetro apresenta uma 

notável rede hidrográfica composta de oito sub-bacias hidrográficas, sendo que cinco 

delas se encontram na margem sul do ribeirão Arrudas, todas com suas nascentes na 

Serra do Curral e três na margem norte do ribeirão, com suas nascentes localizadas 

na Serra da Onça e Serra da Contagem. 

O arraial, até esse momento (1895), era abastecido pelo aqueduto 

representado no mapa, que seguia pela meia encosta36 entre o Alto da Boa Vista e o 

arraial, em sua porção oeste. As estradas que ligavam o arraial aos municípios 

vizinhos convergiam para o Largo da Matriz, que se encontrava localizado na margem 

oeste do córrego do Acaba Mundo.  

Ressalta-se ainda a posição geográfica do arraial, localizado entre o Alto da 

Boa Vista e a uma distância de setecentos metros do ribeirão Arrudas, se encontrava 

protegido dos transbordamentos periódicos do curso d’água, ou seja, possivelmente, 

o núcleo principal do arraial foi edificado na bacia do córrego do Acaba Mundo com o 

intuído de se evitar o contato direto com as planícies de inundação do ribeirão.  

 Nesse contexto, chama a atenção do observador a estrada para Congonhas do 

Campo, atravessando uma parte da Lagoa Seca, fato compreensível visto que a 

lagoa, localizada em relevo cárstico e ladeada pelos contrafortes da Serra do Curral, 

apresentava um regime intermitente nos períodos de estiagem. É importante observar 

que a rodovia BR-3 (Belo Horizonte-Rio de Janeiro), aberta na década de 1950, 

também veio a atravessar uma porção considerável da Lagoa Seca.

36 Porção da vertente localizada entre o sopé e o topo de uma montanha.  
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Figura 31 – Rede hidrográfica do arraial de Belo Horizonte, seu tecido urbano e suas principais estradas. 
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O mapa da rede hidrográfica do perímetro da CCNC e da zona urbana 

planejada da nova capital (Figura 32), é a representação do preceito racional 

positivista que orientou os trabalhos da Comissão, resultando na locação da grade 

ortogonal entre o ribeirão Arrudas (Figura 33) e a Serra do Curral, e no uso da 

topografia para a delimitação dos locais destinados à construção dos edifícios 

institucionais e dos bairros destinados aos funcionários públicos, comércio e serviços.  

Nesse contexto, é importante observar que a zona suburbana da nova capital, 

que se encontra representada na figura 30, também foi executada de maneira parcial 

como observa Passos (1996, p.155), onde a CCNC buscou dar forma a região 

delimitada, desenhando o traçado de acordo com a topografia local. Na zona urbana 

planejada, a malha ortogonal foi locada nas sub-bacias dos córregos do Leitão, Acaba 

Mundo, Serra e Pintos, todos afluentes da margem sul do ribeirão Arrudas, sem 

respeitar a topografia do perímetro. 

A discordância entre os fundos de vale e o traçado geométrico fica evidente ao 

observar a quantidade de quarteirões atravessados pelos cursos d’água, 

corroborando a ideia da desconsideração por parte da CCNC em relação aos fundos 

de vale onde, ao que tudo indica, não existiam planos de intervenção no período de 

construção da capital (1896/1897), visto a quase inexistência de informações oficiais 

a respeito, dentro da referida data. Nessa conjuntura, o sítio do arraial de Belo 

Horizonte, na meia encosta da margem sul do ribeirão Arrudas, se apresentava de 

maneira mais harmoniosa em relação ao racionalismo positivista do traçado 

geométrico da Comissão Construtora. 

Os metros finais do córrego do Acaba Mundo foram inseridos em parte do 

quadrilátero que abrigaria o Parque da nova capital, visto a notável declividade do 

local, que era composto de inúmeras cascatas e nascentes que alimentariam as 

lagoas projetadas para o parque, proporcionando ainda a beleza cênica da zona 

urbana planejada a partir do controle do meio. 

Nesse contexto, a Lagoa Seca (Figura 34), lagoa cárstica localizada em terras 

devolutas, inicialmente cogitadas para abrigar uma colônia agrícola de frutas 

temperadas (MINAS GERAES, 1893), foi inserida dentro do perímetro do cinturão 

verde da nova capital, ladeada pelas terras desapropriadas (1894) das Fazendas do 

Cercadinho, Capão e a uma distância considerável a Fazenda do Leitão, todas 

inseridas dentro do perímetro da nova capital. 
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Figura 32 – Rede hidrográfica e o tecido urbano planejado pela CCNC. 
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Figura 33 – Trabalhos de tubulação realizados pela CCNC no ribeirão Arrudas  

no ano de 1896, primeira imagem conhecida do curso d’água. 
Acervo MHAB 

  
Figura 34 – Vista O da Lagoa Seca no ano de 1899.  

Acervo Alessandro Borsagli 
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4.1.1 Os interflúvios na delimitação das fazendas da porção sul do arraial 

 

A região e o espaço rural pré-CCNC, abordados de maneira geral pela 

historiografia, colaborou para a consolidação de erros geográfico-históricos que 

contribuíram para a formação de uma obscuridade nas terras representadas nas 

plantas de desapropriação, elaboradas pela Comissão Construtora no ano de 1894. 

As lacunas geohistóricas que envolvem o tema e a desconsideração dos limites 

naturais contribuíram para o surgimento de disputas judiciais relacionadas aos 

terrenos devolutos da Lagoa Seca, atribuídos às antigas propriedades desapropriadas 

pela Comissão Construtora. Nesse sentido, a partir de Borsagli (2017, p.407-408), faz-

se necessário um breve histórico das fazendas que serão analisadas:  

 

 Fazenda do Leitão - de propriedade de Cândido Lúcio da Silveira, é 

considerada o último remanescente da época do arraial, dentro do perímetro 

estabelecido pela Comissão Construtora. Desapropriada no ano de 1894, a sua 

sede foi inicialmente utilizada como depósito de materiais e escritório dos 

empreiteiros Manoel Ferreira de Miranda (Barão de Miranda) e J. Francisco 

Blaksley, se convertendo no início do século XX em viveiro de plantas, sob a 

chancela de Leon Quet e Henri Gorceix, então inspetor geral do ensino agrícola 

do Estado. Poupado pelo desvio da Avenida do Contorno e pela tardia 

urbanização das terras localizadas ao sul da zona urbana planejada, a fazenda 

era na década de 1930 um casarão em ruínas. Transformado em museu graças 

aos pedidos feitos pelo historiador Abílio Barreto, foi inaugurado no ano de 

1943 pelo prefeito Juscelino Kubitscheck. É a reminiscência do período de 

existência do arraial mais emblemática do município. 

 

 Fazenda Capão - de propriedade de Ilídio Ferreira da Luz, abrangia uma vasta 

porção de terras localizadas entre os vales dos córregos do Acaba Mundo e 

Leitão (bairros São Pedro, Santo Antônio e parte da Savassi) além das 

cabeceiras dos córregos do Leitão e do Mendonça. Sua sede se localizava nas 

proximidades do cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e Rua Alagoas, às 

margens do córrego do Mendonça e do aqueduto que abastecia o arraial. As 

terras abrigavam ainda algumas residências da família e inúmeras culturas, 

olarias e um engenho. Desapropriada no ano de 1894. 
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 Fazenda do Cercadinho – de propriedade de José Cleto da Silva Diniz, foi 

desapropriada no ano de 1894 para a construção da infraestrutura destinada a 

captação do córrego do Cercadinho. Dentro do perímetro desapropriado, as 

terras abrangiam a cabeceira dos córregos do Cercadinho e parte do córrego 

Chácara. 

 

As fazendas do Cercadinho e do Capão limitavam-se com as terras da Lagoa 

Seca37, lagoa que desapareceu ao longo do processo de desenvolvimento urbano de 

Belo Horizonte e sobre a qual foi criado o bairro Belvedere, no início da década de 

1970. Ressalta-se ainda que parte das terras consideradas devolutas pelo Estado no 

ano de 1894 se encontram em disputa judicial há um século (Processos 

2015/0149393-8 e 26,855). 

Espólios consideráveis costumam se transformar em motivos para desavenças 

familiares. Nesse contexto, as terras adquiridas por Antônio Mourão Guimarães no 

ano de 1923 de Cecília Emília de Souza38, são motivos de discórdias desde a 

construção da nova capital, onde os herdeiros dos proprietários das fazendas 

desapropriadas pela Comissão Construtora no ano de 1894 reclamam a posse das 

terras compreendidas no sopé da Serra do Curral onde existiu a Lagoa Seca, sob 

alegação de pertencerem às fazendas do Capão e do Cercadinho. 

Barreto (1936, p.97-104), por sua vez, atribui a posse primitiva das terras para 

Antônio de Sousa Guimarães, sesmeiro do primeiro quartel do século XVIII, do qual 

seus herdeiros, de maneira legitima, possuíam direitos sobre parte dos terrenos 

devolutos mapeados pela CCNC. De acordo com o autor: 

 

Essas terras da Lagoa Seca têm provocado litígios por falta de documentos 
que provem a quem elas pertencem legalmente. A nosso ver, pelo menos 
parte dessas terras não era devoluta, pois pertencia a velha fazenda do 
Capão Grande, que a 15 de setembro de 1817 foi vendida a vários moradores 
do arraial de Curral del Rei (...). (BARRETO, 1936, p.102).  

 

É importante salientar que não consta na Lei n.601 (Lei de Terras) a posse das 

terras referentes a Lagoa Seca (1854), na qual a fazenda do Capão Pequeno fazia 

divisa com a Lagoa Seca, não constando em nenhum documento a posse da referida 

37 De acordo com a Planta Geodésica, Topográfica e Cadastral da zona estudada, apresentada pela 
CCNC no ano de 1895. 
38 Matrícula 9.589, 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte. 
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lagoa (BARRETO, 1936, p.120-141). Nas declarações colhidas pelo pároco da 

Paroquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, incumbido de recolher as declarações 

das propriedades rurais da respectiva paróquia, o topônimo Lagoa Seca aparece em 

diversas declarações, ora como marco divisor de terras, ora como referência 

geográfica, no entanto nunca pertencendo a nenhuma das propriedades declaradas.  

No ano de 1854 o Capão Grande aparece como propriedade de João de Seixas 

Ferreira e outros, abrangendo uma porção de terras de setenta alqueires que divisava 

com a fazenda do Cercadinho, de propriedade de Francisco Antônio Vaz de Melo e 

de Antônio da Silva Porto, este último proprietário da fazenda do Leitão. Já o Capão 

Pequeno, de propriedade de João da Costa Torres, divisava com o Capão Grande, 

com o Leitão, com o arraial e com a Lagoa Seca (BARRETO, 1936). Portanto, 

nenhumas das propriedades abordadas abrangiam as terras da Lagoa Seca, de 

acordo com as declarações entregues ao pároco. 

Um parecer técnico realizado no ano de 2009 dá notícias sobre o litígio das 

terras da Lagoa Seca, indicando a existência de uma nota escrita pelo prefeito 

Bernardo Pinto Monteiro sobre a questão (2009, p.47), que adquiriu as terras após a 

inauguração da capital, na qual o ex-prefeito indicava ainda que todos os herdeiros de 

Cândida de Sousa já haviam sido indenizados pelas terras da Lagoa Seca.  

Ressalta-se que a afirmação de Monteiro apresenta um erro de localização, 

visto que a Fazenda do Cercadinho fazia divisa com a Lagoa Seca e não a Fazenda 

do Cercado da família Sousa, que se localizava nas proximidades da confluência do 

córrego do Cercadinho e ribeirão Arrudas, correspondente a parte dos bairros Betânia 

e Palmeiras.  

Nesse contexto, Barreto (1936, p.101-103) indica ainda a inexistência de 

documentos que confirmam a propriedade dos herdeiros da Fazenda Capão, 

chegando a afirmar que um manuscrito do ano de 1817, escrito por Felícia Goncalves 

de Sousa e João Antônio de Sousa, corrobora a propriedade particular de parte das 

terras da Lagoa Seca, a partir de uma divisa que findava no corguinho que fica adiante 

da Lagoa Seca. 

Em relação às observações de Barreto, o Relatório dos Estudos das 

Localidades, do ano de 1893, apresenta uma outra realidade. Samuel Gomes Pereira, 

engenheiro responsável por avaliar o arraial de Belo Horizonte, pontua a necessidade 

da realização de uma nova demarcação dos terrenos das propriedades que circundam 

o arraial, visto a abertura de valas de divisa em terrenos devolutos, por falta de 
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documentação legal e de medições fidedignas, onde certamente muitos dos 

moradores aproveitaram a especulação que atracou no arraial nos anos de 

1890/1891, a partir da indicação para sediar a nova capital (BORSAGLI, 2017, p.40). 

O relatório apresentado pelo engenheiro a respeito da Lagoa Seca fornece 

importantes observações sobre a lagoa e as terras adjacentes, ao cogitar o seu 

aproveitamento para a produção de víveres, certamente influenciado pelo Sr. Paul 

Michéa, médico e botânico francês que havia realizado no período um requerimento 

ao Estado para concessão dos terrenos devolutos com a finalidade da produção de 

víveres de clima temperado: 

 

A Lagoa Seca é formada por uma grande depressão do terreno de forma mais 
ou menos elíptica, cujo fundo é de rocha, assim como as paredes que a 
circundam, de modo a formar um verdadeiro depósito, onde a água chega a 
atingir a profundidade de dois metros. O escoamento se faz completo pelas 
cabeceiras do córrego do Leitão, circunstancia pela qual se deu o nome de 
Lagoa Seca. Um açude de duzentos metros de comprimento e dois de altura, 
impedindo o esgoto da lagoa, daria lugar a formação de um grande tanque, o 
qual se poderia aproveitar com vantagem para a piscicultura (...). Às margens 
da Lagoa Seca estende-se vasta planície de boas terras, muito própria para 
a cultura de todas as plantas da zona temperada e que poderia ser 
aproveitada para a fundação de uma colônia. Consta-nos que o Sr. P. Michéa 
com este intuito requereu ao Governo do Estado a concessão de grande 
extensão de terrenos devolutos, nos quais estão incluídos a Vargem Grande39 
e a Lagoa Seca, conforme verificamos pelos marcos levantados por este 
engenheiro na medição que fez dos terrenos que requereu, onde 
encontramos grande extensão de terreno roçado e um lindo viveiro de 
parreiras. A leste da lagoa serpenteia um pequeno córrego ao lado do viveiro 
e água para abastecimento da colônia não faltará, desde que se conduza 
para aquele ponto as águas do Capão da Posse, para que o bastará 
desobstruir o rego que abriu antigamente a Companhia do Morro Velho, com 
o intuito de leva-lo até as suas minas. (MINAS GERAES, 1893, p.27)  

 

Nesse sentido, a contradição entre as observações de Abílio Barreto e de 

Samuel Gomes Pereira são claras, uma vez que as terras eram oficialmente 

devolutas. O historiador, que chegou a Belo Horizonte no ano de 1895, possivelmente 

se encontrava influenciado pelo contexto social-aristocrático do período em que 

escreveu suas obras, ao louvar famílias curralenses que julgava serem pioneiras no 

povoamento das terras, que por falta de documentação e demarcações fidedignas, 

são consideradas pelo autor proprietárias das terras litigiosas, ressaltando que Barreto 

transcreveu quase que integralmente os documentos que teve acesso, sendo 

perceptível as lacunas existentes entre os períodos abordados em seus dois volumes 

39 Várzeas do Capão da Posse, atualmente ocupadas por parte do tecido urbano do Barreiro. 
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do Memória Histórica e Descritiva. Observa-se ainda que Barreto não cita em suas 

obras o conteúdo dos processos de desapropriação das fazendas elaborados pela 

CCNC, documentos que possuem importantes informações a respeito das 

propriedades rurais em questão40. 

Barreto (1936, p.103) afirma ainda que a região da Lagoa Seca pertencia aos 

antepassados de Antônio Mourão Guimarães, que adquiriu as terras no ano de 1923. 

O curso d’água indicado pelo historiador, pelas informações fornecidas, certamente 

se trata do córrego do Cercadinho, que se encontra adiante da Lagoa Seca quando 

se partia do arraial.  

As terras, de acordo com o relatório do ano de 1893 e a planta geodésica, 

topográfica e cadastral georreferenciada de 1895 eram devolutas (Figura 35), ou seja, 

é contraditória a afirmação de que a Lagoa Seca possuía proprietários, uma vez que 

o registro de 1817 não confirma se as terras se encontravam inseridas nas terras do 

Capão Grande. 

Partindo da fidedignidade da documentação cartográfica e manuscrita deixada 

pela CCNC, o registro 13.458 existente no Primeiro Oficio do Registro de Imóveis 

corrobora as informações contidas nas plantas dos anos de 1894 e 1895: 

 

Uma sorte constituídas de partes anexas de terras das antigas Fazendas 
denominadas Capão Pequeno e Leitão neste distrito e município de Belo 
Horizonte, com área de 20 alqueires geométricos, mais ou menos, situadas, 
ditas terras, no lugar denominado “Lagoa Seca” e havidas por compra que o 
finado Ilídio Ferreira da Luz fez a Manoel João de Faria e conforme escritura 
pública, nas notas do escrivão de paz do extinto distrito de Curral del Rey 
datada de 20 de abril de 1868, a herança de sua mulher Camila Cândida de 
Jesus, no inventario de sua mãe, Francisca Cândida de Jesus, casada que 
foi com o Capitão Francisco Luiz de Carvalho, a referida sorte de terras tem 
os seguintes limites e confrontações: com a antiga estrada que ia do antigo 
arraial Curral del Rey a localidade denominada Mutuca, isto é com a essa 
estrada que é o ponto em que as terras das fazendas do Capão Grande, 
Leitão e Cercadinho confinam nesse ponto atualmente existe o canto de uma 
cerca de arame farpado, nessa linha de limite as terras do espólio, ora sobre 
partilhados, confrontam com terras da aludida fazenda do Capão Grande, 
desse ponto, seguindo a direção da dita cerca que está nas fazendas do 
Leitão e do Cercadinho, vai até o alto de um morro por onde passa a mesma 
cerca, esse alto do morro fica entre a Lagoa Seca e as terras da fazenda do 
Cercadinho, que pertencia a Francisco Luiz de Carvalho, nessa linha de limite 
as terras do espólio confrontam com terras do moro redondo, até encontra a 
referida estrada da mutuca, onde teve começo o limite e confrontações já 
descritas (...) (1º OFICIO DE NOTAS, REGISTRO 13.458). 

40 Interessante observar que parte dos documentos de desapropriação reunidos pela CCNC no ano de 
1894 referente a Fazenda Capão (Processo 285) possivelmente desapareceram no APCBH, existindo 
somente em microfilme no Arquivo Público Mineiro. Ressalta-se que foi o único processo pesquisado 
até o presente momento que teve documentação suprimida. 
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A citação, oriunda dos processos estabelecidos pelos herdeiros das 

propriedades desapropriadas, é clara no que diz respeito à Lagoa Seca, cujas terras 

não pertenciam a nenhuma das propriedades sendo, portanto, devolutas, fato 

observado a partir das informações coletadas dos documentos cartográficos e dos 

manuscritos da CCNC, que contém ainda as assinaturas dos proprietários das 

fazendas no ato de desapropriação, ressaltando que os limites reconhecidos pelos 

proprietários se encontram em concordância com a plantas anexadas aos processos 

(Figuras 36, 37, 38), que por sua vez, estão em conformidade com a planta Geodésica. 

Observa-se ainda que a Lagoa Seca fazia divisa com a Fazenda do Cercadinho, se 

encontrando inserida na sua totalidade nas terras devolutas do Estado. 

Os limites das propriedades revelam ainda a importância dos interflúvios das 

sub bacias dos córregos do Cercadinho e do Leitão na divisão das terras, pontos de 

contato das propriedades que dos cursos d’água herdaram os seus topônimos e da 

fazenda Capão, cujas terras abrangiam ainda as cabeceiras dos córregos do Leitão e 

do Mendonça.  

Nesse sentido, o georreferenciamento e vetorização da planta geodésica, 

topográfica e cadastral da CCNC, permitiu ainda estabelecer os limites das 

propriedades rurais da porção sul do perímetro (Figura 39), nas quais os interflúvios 

das sub bacias do Leitão, Cercadinho, Chácara, Acaba Mundo e Pintos eram os limites 

naturais das propriedades em questão, assim como as cabeceiras dos córregos do 

Zoológico e Barro Preto, afluentes do Leitão, delimitavam ao nordeste e a noroeste a 

fazenda de Cândido Lúcio da Silveira e os terrenos devolutos representados na planta 

de 1895. 
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Figura 35 – Planta geodésica, topográfica e cadastral de Belo Horizonte (1895). Em destaque a  
Fazenda do Capão (A), Fazenda do Cercadinho (B), Fazenda do Leitão (C) e a Lagoa Seca (D). 

Fonte: modificado de MHAB acervo CCNC 
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Figura 36 – Planta da fazenda de Ilídio Ferreira  
da Luz (Capão), desapropriada pela CCNC  
no ano de 1894. Detalhe para a declaração  

assinada pelo proprietário. 
Fonte: Arquivo Público da Cidade  
de Belo Horizonte acervo CCNC 
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Figura 37 – Planta de parte das terras da fazenda do 
Cercadinho, desapropriadas pela CCNC no ano de 

1894. Detalhe para a declaração  
assinada pelo procurador dos proprietários. 

Fonte: Arquivo Público da Cidade  
de Belo Horizonte acervo CCNC 
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Figura 38 – Planta da fazenda de Cândido Lúcio 
da Silveira (Leitão), desapropriada pela  

CCNC no ano de 1894.  
Detalhe para a declaração assinada 

 pelo proprietário. 
Fonte: Arquivo Público da Cidade  
de Belo Horizonte acervo CCNC 



129 

Figura 39 – Rede hidrográfica da margem sul do ribeirão Arrudas, os terrenos devolutos e as fazendas correspondentes  
à porção sul do perímetro, desapropriadas pela CCNC no ano de 1894.  
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4.1.2 Casa da Fazendinha 

 

A partir do georreferenciamento e vetorização da planta geodésica e das 

propriedades rurais, torna-se inviável o fato de que a Casa da Fazendinha tenha 

pertencido às terras da Fazenda do Cercadinho, visto que o casarão, ainda existente 

ao lado da Barragem Santa Lúcia (Figura 40), encontra-se localizado a cerca de três 

quilômetros do local de divisa entre as fazendas Capão e Cercadinho. Portanto, a 

propriedade se encontra dentro das terras da antiga fazenda Capão, não sendo 

possível afirmar de maneira precisa a data da construção, possivelmente datada do 

período de existência da Colônia Agrícola Afonso Pena (1898/1913). 

O processo de tombamento da Casa da Fazendinha inclui um documento 

elaborado na época do tombamento que contém informações relacionadas às terras 

da Fazenda do Cercadinho e não a Fazenda Capão: 

 
É praticamente inexistente uma bibliografia que apresente dados 
consistentes sobre a ocupação da Barragem Santa Lúcia e da Casa de 
fazenda que se encontra neste local. Esta região, hoje ocupada por uma 
favela abriga no meio de seus casebres uma construção feita em adobe, de 
aproximadamente 100 anos que provavelmente foi a sede da Fazenda do 
Cercadinho. Originalmente, quando da fundação da Capital, esta fazenda 
com aproximadamente 200 alqueires pertencia a José Cleto da Silva Diniz. 
Observando o mapa do município de Belo Horizonte de 1940 podemos 
encontrar o registro da ex-colônia agrícola justamente na região hoje 
denominada “Favela da Barragem Santa Lúcia”. Em um relatório de 1894 que 
faz parte do processo de desapropriação da Fazenda do Cercadinho 
encontramos uma descrição da área. As terras eram servidas por um grande 
manancial de aguas abastecidos por vários córregos e uma lagoa. A Fazenda 
do Cercadinho fazia divisa com a Fazenda do Bom Sucesso e também a 
Fazenda do Cercado, primitiva posse de Joao Leite da Silva Ortiz, terras 
estas que originaram Belo Horizonte. (...) Havia também uma sede 
compreendendo uma casa de habitação moinho, engenho de farinha, moinho 
e engenho de açúcar. Em frente à casa há outras edificações, tudo está quase 
novo e em bom estado de conservação (BELO HORIZONTE, 1992, 
PROCESSO 010047139649). 

 

Nesse sentido, ressalta-se que a Fazenda do Cercadinho possuía duas sedes, 

de acordo com a planta de desapropriação (Figura 41). A Fazenda Velha de Manoel 

Caetano se encontrava na margem oeste do córrego do Cercadinho, local que 

atualmente pertence a Copasa. A Fazenda Nova de Miguel Silveira se encontrava na 

margem leste do córrego Chácara, curso d’água que se encontra atualmente sob a 

Avenida Barão Homem de Melo. Portanto, a citação acima não se refere a Casa da 

Fazendinha, ainda que Pereira (2012, p.88), baseada no processo de 1992, afirme 

que a Casa da Fazendinha se refere à Fazenda Nova do Cercadinho. 



131 

De acordo com o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte (CASTRO, 2006, 

p.290), o casarão foi construído no ano de 1894, mesmo ano da desapropriação da 

fazenda Capão, o que leva a supor que poderia ser um indicativo da preservação do 

imóvel número 289 (CCNC, 1894), que pertencia a José Ferreira da Luz e que também 

se localizava na margem leste do córrego do Leitão.  

Nesse sentido, o georreferenciamento da planta de desapropriação da Fazenda 

do Capão (1894) e da imagem aérea do ano de 1953 (Figuras 42 e 43), além do 

traçado do curso d’água, parcialmente preservado até a década de 1960 e a 

localização do imóvel na planta de 1894 corroboram a ideia de que o casarão ainda 

existente foi construído após o ano de 1897, a cerca de quinhentos metros à jusante 

da propriedade de José Ferreira da Luz, à beira da estrada que ligava a propriedade 

ao arraial.  

No entanto, o georreferenciamento possibilitou o levantamento da hipótese de 

que a casa de José Ferreira da Luz ainda existia no ano de 1953, apesar das 

profundas alterações na região, inicialmente destinada a abrigar a colônia agrícola 

Afonso Pena e posteriormente anexada à zona suburbana de Belo Horizonte, indícios 

da ruralidade que existiu na região até a década de 1960: 

   
Aqui tinha duas fazendas (...) Era a fazenda do Diomar – era lá em baixo, 
quase no final donde que é... Que eles fizeram aquela pracinha ali, pracinha 
da Lagoa, no final da Lagoa. Ali era a fazenda do Diomar. E no córrego que 
construíram os moinhos d’água. E aqui, nesse rumo aqui a cima, era a 
fazenda do Anastasia (...) A Casa da Fazendinha, ali estava dentro do terreno 
do Diomar. Ali era Colônia Afonso Pena. Dentro da lagoa tinha a olaria velha 
e tinha aquela fazenda. (...) Que quando eles fizeram o reservatório em cima, 
estragaram o terreno, né!? (Adaptado de PEREIRA, 2012, p.119). 

  

O georreferenciamento das propriedades rurais, em sobreposição com a malha 

urbana ortogonal projetada pela CCNC (Figura 44), revelou ainda que a sede da 

Fazenda do Capão se localizava no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e Rua 

Sergipe, no bairro Funcionários. A sede da Fazenda do Leitão também se encontrava 

inserido na malha projetada, no entanto, a partir das modificações ocorridas na planta 

nas três primeiras décadas do século XX, os diferentes usos de finalidade agrícola e 

a urbanização tardia da região, a sede não foi demolida, tornando-se o Museu 

Histórico de Belo Horizonte, inaugurado no ano de 1943. A Fazenda do Cercadinho 

foi desapropriada não só por se encontrar dentro do perímetro da nova capital, mas 

por abrigar o primeiro manancial de abastecimento de água de Belo Horizonte 

(BORSAGLI, 2016, p.68). 
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Figura 40 – Casa da Fazendinha no aglomerado Santa Lúcia. 

Fonte: Foto do autor 
 
 

 
Figura 41 – Fazenda Velha (A) e Fazenda Nova (B) do Cercadinho,  

representadas na planta de desapropriação (1894). 
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
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Figura 42 – Posição georreferenciada da Casa da Fazendinha e da casa de José Ferreira da Luz 

(289), na planta de desapropriação da Fazenda Capão (1894).  
Fonte: modificado de APCBH 

 
 
 

  
Figura 43 – Posição georreferenciada da Casa da Fazendinha e da casa de  

José Ferreira da Luz, em imagem aérea do ano de 1953.  
Fonte: acervo APCBH
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Figura 44 – Sobreposição das fazendas e parte dos terrenos devolutos e da rede hidrográfica da porção sul do perímetro,  

a malha urbana ortogonal projetada pela CCNC e o tecido do arraial de Belo Horizonte.
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4.2 A capital em construção (1897/1898) 

 

Planejada entre os anos de 1894 e 1895 e construída nos anos de 1896 e 1897, 

a nova capital de Minas Gerais, dentro do perímetro delimitado pela CCNC para a 

ocupação urbana (BORSAGLI, 2016, p.78), havia realizado apenas intervenções 

pontuais nos cursos d’água, como o empedramento e revestimento do ribeirão 

Arrudas entre a ponte da Lagoinha e a Estação Ferroviária  e a construção de maneira 

fragmentada da rede de esgotos, uma vez que a CCNC havia deliberado que apenas 

a parte necessária para atender a área delimitada para ocupação deveria ser 

executada, devendo o restante ser construído à proporção que a cidade fosse se 

desenvolvendo, evitando-se assim um empate de recursos do Estado em obras nas 

seções não ocupadas (BARRETO, 1936, p.401). 

Inaugurada em obras no dia doze de dezembro de 1897, Belo Horizonte 

apresentava no ano de 1898 uma população de cerca de 10.000 habitantes (PENNA, 

1997, p.69), localizados no bairro Funcionários, construído para receber os servidores 

do Estado transferidos de Ouro Preto e habitantes de maior poder aquisitivo, 

concentrados entre a região urbanizada desde a Avenida Paraúna41 e Cristovão 

Colombo até às proximidades da Matriz da Boa Viagem e Avenida Brasil (Figura 45). 

Uma outra porção da população se concentrava ao longo da Rua da Bahia, 

Avenida Liberdade42 e Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Brasil e a Praça do 

Mercado43, correspondente ao bairro Comercial da nova capital, ocupado em grande 

parte por imóveis de uso comercial e residencial (BORSAGLI, 2017, p.70). O 

cruzamento Afonso Pena e Bahia, local de maior movimento da capital entre 1897 e 

1930, nesse momento já se configurava como um espaço importante no ponto de vista 

social, econômico e político, visto que era caminho obrigatório entre a Estação 

Ferroviária e os edifícios administrativos da Praça da Liberdade. 

Observa-se ainda uma concentração populacional nos bairros da Lagoinha e 

da Floresta, próximos a zona urbana planejada, além do povoado do Calafate, regiões 

que receberam imigrantes, curralenses e funcionários que não possuíam condições 

de comprar lotes dentro da Avenida do Contorno, ou que buscavam a aquisição de 

lotes maiores, sem tantas restrições de construção. 

41 Avenida Getúlio Vargas. 
42 Avenida João Pinheiro. 
43 Ocupada atualmente pela Estação Rodoviária e Praça Rio Branco. 
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Nesse momento, os cursos d’água que corriam em meio a cidade em 

construção, começavam a receber os esgotos das residências, em particular os 

córregos do Acaba Mundo e do Leitão, esse último margeado por um aglomerado de 

cafuas habitadas por operários que trabalhavam na construção da capital e por 

curralenses expulsos do arraial (DIAS, 1897, p.85). Nesse contexto, é possível 

observar que a população do bairro Funcionários se encontrava assentada ao longo 

dos vales dos córregos do Acaba Mundo e do Mendonça sendo, portanto, os cursos 

d’água que se encontravam mais prejudicados pela coleta ineficaz dos esgotos. 

As obras de construção do canal do ribeirão Arrudas, no ano de 1898 se 

encontravam apenas iniciadas, uma vez que o revestimento das paredes do canal 

havia sido realizado em um trecho de 430 metros de extensão, ressaltando que as 

obras se encontravam paradas, após a extinção da Comissão Construtora, ocorrida 

em três de janeiro de 1898. 

A rede hidrográfica em escala municipal e a evolução urbana nos anos de 1897 

e 1898 (Figura 46) mostra que o tecido urbano se concentrava dentro do perímetro 

geodésico estabelecido pela CCNC (Figuras 47 e 48), existindo fora do perímetro uma 

ocupação apenas na região de Marzagão e General Carneiro a leste, proporcionada 

pela estação ferroviária de conexão do ramal de Belo Horizonte com a linha tronco da 

Estrada de Ferro Central do Brasil (E.F.C.B.), a oeste uma pequena concentração no 

Barreiro, região agrícola secular que integrava o cinturão de abastecimento de víveres 

da capital mineira, e ao norte o arraial da Venda Nova que, em tempos coloniais, 

abrigou um registro de controle de mercadorias entre as minas e os currais. 

Na porção norte limítrofe ao perímetro da CCNC, se encontra a bacia do 

ribeirão da Onça, região agrícola que havia sido inicialmente ocupada por sesmeiros, 

que possivelmente se concentravam na produção de víveres para as minas. No final 

do século XIX existiam diversas fazendas, sítios e povoados ao longo das estradas e 

dos cursos d’água da bacia, sendo os mais notáveis os povoados de Bento Pires, às 

margens do ribeirão Pampulha, e o povoado da Onça, às margens do ribeirão de 

mesmo nome. 

É importante observar que porção leste do município era delimitada pelas 

bacias dos ribeirões Arrudas, Onça e sub bacias dos córregos dos Borges e Malheiros 

próximos aos seus exutórios no rio das Velhas, ou seja, até a década de 1930, o limite 

definido para a capital em toda a sua porção leste se baseava nos limites das bacias 

e sub bacias da margem oeste do rio das Velhas.
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Figura 45 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e a rede hidrográfica nos anos de 1897/1898.
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Figura 46– Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica nos anos de 1897/1898.  

Detalhe para o perímetro da CCNC em relação ao limite municipal.



139 

 
Figura 47 – Vista parcial da Avenida Afonso Pena desde o Alto da Estação (Rua Sapucaí) no ano  

de 1897. Em primeiro plano os trabalhos de empedramento do ribeirão Arrudas e algumas  
cafuas dos operários, ao fundo a Capela do Rosário. Acervo MHAB 

 
 
 

Figura 48– Vista N de Belo Horizonte no ano de 1899. Detalhe para o vale do córrego  
do Acaba Mundo, assinalado na imagem.  

Acervo MHAB 
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4.3 A consolidação do planejado (1898/1918) 

 

A partir dos dados apresentados por Penna (1997, p.69-169), entre os anos de 

1898 e 1918, Belo Horizonte apresentou um aumento populacional de cerca de 290%, 

passando de 13.472 habitantes no ano de 1900 para 51.834 habitantes no ano de 

1918 (Figura 49), apresentando um decréscimo no ano de 1917, causado pela crise 

gerada pela Primeira Guerra Mundial (1914/1918). 

 

 
Figura 49 – População do município de Belo Horizonte (1900/1918). 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  De acordo com as diretrizes estabelecidas pela CCNC no ano de 1897 (Figura 

50), a ocupação urbana na zona planejada se concentrou ao sul no bairro dos 

Funcionários (Avenida Cristovão Colombo44), ao norte em parte dos bairros Floresta 

e Santa Efigênia (Avenidas Araguaia e Tocantins45), à oeste limitada pelo ribeirão 

Arrudas, no trecho correspondente ao bairro comercial, entre o Parque Municipal e o 

Barro Preto, englobando as Avenidas do Comercio, Afonso Pena e na Rua da Bahia, 

44 Parte da Avenida Cristovão Colombo foi renomeada anos mais tarde para Avenida Bias Fortes. 
45 Avenidas Francisco Sales e Assis Chateaubriand respectivamente.
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onde se concentravam grande parte das casas comerciais e residências da população 

de maior poder aquisitivo, e à leste pela Avenida do Contorno.  

Ressalta-se que o canal projetado do ribeirão Arrudas figura na planta apenas 

como um dos limites estabelecidos pela CCNC, assim como a Avenida do Contorno, 

em sua porção de contato com a base da Serra do Curral, onde o traçado se 

encontrava em fase final de estudos para a abertura, que só aconteceria duas décadas 

mais tarde (BELO HORIZONTE, 1921-1923).   

 

 
Figura 50 – Planta da porção urbana designada pela CCNC para 30.000 habitantes. 

Fonte: modificado de APCBH 

 

       No entanto, a evolução urbana extrapolou os limites estabelecidos, 

apresentando um notável adensamento no bairro de Santa Efigênia (bacia do córrego 

da Serra) e na porção correspondente ao bairro operário do Barro Preto (Figura 51), 

criado através do decreto 1516 no ano de 1902, com o intuito do reassentamento dos 

habitantes das favelas do Alto da Estação e do Leitão, demolidas após a criação do 

bairro (PLAMBEL, 1979, p.64). O bairro operário foi criado na bacia do córrego do 

Leitão, na porção correspondente a sua margem oeste, abrangendo ainda o córrego 

do Barro Preto, afluente do Leitão.  
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Apesar do crescimento urbano sobre as bacias hidrográficas da zona urbana 

planejada, nesse período ocorreu apenas intervenções pontuais no ribeirão Arrudas, 

no trecho compreendido entre as ruas Espirito Santo e Tupinambás, construção de 

pontes sobre os cursos d’água, sem alterar o leito original (BELO HORIZONTE, 1900, 

p.11) e de bueiros que possibilitasse a drenagem das águas pluviais, considerado no 

período um dos mais graves problemas decorrentes da abrupta extinção da Comissão 

Construtora.  

A retificação e a canalização dos demais cursos d’água da zona urbana 

planejada, em particular o Acaba Mundo (Figura 52), também eram motivos de 

preocupação por parte da prefeitura, pois a obra possibilitaria a urbanização e a venda 

de lotes do bairro dos Funcionários, ainda em conclusão: 

Resta por concluir-se o canal destinado à mudança do leito do Acaba Mundo, 
que parte da Rua Grão Mogol suburbana e vai ao Parque. Essa obra, aliás 
necessária, foi iniciada pela antiga Comissão Construtora e está parada 
desde 1897, e dela não poderá cogitar tão cedo (BELO HORIZONTE, 1900, 
p.31). 

 

 Nesse contexto, a Cidade de Minas46, apresentou no período 1898/1918 

inúmeros problemas ocasionados pela falta de infraestrutura urbana nos bairros em 

consolidação, em particular a drenagem pluvial e a rede de esgotos. As chuvas que 

caíram sobre a cidade no final do ano de 1899 e em janeiro de 1900 trouxeram 

problemas para a administração municipal e para a população, que sofria com a 

precariedade dos serviços e obras interrompidas. As águas torrenciais, como jamais 

fora visto, nem mesmo pelos seus antigos moradores (PENNA, 1997, p.63) causou 

estragos até então inéditos e desconhecidos para grande parte da população. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que os periódicos das duas primeiras 

décadas da nova capital não abordam com regularidade a questão das águas 

urbanas, salvo o abastecimento, considerado questão prioritária para a sociedade e 

para o poder público. 

Uma das raras matérias publicadas na imprensa no período, na verdade uma 

resposta do Diretor de Obras da prefeitura no final do ano de 1899, traz notícias sobre 

a questão das águas pluviais que inundavam as partes mais próximas do antigo arraial 

e da Rua da Bahia, onde existia um lago de águas estagnadas. De acordo com o 

46 A Cidade de Minas, primeira denominação da nova capital, resgataria o nome do antigo arraial no 
ano de 1901, visto que no âmbito jurídico e fundiário o topônimo criava empecilhos para a população e 
para o poder público. 
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periódico, tais inconvenientes só desapareceriam à proporção que se forem 

construindo as sarjetas de pedra e que forem sendo captadas nos ralos de águas 

pluviais e dirigidas para as canalizações de esgotos (Diário de Minas, 1899, p.1). 

Outra obra executada no período foi a cobertura de uma vala aberta na 

Garganta do Ilídio47 para dar vazão das águas pluviais que inundavam regularmente 

parte das ruas Pernambuco, Santa Rita Durão e Alagoas, atravessadas pelo córrego 

do Mendonça.  

            O canal pode ser considerado a primeira transposição pluvial para um curso 

d’água em Belo Horizonte, pois parte das águas foram desviadas para a bacia do 

córrego do Leitão via córrego do Zoológico, em região até então despovoada. O 

problema, que inexistia nos tempos do arraial, surgiu a partir da urbanização do local 

anteriormente ocupado pela fazenda do Capão e pelos curtumes da extremidade sul 

do arraial: 

  
Sendo anteriormente a vossa administração, e antes de minha nomeação, 
iniciada a vala para o fim de passar para o córrego do Leitão as aguas do 
Ilídio, que frequentemente inundavam a rua das Alagoas. (BELO 
HORIZONTE, 1902, p.127). 

 

Apesar das obras executadas nos primeiros anos do século XX, a situação 

continuava grave, como observa a administração municipal no ano de 1912: 

Esse estado de coisas precisava ter um paradeiro: atacou-se, pois, 
resolutamente, a questão do fácil desvio das enxurradas. Sua solução técnica 
não é difícil, mas de uma solução dispendiosíssima. Bacias extensas a serem 
esgotadas e a pouca consistência do solo, exigem longos bueiros para a 
condução das águas das chuvas a coletores naturais como o Acaba Mundo 
e seus afluentes e o Serra (BELO HORIZONTE, 1912, p.9). 

Os esgotos, despejados nos cursos d’água desde a inauguração da capital, 

configuravam como um sério problema para o município, visto que o despejo 

aumentava ano após ano, ao mesmo tempo em que as redes e o emissário da 

margem sul do ribeirão Arrudas eram construídos de maneira fragmentada, onde as 

redes primarias da zona urbana planejada continuavam a despejar o efluente in natura 

no ribeirão Arrudas e em seus afluentes, responsáveis pelo abastecimento de uma 

parcela da população da capital. Nesse contexto, no ano de 1904, os moradores do 

47 A garganta ficava próxima a Encosta do Ilídio, atualmente ocupada por parta dos bairros Santo 
Antônio e São Pedro. A encosta abriga a nascente do córrego do Mendonça, que corre canalizado pela 
Rua Viçosa e por baixo de diversos quarteirões, até a Rua Levindo Lopes. 
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bairro operário do Barro Preto, que se localizava na margem oeste do córrego do 

Leitão reclamaram sobre a necessidade de instalação de chafarizes para o consumo 

de agua potável, uma vez que que eram obrigados a consumir as aguas contaminadas 

do ribeirão Arrudas e dos córregos da Barroca e do Leitão (FJP, 1997, p.81).  

Ressalta-se que entre os anos de 1901 e 1918 foram emitidos diversos 

pareceres pelos técnicos da prefeitura, o que demonstra por parte dos técnicos e 

engenheiros uma preocupação com a questão sanitária do município (BORSAGLI, 

2016, p.121), que já afetava de forma notável a qualidade das águas fluviais.

 Na zona suburbana da capital, região que recebeu maior contingente 

populacional no período (PLAMBEL, 1979, p.70), observa-se um crescimento dos 

bairros da região leste, norte e oeste, favorecidos pela passagem das linhas férreas 

da Central do Brasil e da Estrada de Ferro Oeste de Minas, e pela proximidade da 

zona urbana planejada, na qual o bairro da Lagoinha pode ser considerado uma 

extensão da porção norte do bairro Comercial.  

  A criação das cinco colônias agrícolas nos vales dos córregos dos Pintos e do 

Pastinho (Colônia Carlos Prates), córrego do Leitão (Colônia Afonso Pena), córregos 

do Acaba Mundo e Gentio (Colônia Adalberto Ferraz), córrego do Cardoso (Colônia 

Bias Fortes) e córrego da Mata (Colônia Américo Werneck) no ano de 1898 também 

contribuíram para o crescimento da zona suburbana, uma vez que as colônias foram 

oficialmente anexadas à zona nos anos de 1912 e 1913. 

Nessa conjuntura, chama atenção a concentração da mancha de evolução 

urbana somente nas colônias agrícolas Carlos Prates, Américo Werneck e Bias fortes, 

apesar da indicação do Plambel (1979, p.52) e de Aguiar (2006, p.265-272) para a 

ocupação dos terrenos coloniais, ressaltando que a Colônia Afonso Pena, no ano de 

1900 possuía 258 ocupantes, ficando atrás apenas da Colônia Carlos Prates com 383 

ocupantes, fato que demonstra e existência de divergências entre a base oficial da 

evolução urbana de Belo Horizonte e os documentos e estudos realizados em âmbito 

oficial e acadêmico.



145 

Figura 51 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1898/1918.
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Nesse contexto é importante lembrar que o crescimento urbano de Belo 

Horizonte se deu de forma contrária ao planejado pela CCNC, ou seja, da periferia 

para o centro. Apesar do rápido crescimento da zona suburbana e dos vazios urbanos 

em parte da zona urbana planejada, todos os serviços e construção de infraestrutura 

urbana foram executados inicialmente nesta zona, habitada pelas camadas mais 

abastadas e pelos altos funcionários do governo. Somente na década de 1920 

iniciaram-se os trabalhos de saneamento nas seções suburbanas, em particular a 

antiga colônia Carlos Prates. 

Nessa conjuntura, o bairro da Lagoinha, limítrofe à Colônia Carlos Prates e uma 

dos mais populosos do município, se concentrava nesse período entre os vales dos 

córregos do Pastinho e da Lagoinha, afluentes da margem norte do ribeirão Arrudas, 

sendo que as atividades comerciais do bairro se concentravam na várzea formada 

pela confluência dos cursos d’água no Arrudas, possuindo uma distância de cerca de 

trezentos e cinquenta metros entre a foz dos referidos afluentes, tornando-se o local 

de maior suscetibilidade a inundações do período (Figuras 53 e 54). 

No dia 13 de janeiro de 1915, precipitou-se sobre a capital uma chuva de 

grande magnitude, inundando a região central às margens do ribeirão Arrudas, no 

trecho compreendido entre as ruas Januária e Tamoios, onde suas várzeas já se 

encontravam ocupadas por diversos imóveis e por parte dos bairros da Lagoinha e do 

Barro Preto: 

 
Não há lembrança de que tenha havido aqui inundação igual a de anteontem, 
tais as proporções assustadoras que tomou. Em nossa ligeira notícia de 
ontem, narramos as inundações na Lagoinha que, felizmente não causaram 
senão pequenos prejuízos. (...) na Rua Januária os prejuízos causados pelo 
transbordamento do Arrudas, foram enormes”. A estrada de ferro Central do 
Brasil sofreu um prejuízo extraordinário que se eleva a uns 80 contos de réis, 
na bitola larga, em construção. O aterro (do leito da ferrovia), que margeia o 
Arrudas, fugiu em diversos lugares e em grandes extensões, ficando a linha 
suspensa. Ha lugares em que a fugida do aterro está numa extensão de 80 
metros. A Ponte do Sacco, às 2 horas da madrugada, não pode resistir a 
impetuosidade das aguas do Arrudas, sendo levada pela correnteza até a 
ponte da rua Curytibas. A ponte da avenida Paraopeba sobre o córrego do 
Leitão também foi carregada pelas aguas daquele córrego, que se 
avolumaram (ESTADO DE MINAS, 1915, p.2).  

 

É importante observar que no período 1898/1918 os cursos d’água se 

encontravam em leito natural, com poucas intervenções e ocupações nos fundos de 

vale e alta permeabilidade das vertentes, fatores que contribuíram para a baixa 

incidência de transbordamentos no município. 
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Figura 52 – Ponte sobre o córrego do Acaba Mundo no ano de 1905 no cruzamento da Avenida 

Afonso Pena e ruas Guajajaras e Alagoas. Detalhe para a incongruência entre a ponte  
e o traçado geométrico das vias. 

Fonte: acervo MHAB 
 
 
 
 

 
Figura 53 – Ribeirão Arrudas na altura da Ponte do Sacco, levada pelas águas em janeiro de 1915. 

Fonte: acervo APM 
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Figura 54 – Áreas alagadas pelo transbordamento de 15 de janeiro de 1915, correspondente ao perímetro da nova capital. 
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A rede hidrográfica e a evolução urbana em escala municipal, entre os anos de 

1898 e 1918 (Figura 55), mostram que o tecido urbano transpôs o perímetro da CCNC 

ao longo das linhas férreas da E.F.C.B. e da Oeste de Minas, ressaltando que esta 

última foi responsável pela expansão para oeste, a partir da construção de estações 

ferroviárias e de pés de estribo que permitiam a comunicação diária entre a porção 

oeste do município e a sede. 

Nesse contexto, a transferência da Fazenda do Barreiro para o Estado, ocorrida 

no ano de 1904 (PENNA, 1997, p.84), a construção de uma estrada de rodagem entre 

a cidade e o Barreiro e a inauguração da Linha do Paraopeba, construída pela Central 

do Brasil na primeira metade da década de 1910 foram fatores responsáveis pelo 

início da consolidação urbana da região do Barreiro, assim como o crescimento 

verificado à leste no distrito de General Carneiro, ponto de encontro da linha da Central 

e do Ramal de Belo Horizonte, incorporado à E.F.C.B no ano de 1900. 

Ao norte, destacam-se o aumento do tecido urbano de Venda Nova em direção 

a sede do município e na direção de Ribeirão das Neves. Assim como ocorrido no 

Barreiro, a abertura da estrada de rodagem entre a capital e o distrito no ano de 1912 

favoreceu o escoamento da produção agrícola da bacia do ribeirão da Onça, da qual 

Venda Nova está inserida, além da importância histórica e econômica do povoado, 

elevado à categoria de subúrbio da capital no ano de 1919, juntamente com o distrito 

de General Carneiro (PENNA, 1997, p.171). 

Ressalta-se que, nesse momento, o tecido urbano de Belo Horizonte se 

encontrava próximo a Serra da Onça, no trecho atravessado pela estrada para Venda 

Nova, ou seja, com o aumento da população da capital, tornou-se inevitável a 

transposição da serra, limite norte do perímetro da CCNC em direção a bacia da Onça, 

que continuava a exercer função predominantemente agrícola. 

Na porção sul o tecido urbano se expandia em direção às cabeceiras dos 

córregos da Serra e das Mangabeiras, mananciais responsáveis pelo abastecimento 

de água nos primeiros anos da capital. É importante observar que a região, inserida 

da zona suburbana, era habitada por famílias de maior poder aquisitivo, que pelo clima 

ameno e lotes maiores em relação a zona urbana planejada, optaram por construir 

suas residências fora da Cidade Oficial. 
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Figura 55 – Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica entre os anos de 1898 e 1918. 
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4.4 Primeiras intervenções na rede hidrográfica de Belo Horizonte (1918/1935) 

 

Entre os anos de 1918 e 1935, Belo Horizonte apresentou um aumento 

populacional de cerca de 205%, passando de 54.040 habitantes no ano de 1919 para 

167.712 habitantes no ano de 1935 (Figura 56), resultado da retomada do crescimento 

urbano e econômico da capital, que até então exercia função predominantemente 

administrativa e que possuía uma indústria embrionária e atividades comerciais que 

possuíam influencia regional (BORSAGLI, 2016, p.110). Ressalta-se que nesse 

período, o município sobrevivia principalmente do repasse de verba do Estado, que 

em troca nomeava os prefeitos da capital. 

   

 
Figura 56 – População do município de Belo Horizonte (1919/1940). 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A retomada do crescimento das atividades comerciais e de serviços, ocorridas 

no período em que as linhas férreas da E.F.C.B. (linha do Paraopeba) e da Oeste de 

Minas eram concluídas, e da abertura de estradas de rodagem entre Belo Horizonte 

e os principais centros urbanos de Minas Gerais, que possibilitou a ligação direta entre 

a capital e as regiões oeste e norte do Estado, acabaram por tornar a urbe um polo 

de atração populacional, fator que obrigou o poder público a realizar investimentos 
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vultosos visando a urbanização da porção da zona urbana planejada localizada fora 

dos limites estabelecidos pela CCNC no ano de 1897 e a construção de infraestrutura 

e equipamentos urbanos nos bairros adjacentes à Cidade Oficial.  

No início da década de 1920 a capital era ainda um canteiro de obras na zona 

urbana planejada, de acordo com as observações feitas do chefe da Seção de 

Tombamento da prefeitura João Gomes:  

Bello Horizonte é e ainda será por muito tempo uma cidade em construção e, 
assim, precisa de recursos mais avultados para que possam ser atacados 
vários serviços de urgência, todos tendentes ao desenvolvimento da cidade, 
como a construção de galeria de esgotos, a ampliação da rede de água, a 
construção de mais reservatórios, abertura de novas ruas, calçamento e 
retificação e canalização de córregos em vários pontos (...) (BELO 
HORIZONTE, 1921, p.58).  

 

 Nesse contexto, na primeira metade da década, o município deu início aos 

estudos para elaboração de uma nova planta cadastral, abrangendo o perímetro da 

CCNC para a nova capital, e a elaboração dos projetos para a urbanização da zona 

urbana planejada, uma vez que, com a consolidação do bairro comercial (região 

central), região que até então exercia função mista, as casas residenciais começaram 

a ser gradativamente substituídas pelos estabelecimentos comerciais e de serviços 

(Figura 57). 

 A incompatibilidade entre a rede hidrográfica e o traçado geométrico a partir 

desta década se mostrou de maneira mais ampla no sítio, onde inúmeras vias 

planejadas se encontravam interrompidas ou atravessadas pelos fundos de vale dos 

cursos d’água (Figura 58), fatores que não permitiam a urbanização e venda de lotes 

em inúmeros pontos dos bairros Funcionários e Santa Efigênia.  

 Com a retomada do crescimento econômico e o aumento populacional, o tecido 

urbano extrapolou os limites estabelecidos pela CCNC no ano de 1897 em todas as 

direções, na qual a zona suburbana, que se encontra inserida no perímetro da nova 

capital, passou a apresentar uma expansão na direção norte do município (Figura 59).  

Nesse contexto, o poder público iniciou no ano de 1923, de maneira oficial, as 

primeiras intervenções na rede hidrográfica de Belo Horizonte, tendo a primazia o 

ribeirão Arrudas, retificado, canalizado e revestido entre a Rua dos Guaicurus e 

Avenida Tocantins.  
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Figura 57 – Parte da região central de Belo Horizonte, correspondente ao cruzamento 

da Avenida Paraná e Rua Tupinambás no ano de 1929. 
Fonte: Acervo APM 

 
 

 
Figura 58 – Leito natural do córrego do Acaba Mundo, no cruzamento da Avenida 

Afonso Pena e Bernardo Guimaraes no ano de 1925. 
Fonte: Acervo MHAB
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Figura 59 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1918/1935.
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A intervenção nesse trecho corresponde às estações ferroviárias da Central do 

Brasil e da Oeste de Minas, então a porta de entrada da capital e local de maior fluxo 

de passageiros e de mercadorias, ou seja, o poder público, ao iniciar as intervenções 

no referido trecho, buscava dotar a capital de embelezamentos e equipamentos 

urbanos que possibilitassem uma harmonia entre o ambiente construído e os 

elementos naturais, ressaltando que as obras de canalização foram realizadas 

paralelamente às obras de embelezamento da Praça Rui Barbosa, conectada ao canal 

de maneira direta a partir da construção de um coreto, postes ornamentais e de 

balaustradas ao longo da praça (BORSAGLI, 2016, p.118). 

Na segunda metade da década de 1920 o ribeirão Arrudas foi retificado, 

canalizado em seção aberta e revestido entre a Rua Araguari e Avenida do Contorno 

(ponte do Perrela), sendo que as obras, executadas por diversas frentes de trabalho 

ao longo da década, apresentavam três seções de canal distintas, ou seja, foram três 

canais diferentes projetados no mesmo período (PLAMBEL, 1975, p.24), fator que 

contribuiu para o agravamento dos transbordamentos de fundo de vale do ribeirão, 

uma vez que as vazões variavam de um canal para o outro. 

Dentre as intervenções realizadas no ribeirão, que visava ainda a construção 

do emissário de esgotos ao longo do canal (BELO HORIZONTE, 1929, p.160-163), 

que receberia e despejaria o efluente à jusante da Avenida do Contorno, no término 

da canalização do curso d’água, a porção do canal construído entre o Viaduto Arthur 

Bernardes48 e a ponte do Perrela contribuiu de maneira significativa para a mudança 

da paisagem urbana da cidade e do Parque Municipal, visto que a intervenção acabou 

por confinar o parque na margem sul do ribeirão, ao mesmo tempo em que a colina 

que primitivamente pertenceu ao parque era arrasada por um desmonte hidráulico, 

sendo o local urbanizado e loteado na década seguinte. 

O revestimento do canal à jusante do viaduto, empregado com pranchas de 

concreto armado pelo sistema Ravier49, permitiu a abertura da Avenida do Canal, 

batizada no ano de 1929 como Avenida dos Andradas (Figura 60). A porção mais alta 

do canal foi gramada e ladeada de calçadas em ambos os lados e sem balaustradas, 

restritas à porção do canal na região da Estação Ferroviária, ressaltando que a 

canalização suprimiu uma parte do Parque anteriormente utilizada como viveiro de 

48 Viaduto Santa Tereza. 
Consiste na utilização de estacas-prancha fixadas no solo verticalmente, encaixando-se entre elas 

uma cortina de concreto impermeável, visando à contenção do solo.
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plantas por Paul Villon, paisagista francês contratado pela CCNC para cuidar da 

formação do parque. 

As intervenções na rede hidrográfica foram expandidas na direção centro-sul 

para os vales dos córregos do Leitão (Figura 61) e Acaba Mundo (Figura 62) no ano 

de 1924, data que pode ser considerada como o início das grandes obras de 

canalização dos cursos d’água de Belo Horizonte. 

Objetivando a arrecadação de impostos, a continuidade da construção e da 

regularização da zona urbana planejada de acordo com a Planta de 1895, teve início 

as obras de prolongamento do coletor de esgotos do vale do córrego do Leitão e a 

preparação do local que receberia o canal do curso d’água, ressaltando que até o 

momento inexistiam estudos indicando o local de construção do canal artificial. De 

acordo com o prefeito Flávio Fernandes dos Santos, as obras de canalização: 

 

(...) irão exercer poderosa influencia no desenvolvimento de uma parte 
valiosa da cidade, até agora relegada ao mais completo abandono, apesar 
de sua pequena distância do centro; novas construções hão de aparecer 
nesta zona privilegiada topograficamente, fornecendo belas perspectivas. 
(BELO HORIZONTE, 1924, p.21) 

 

Nesse contexto, é importante observar que não só o vale do córrego do Leitão, 

mas também os vales dos córregos do Acaba Mundo e Serra tornaram-se locais de 

grande importância econômica para o município, que direcionou para os bairros 

criados a partir da urbanização e das intervenções fluviais, a parcela da população de 

maior poder aquisitivo que buscavam se afastar da região central. 

A retificação e canalização do córrego do Leitão foi realizada entre os anos de 

1925 e 1930 em seção aberta, sendo o curso d’água inserido no traçado geométrico 

planejado (Ruas São Paulo, Padre Belchior, Tupis e Mato Grosso), ressaltando que a 

Rua Padre Belchior não existia no projeto original da nova capital, aberta para receber 

o canal do curso d’água.  

À montante da Rua Alvarenga Peixoto, o córrego continuava a correr em leito 

natural, onde o córrego do Zoológico, afluente de sua margem leste, foi canalizado 

entre os anos de 1929 e 1930 em seção fechada, permitindo a expansão do bairro de 

Lourdes até à divisa das terras que receberiam o Parque Santo Antônio anos mais 

tarde. O córrego do Barro Preto, afluente da sua margem oeste, foi canalizado no 

período 1929-1930 em seção fechada, permitindo a abertura da rua Mato Grosso e a 

urbanização do Barro Preto, região que se encontrava em fase final de urbanização.  
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A retificação e canalização do córrego do Acaba Mundo foi realizada entre os 

anos de 1925 e 1930 em seção aberta, entre o cruzamento da Avenida do Contorno 

e Rua Professor Morais e o cruzamento da Avenida Afonso Pena e Rua Pernambuco. 

À montante o curso d’água foi canalizado até a divisa dos bairros Carmo e São Pedro 

em seção fechada, em um trecho que corria entre as residências, em local 

parcialmente urbanizado correspondente à zona suburbana. 

A canalização permitiu a conclusão das vias do bairro Funcionários e a 

comercialização dos lotes de treze quarteirões, urbanizados a partir do soterramento 

do antigo leito do curso d’água e do córrego do Mendonça, afluente da margem oeste 

que atravessa parte do bairro (BORSAGLI, 2016, p.134), também canalizado em 

seção fechada. O córrego do Gentio, principal afluente do Acaba Mundo, foi 

canalizado apenas nos seus metros finais, permanecendo o restante em leito natural, 

no trecho correspondente ao bairro Anchieta. 

Em meio às canalizações realizadas na segunda metade da década de 1920, 

a canalização do córrego da Serra (Figura 63) se destaca das demais, visto que foi 

realizada entre os anos de 1928 e 1930 em seção fechada, devido a quantidade de 

pontes que teriam que ser construídas caso o canal fosse construído em seção aberta 

(BELO HORIZONTE, 1929, 168-169). O curso d’água, um dos primeiros mananciais 

de abastecimento da nova capital, tornou-se o primeiro a ser canalizado em seção 

fechada dentro da zona urbana planejada, permitindo ainda a regularização das vias 

geométricas e a urbanização de uma porção valiosa para o município. 

Ressalta-se ainda que o vale do ribeirão Arrudas, entre o parque e a ponte do 

Perrela, uma das duas áreas despovoadas da zona urbana planejada do período, 

após a canalização e a urbanização do local passou a ser ocupado após o ano de 

1936, com a criação da primeira zona industrial de Belo Horizonte (CASTRIOTA e 

PASSOS, 1998, p,129). A outra porção despovoada no período abrigava a Favela da 

Barroca, assentada nas cabeceiras do córrego do Barro Preto (Figura 64). 

As intervenções na rede hidrográfica realizadas entre os anos de 1923 e 1930 

acabaram por inserir os rios na paisagem urbana da zona urbana planejada, vistos 

como um elemento que integrava o ambiente construído e o meio, ambos controlados 

pelo racionalismo geométrico da cidade planejada. 

É importante observar que a retificação e a canalização dos cursos d’água 

afetaram o regime hidrológico, em razão do aumento da velocidade das águas que 

passaram a correr com poucos obstáculos construídos nos canais, além do 
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desaparecimento das áreas inundáveis adjacentes aos cursos d’água, ocupadas após 

o término das canalizações.  

Como observado por Brito (1944, p.52) as intervenções na rede hidrográfica de 

uma determinada região podem causar mais males para um determinado sítio do que 

benefícios e Belo Horizonte, nos anos de 1929 e 1930, sofreu as primeiras 

consequências das canalizações realizadas dentro do perímetro da Avenida do 

Contorno, onde as águas fluviais transbordaram e inundaram locais que até então não 

haviam apresentado problemas nos períodos chuvosos (BORSAGLI, 2016, p.166). 

Nesse contexto, as alterações realizadas pelo município nas vertentes das sub 

bacias da zona urbana planejada, como as grandes movimentações de terra e a 

impermeabilização do solo, em um momento em que a pavimentação asfáltica passou 

a ser empregada nas vias abertas ao longo dos canais e nas vias recém-abertas, 

certamente colaboraram para a ocorrência dos transbordamentos de 1929/1930, visto 

que a falta de obstáculos naturais e a plena permeabilidade do solo, em um momento 

em que a cidade começava a se impermeabilizar e alterar o caminho natural das 

águas, contribuíram para o aumento da velocidade do escoamento nas vertentes. 

 

 
Figura 60 – Obras de canalização do ribeirão Arrudas na Avenida dos Andradas, 1928. 

À esquerda o emissário de esgotos da margem sul do ribeirão. 
Fonte: Acervo MHAB 
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Figura 61 – Canalização do córrego do Leitão na Rua São Paulo, 1928. 

Fonte: Acervo MHAB 
 
 
 

 
Figura 62 – Canal do córrego do Acaba Mundo na Avenida Afonso Pena, 1929. 

Fonte: Acervo APM 
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Figura 63 – Canalização do córrego da Serra no bairro Funcionários, 1929. 

Fonte: Acervo MHAB 
 

 
Figura 64 – Construção da rede de esgotos do Barro Preto, 1929. 

Fonte: Acervo MHAB 
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 Com o término das primeiras intervenções na rede hidrográfica da zona urbana 

planejada de Belo Horizonte, o município deu continuidade às intervenções na 

primeira metade da década de 1930, a partir dos estudos para retificação e 

canalização dos cursos d’água localizados nas V e VI seção suburbana, 

correspondentes aos bairros Maria Brasilina50 e Floresta (córrego da Mata), Lagoinha 

e Carlos Prates (córregos da Lagoinha e Pastinho) e Prado/Calafate (córrego dos 

Pintos). 

 A justificativa para as intervenções nos cursos d’água era a construção de 

interceptores de esgotos nos fundos de vale e a melhoria viária da região, então a 

mais populosa do município. Ressalta-se que o emprego do termo “Avenida Sanitária” 

nas obras de intervenção fluvial em Belo Horizonte data desse período, utilizado a 

partir da constatação feita pelos engenheiros da prefeitura da grave situação sanitária 

dos cursos d’água suburbanos, que recebiam desde a inauguração da capital 

ininterrupta contribuição dos esgotos dos bairros assentados em suas vertentes, 

sendo que na primeira metade da década de 1930 apresentavam uma proporção de 

esgotos quinze vezes maior que o volume d’água (REVISTA ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 1951, p.62). Diante dessa questão, foram realizadas no período as 

obras de retificação e canalização dos córregos do Pastinho e Lagoinha, sendo o 

córrego da Mata canalizado a partir de 1936 (BELO HORIZONTE, 1943, p.16). 

 O córrego do Pastinho foi canalizado em seção aberta entre as Ruas Jaguari e 

Peçanha, e em seção fechada até a Avenida do Contorno, local que já havia sofrido 

as primeiras intervenções entre os anos de 1929 e 1931 (Figura 65). O canal 

construído em seção aberta não recebeu os mesmos embelezamentos dos canais da 

zona urbana planejada, apenas guias que separavam o canal da Avenida Pedro II, 

aberta ao longo do curso d’água e posteriormente pequenas balaustradas. 

O córrego da Lagoinha (Figura 66) foi canalizado em seção fechada entre a 

Avenida do Contorno e Rua Itapecerica entre os anos de 1933 e 1936, sendo aberta 

sobre ele a Avenida Pedro I51, que pode ser considerada a primeira avenida sanitária 

de Belo Horizonte. Ressalta-se que, paralelamente às obras, foram construídos os 

interceptores de esgotos dos bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, que passaram 

a despejar os esgotos de forma direta no ribeirão Arrudas e não através dos cursos 

d’água canalizados.  

50 Sagrada Família. 
51 Posteriormente Avenida Pampulha, rebatizada Avenida Presidente Antônio Carlos. 
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Figura 65 – Primeira etapa da canalização do córrego do Pastinho, 1931. 

Fonte: Acervo MHAB 

 

 

 
Figura 66 – Canalização do córrego da Lagoinha, 1934. 

Fonte: Acervo MHAB 
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A rede hidrográfica em escala municipal e a evolução urbana entre os anos de 

1918 e 1935 (Figura 67) mostra que o tecido urbano transpôs o perímetro da CCNC 

em todas as direções, destacando-se a expansão na direção norte, que transpôs o 

interflúvio Arrudas/Onça, no trecho correspondente à antiga estrada para Pampulha e 

Venda Nova. Destaca-se ainda no vetor norte o crescimento do distrito de Venda Nova 

e do povoado da Pampulha, além de vilas criadas ao longo da década de 1920 a partir 

da divisão de terrenos que compunham o cinturão verde de Belo Horizonte. 

A zona suburbana da capital se tornou o local onde os agentes imobiliários 

atuaram sob pouca fiscalização do poder público que, em um primeiro momento, 

conteve de forma branda a especulação e o surgimento de novas vilas (PLAMBEL, 

1979, p.163-164), passando, a partir de 1925, a exercer um controle moderado sobre 

a criação das vilas, apesar do enrijecimento da legislação urbana nos anos seguintes.  

Nesse contexto a zona suburbana, entre os anos de 1926 e 1927, apresentou 

um crescimento de aproximadamente 250%, impulsionado pelos loteamentos (BELO 

HORIZONTE, 1929, p.58) com preços mais atrativos, favorecendo as camadas menos 

abastadas da população, fatores que impulsionaram a expansão para os vetores norte 

e oeste.  

Com a inauguração da linha do Paraopeba da E.F.C.B. e da estrada de 

rodagem para as cidades mais afastadas da capital, a região do Barreiro apresentou 

no período analisado um notável crescimento urbano impulsionado pela sua posição 

geográfica, a meio caminho da capital e das cidades localizadas próximas a 

Brumadinho, que mantinha um comércio regular com Belo Horizonte desde o início do 

século (BELO HORIZONTE, 1902, p.37). 

A leste é possível observar que o tecido urbano se expandiu ao longo da linha 

férrea da Central do Brasil, nos locais correspondentes a Parada do Cardoso e as 

estações de Horto Florestal e Freitas, regiões povoadas a partir da criação das vilas 

nos terrenos fracionados das antigas propriedades rurais limítrofes aos antigos 

caminhos de Marzagão e Sabará. 

A porção sul do município sofreu um notável crescimento em relação ao 

período 1898/1918, no entanto, ocorrido em menor escala em relação às demais 

regiões do município, possivelmente limitado pelo relevo da Serra do Curral, fator que 

possibilitou a preservação das cabeceiras dos cursos d’água que possuem suas 

nascentes na serra e da Lagoa Seca, que ainda existia de maneira integral no período.  
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Figura 67 – Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica entre os anos de 1918 e 1935.  
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4.5 O prosseguimento das intervenções fluviais e a represa da Pampulha 

(1935/1950) 

 

Entre os anos de 1935 e 1950, Belo Horizonte apresentou um aumento 

populacional de cerca de 112%, passando de 167.712 habitantes no ano de 1935 para 

352.724 habitantes no ano de 1950, resultado da consolidação da capital como um 

polo econômico e industrial no Estado após a queda da República Oligárquica no final 

de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, fatores que acarretaram profundas 

mudanças políticas, econômicas, sociais e urbanas no Brasil. 

A zona urbana planejada (Figura 68), que na década anterior apresentava 

poucos vazios urbanos, se encontrava praticamente ocupada no ano de 1950, 

exceção à uma parte do bairro Santo Agostinho, que se encontrava em fase final de 

urbanização, ainda que a mancha de evolução urbana acuse o total adensamento da 

região no ano de 1950 (Figura 69).  

É um cuidado que se deve tomar com algumas bases oficiais que, em alguns 

casos, pode não refletir a realidade do período analisado. No entanto, visto a 

existência de lacunas e informações contraditórias (BORSAGLI, 2016, p.134-135) no 

processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, as bases oficiais acabam 

sendo imprescindíveis para a realização das análises e, na medida do possível, 

corrigidas quando se obtém informações mais fidedignas, sendo que, no caso do 

bairro Santo Agostinho, a base não sofreu alterações para que servisse de exemplo 

de tais contradições. 

Os vales dos cursos d’água que passaram por intervenções nas décadas de 

1920 e 1930 já se encontravam totalmente urbanizados, apresentando pequenos 

trechos desabitados nas porções noroeste e nordeste do perímetro, correspondente 

a parte do interflúvio Arrudas/Onça, exceção feita a uma parte da zona suburbana 

correspondente à porção sul do perímetro da CCNC, na qual a Serra do Curral 

figurava como uma barreira natural que limitava a expansão do tecido urbano, local 

reservado para a futura exploração do minério de ferro (MATA MACHADO, 2003, p.7).  

A contínua expansão urbana após o ano de 1935 e a necessidade de se criar 

alternativas para o tráfego da capital, que já apresentava problemas nos pontos de 

contato entre a zona urbana planejada e a zona suburbana (CONTINENTINO, 1941, 

p.41-59), levaram o poder público a dar sequência às intervenções na rede 

hidrográfica, grande parte ocorridas fora dos limites da Avenida do Contorno. 
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Na zona urbana planejada, a intervenção resumiu-se a canalização em seção 

fechada do córrego do Leitão entre a Avenida do Contorno e Rua São Paulo, realizada 

nos anos de 1935 e 1936, e a retificação e canalização do ribeirão Arrudas em seção 

aberta entre rua Araguari e Avenida Barbacena, realizada entre os anos de 1935 e 

1938. Ressalta-se que, com a canalização do Leitão no bairro de Lourdes, foram 

abertas duas vias que não existiam no plano original da nova capital, as Ruas Marilia 

de Dirceu e Bárbara Heliodora, abertas para receber o canal do curso d´água. 

Com a conclusão das canalizações dos referidos cursos d’água, no ano de 

1940 dentro da zona urbana planejada, apenas um pequeno afluente do córrego da 

Serra se encontrava em leito natural, atravessando parte do bairro Santa Efigênia e o 

córrego do Acaba Mundo se encontrava em leito natural no Parque Municipal 

alimentando suas lagoas, o restante da rede hidrográfica urbana se encontrava 

canalizada em seção aberta ou fechada. 

Nesse contexto, a partir do acentuado crescimento da zona suburbana e dos 

problemas acarretados pela falta de planejamento e controle da expansão urbana, os 

cursos d’água adjacentes à Cidade Oficial continuaram a sofrer intervenções de 

ordem estética, sanitária e viária (BELO HORIZONTE, 1936, p.56), essa última em 

consonância com os planos do engenheiro Lincoln Continentino para a abertura das 

Avenidas Radiais, apresentadas como solução para o tráfego crescente de veículos, 

para a qual Belo Horizonte não havia sido projetada.  

O córrego do Pastinho, entre o ano de 1938 e a primeira metade da década de 

1940, foi canalizado em seção fechada no trecho compreendido entre a Rua Jaguari 

e Rua Manhumirim, sendo executada a pavimentação sobre o canal para a ligação 

entre a região central da capital e o Aeroporto Carlos Prates, de acordo com os planos 

para a abertura das Avenidas Radiais (BELO HORIZONTE, 1943, p.16). Ressalta-se 

que a canalização do curso d’água não permitiu a ligação direta com o aeroporto, visto 

que as obras foram interrompidas após o ano de 1943. 

O córrego da Mata foi canalizado entre os anos de 1936 e 1941 sob justificativa 

do saneamento da bacia, uma vez que o curso d’água era considerado o mais poluído 

da capital (FONSECA, 1951, p.62). A canalização, realizada em seção fechada entre 

a ponte da E.F.C.B. e a rua Itajubá, permitiu a abertura de parte da Avenida Silviano 

Brandão sobre o curso d’água e a construção dos interceptores de esgotos da bacia, 

ao longo do canal coberto.    
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 O córrego dos Pintos, afluente suburbano da margem sul do ribeirão Arrudas, 

foi canalizado em duas etapas, entre os anos de 1936 e 1941 no trecho compreendido 

entre o ribeirão Arrudas e Avenida Amazonas, via que se encontrava em 

prolongamento até a Cidade Industrial, dentro dos planos das Avenidas Radiais, e nos 

anos de 1948 e 1949, uma vez que as obras haviam sido interrompidas com o 

agravamento da Segunda Guerra Mundial, conflito que afetou de maneira significativa 

os investimentos públicos em infraestrutura urbana. O curso d’água foi canalizado em 

seção fechada, sob a Rua Jaceguai e Avenida Francisco Sá, em conformidade aos 

planos de urbanização da região do Pinto, um povoado datado do século XIX que se 

constituía de casas esparsas ao longo das cabeceiras do córrego. 

Dentre as obras de intervenção fluvial ocorridas no período, a conclusão da 

canalização do ribeirão Arrudas nos limites da zona urbana planejada e a extensão 

da canalização para a zona suburbana podem ser consideradas as obras de maior 

magnitude do período junto com a abertura da Avenida Pampulha e a construção da 

represa, ocorrida na segunda metade da década de 1930. 

As obras, interrompidas no cruzamento da Rua Araguari, foram retomadas no 

ano de 1936 e no ano de 1941 o ribeirão Arrudas já se encontrava retificado e 

canalizado em seção aberta na zona urbana planejada, permitindo a conclusão da 

Avenida do Contorno pela administração municipal, inaugurada em 1940. Nesse 

contexto, com o objetivo de se construir uma grande avenida radial a partir da Avenida 

do Contorno em direção ao Barreiro, teve início a primeira etapa da retificação e a 

canalização do ribeirão entre a Avenida Barbacena e a ponte da Gameleira na Avenida 

Amazonas. A retificação e canalização do Arrudas em seu trecho suburbano (Figura 

70), para a abertura da Avenida Tereza Cristina, ainda tinha como objetivo criar uma 

segunda alternativa de acesso a Cidade Industrial, conectada com a zona planejada 

através da Avenida Amazonas, após o arrasamento da barroca que interrompia a via 

na altura do bairro Santo Agostinho (BELO HORIZONTE, 1943, p.20).  

Nesse trecho o ribeirão, que corria em seu leito natural formando um pequeno 

anfiteatro próximo ao Seminário, teve o seu curso subtraído pela canalização em 

cerca de 1.700 metros (Figura 71), sendo as terras foram repassadas para a Empresa 

Mineira de Terrenos e para um particular (TEULIERES, 1956, p.42), figurando como 

umas das primeiras apropriações privadas das várzeas suburbanas do município. O 

canal do córrego do Tejuco, afluente da margem norte do ribeirão, foi retificado em 

seus metros finais, conectando-o com o seu antigo leito.
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Figura 68 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1935/1950.
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Figura 69 – Bairro Santo Agostinho, 1953. Acervo APCBH 

 

 
Figura 70 – Canalização do ribeirão Arrudas, Avenida Tereza Cristina 1942.  

Acervo MHAB 
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Figura 71 – Canal do ribeirão Arrudas no ano de 1942, correspondente a  

Vila dos Marmiteiros e parte dos bairros Coração Eucarístico  
e Padre Eustáquio. Em destaque o seu antigo leito.  

Fonte: modificado de APCBH 

  

 Com o avanço das intervenções na rede hidrográfica, verifica-se dentro do 

período inúmeras notícias dos transbordamentos dos cursos d’água, dentre as quais 

se destacam os anos de 1938, 1943, 1945 (CORREIO DA MANHÃ, 1938-1945) e 

1948 (ESTADO DE MINAS, 1948, p,1), esta última considerada a enchente mais 

grave até então ocorrida em Belo Horizonte. 

 O transbordamento (Figura 72) atingiu com maior magnitude a zona urbana 

planejada, correspondente aos vales do ribeirão Arrudas e os córregos do Leitão, 

Serra e parte do canal do córrego do Acaba Mundo e do seu antigo leito natural que 

se encontrava aterrado e urbanizado, além de parte da zona suburbana, onde o vale 

do córrego do Cardoso, que se encontrava em leito natural, foi o mais atingido pela 

chuva:  

 
Os bairros do Carmo e Santa Efigênia foram duramente atingidos. A Rua 
Grão Mogol estava entulhada de tijolos de muros que havia desabado. 
Abriram-se buracos nas outras vias. Viam-se ainda arvores arrancadas pelas 
enxurradas. O mesmo se pôde observar na Rua Professor Morais, rua rio 
Grande do Norte, ponto final da Rua Euclásia e em todas as ruas banhadas 
pelo ribeirão do Cardoso (Estado de Minas, 29 de fevereiro de 1948, p.4).



171 

 
Figura 72 – Áreas alagadas pelo transbordamento de 28 de fevereiro de 1948, correspondente ao perímetro da nova capital.
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A enchente de 1948 pode ser considerada como o início dos grandes e 

regulares transbordamentos dos fundos de vale de Belo Horizonte, problema que se 

agravaria nos anos seguintes, ao mesmo tempo em que a rede hidrográfica sofria 

intervenção ininterrupta. 

Outra obra de grande importância realizada no período foi a construção da 

represa da Pampulha (Figura 73), realizada na região agrícola de Bento Pires entre 

os anos de 1936 e 1938, na bacia do ribeirão da Onça. A represa tinha como objetivos 

normalizar o abastecimento de água da capital e proporcionar a prática de esportes 

aquáticos, em consonância com a proposta para o desenvolvimento do lazer 

promovido pelo Governo de Getúlio Vargas para a população dos centros urbanos.  

É importante observar que a prefeitura havia estudado o represamento do 

ribeirão Arrudas à montante da Gameleira, descartado sob o ponto de vista econômico 

pela existência da linha férrea da Central do Brasil e pelas culturas então existentes 

no vale do Arrudas (BELO HORIZONTE, 1937, p.54), decidindo pela construção da 

represa no ribeirão Pampulha. A represa, inaugurada no ano de 1938, sofreu um 

acréscimo em seu reservatório na primeira metade da década de 1940, a partir da 

execução dos planos da municipalidade em dotar a capital mineira de uma nova 

modernidade de vanguarda, com a construção do Complexo Arquitetônico da 

Pampulha realizado entre os anos de 1940 e 1943. 

Ressalta-se que a administração municipal de Juscelino Kubitscheck contratou 

o urbanista francês Alfred Agache para estudar formas de controle da expansão 

urbana da capital, com o objetivo de conter o crescimento desordenado do tecido 

urbano. O francês propôs a construção de uma cidade-satélite na região da Pampulha 

visando o assentamento da população menos abastada e imigrantes, resgatando os 

ideais da antiga colônia agrícola que existiu na bacia do ribeirão Pampulha 

(BORSAGLI, 2016, p.197). No entanto, o prefeito optou pela construção de um 

complexo e de um bairro destinado à população de maior poder aquisitivo, sob 

justificativa de controlar a expansão do tecido urbano em âmbito municipal: 

 

A Pampulha era uma imposição do progresso da capital, traduzido no 
crescimento constante da área edificada e na projeção vertical das 
construções, quando os arranha-céus vieram substituir casas velhas e sem 
conforto. Compreendemos ser a ocasião propicia para dar a cidade uma série 
de atrações que em outros centros de população densa constituem fator 
preponderante para o desenvolvimento do intercambio turístico, uma das 
mais rendosas indústrias que podem contar as cidades (BELO HORIZONTE, 
1943, p.51). 
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Figura 73 – Represa da Pampulha, década de 1940.  

Acervo MHAB 

 

Nesse contexto, a evolução urbana ocorrida entre os anos de 1935 e 1950 

(Figura 74), mostra que o tecido urbano se expandiu de maneira notável para a direção 

oeste, ao longo da Avenida Amazonas e da linha da E.F.C.B. em direção ao Barreiro 

e a Cidade Industrial, criada no ano de 1941 na sub bacia do córrego do Ferrugem, e 

para o norte, visto que a construção da represa da Pampulha, do complexo 

arquitetônico e a construção do Matadouro Modelo na primeira metade da década de 

1930 impulsionou o loteamento das terras das propriedades rurais, que aos poucos 

eram cercadas pelo tecido urbano e pelos equipamentos construídos pelo poder 

público e pela iniciativa privada, destacando-se a fundação do Curtume Santa Helena 

e da Companhia Renascença Industrial nos anos de 1936 e 1937, empresas que 

contribuíram para a ampla evolução urbana na bacia do ribeirão da Onça. 

O vetor norte apresenta uma mancha contínua entre a região do arraial da 

Pampulha, Venda Nova, no trecho correspondente a antiga estrada, abandonada52 

após a construção do aeroporto e posterior abertura da Avenida Antônio Carlos, que 

52 No trecho da estrada fragmentado pela pista do Aeroporto da Pampulha ainda existem as ruinas de 
uma ponte, reminiscência da antiga estrada no bairro São Tomaz. É importante observar que a estrada, 
após a transferência do tráfego para a estrada nova de Venda Nova, foi convertida em via local e via 
coletora dos bairros que surgiram ao longo do centenário caminho. 
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absorveu todo o tráfego entre a sede do município e Venda Nova, distrito que 

pertenceu a Santa Luzia entre os anos de 1938 e 1948. 

À leste do município, o crescimento se deu prioritariamente ao longo das linhas 

férreas e do eixo do ribeirão Arrudas, nas divisas com os municípios de Sabará e 

Contagem. É importante observar que Belo Horizonte havia cedido parte do seu 

município para Sabará no ano de 1938, no trecho correspondente ao baixo Arrudas, 

porção da bacia que engloba o distrito de General Carneiro e Marzagão, além dos 

afluentes da margem sul do Arrudas que nascem em parte da Serra do Taquaril.  

 Ressalta-se que a reforma e alargamento das estradas municipais para Santa 

Luzia via Matadouro, Venda Nova e Contagem (BELO HORIZONTE, 1936, p.60) 

possibilitaram a comunicação direta entre a zona urbana planejada e as regiões mais 

longínquas do município, onde o surgimento dos coletivos e o início da popularização 

do automóvel proporcionaram aos citadinos o deslocamento mais rápido entre a 

residência e o local de trabalho, ainda que em muitas das vilas e bairros criados no 

período a escassez de equipamentos urbanos básicos, de água e de saneamento 

eram fatores reais perante a aprovação em massa dos loteamentos em locais que o 

município não tinha condições de levar tais infraestruturas (BORSAGLI, 2016, p.224). 

 Para se ter ideia, na década de 1930, as áreas suburbanas ocupadas pelas 

vilas e subdivisões de terrenos fora do perímetro da CCNC correspondiam a 

26.879.375 m², sendo que a zona urbana planejada correspondia a 8.815.383 m², ou 

seja, a área ocupada e subdividida fora do perímetro já correspondia a três vezes a 

área geométrica planejada pela CCNC (PLAMBEL, 1979, p.240), um crescimento para 

o qual o poder público não havia se preparado.  

 Nesse contexto, a rede hidrográfica em escala municipal, fora do perímetro da 

CCNC resume-se a construção da represa da Pampulha e a pequenas intervenções 

realizadas nos córregos do Matadouro e de alguns cursos d’água na região da 

Renascença, que visavam o saneamento e a correção do terreno para finalidades 

diversas (BELO HORIZONTE, 1948, p.48), além da retificação do córrego do Santa 

Inês, empreendida pela Central do Brasil na primeira metade da década de 1930 para 

a abertura do ramal ferroviário Horto-Matadouro.  

Ou seja, o acentuado crescimento do tecido urbano se deu sobre as bacias dos 

cursos d’água não retificados e canalizados e com infraestrutura urbana mínima, 

fatores que contribuíram para a rápida degradação da qualidade da água e do entorno 

da rede hidrográfica das bacias Arrudas e Onça.
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Figura 74 – Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica entre os anos de 1935 e 1950. 
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4.6 Metropolização de Belo Horizonte (1950/1964) 

 

Entre os anos de 1950 e 1964, Belo Horizonte apresentou um aumento 

populacional de cerca de 270%, passando de 352.724 habitantes no ano de 1950 para 

cerca de 950.000 habitantes no ano de 1964, resultado do processo de 

metropolização53 da capital, iniciado por volta de 1950 e desencadeado, entre outros 

fatores de cunho social, político e econômico, pela consolidação da Cidade Industrial, 

criada por decreto no ano de 1941 e o aumento da exploração do minério de ferro no 

Quadrilátero Ferrífero (PLAMBEL, 1979, p.256), onde Belo Horizonte se encontrava 

em posição geográfica favorável para o estabelecimento de siderúrgicas e de serviços 

que proporcionaram o acentuado crescimento a partir desta década. 

Nesse período, a zona urbana planejada (Figura 75), foi completamente 

ocupada ao longo da década, ao mesmo tempo em que a cidade se verticalizou na 

região central e ao longo da Avenida Amazonas, entre a Praça da Estação e Praça 

Raul Soares. Nesse sentido, ressalta-se que a evolução urbana do período 1950/1964 

se deu prioritariamente fora do perímetro da CCNC, ao mesmo tempo em que as 

terras da porção sul do perímetro se encontravam em grande parte despovoadas. 

Observa-se ainda a realização de duas intervenções pontuais na rede 

hidrográfica inserida na zona urbana planejada na década de 1950, destacando-se a 

intervenção em um afluente da margem leste do córrego da Serra, canalizado em 

seção coberta ao longo da década de 1950 no bairro Santa Efigênia (BORSAGLI, 

2016, p.242) e a canalização e cobertura dos metros finais do córrego do Acaba 

Mundo, no trecho do Parque Municipal, sob justificativa do saneamento dos lagos, que 

se encontravam com um surto de esquistossomose (BELO HORIZONTE, 1963, p.40), 

dentro dos planos da reforma do Parque Municipal, realizada pela gestão do prefeito 

Américo Giannetti (1951/1954) entre os anos de 1953 e 1954.  

Com a cobertura do Acaba Mundo, os lagos do parque passaram a ser 

alimentados pelas águas subterrâneas (BORSAGLI, 2016, p.243), fator que alterou 

de maneira significativa e definitiva o projeto original, onde os lagos, o Acaba Mundo 

e o ribeirão Arrudas faziam parte dos planos de embelezamento do parque.

53 Termo utilizado pelas administrações municipais desde a primeira metade da década de 1950, ao se 
referir ao crescimento urbano de Belo Horizonte. Ou seja, não foi inventado pelo autor e nem cabe à 
academia julgar o emprego de tal termo sete décadas mais tarde. 
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Figura 75 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1950/1964.
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O acentuado crescimento urbano do período e o surgimento de um 

“monstrengo suburbano, que impunha restrições de toda ordem à expansão da cidade 

que tinha apenas duas artérias descongestionadoras” (BELO HORIZONTE, 1954, 

p.75), levou as gestões pós-1954 a busca por um real planejamento urbano, iniciado 

com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Belo Horizonte, no ano de 1951.  

Nesse contexto, a rede hidrográfica passou a ser vista pelos administradores 

não só como um caminho que possibilitaria a abertura de vias que 

descongestionariam a região central e adjacências, mas também como um entrave 

para a expansão urbana-rodoviária, uma vez que a chegada das indústrias 

automobilísticas no Brasil consolidou um modelo no qual o automóvel e o asfalto 

passaram a ser vistos como símbolo do progresso e de liberdade do indivíduo 

moderno (LUCHEZI, 2010, p.2), fatores que contribuíram para o distanciamento da 

cidade em relação aos seus elementos naturais. 

Dentro dessa premissa, os cursos d’água tornaram-se elementos vistos como 

problemáticos dentro da urbe, agravados pela precária situação sanitária de Belo 

Horizonte, a qual despejava desde a inauguração da capital os seus efluentes no 

ribeirão Arrudas e em seus afluentes. 

Diante da grave crise sanitária do período, no ano de 1951 foi publicado um 

artigo sobre o plano de construção do emissário da margem sul do ribeirão Arrudas e 

o tratamento dos esgotos coletados. O trabalho, realizado pelo engenheiro Manoel 

Marques Fonseca, pode ser tido como a busca por uma solução para o grave 

problema sanitário da capital. A nocividade dos efluentes domésticos e industriais 

despejados no Arrudas contribuía para a alta degradação do ribeirão, que já 

apresentava um percentual de esgotos de mais de setenta por cento nos períodos de 

estiagem. Ressalta-se que os estudos realizados pelo engenheiro não foram 

aproveitados, apesar do aumento da degradação fluvial ao longo da década: 

 

Como consequência, o Arrudas onde estas águas vão ter e que por sua vez 
também recebe os esgotos das redes isoladas e coletores secundários dos 
bairros do Prado, Calafate e Gameleira, coletores da margem direita e 
emissário da margem esquerda, apresenta hoje o aspecto da máxima 
imundice. Como estes lançamentos vão se fazendo em vários pontos ao 
longo de seu percurso reduziu-se seu poder de autopurificação pela 
interferência de novos agentes nas reações biológicas. Seu fundo coberto de 
matéria em decomposição; suas margens, onde a velocidade decai, coberta 
de espuma exalando odores nauseabundos; as variações de vazão durante 
o ano permitindo a formação de bancos extercorais que ficando a descoberto 
nas secas dão-lhe o aspecto de verdadeira cloaca (ARQUITETURA E 
ENGENHARIA, MARÇO DE 1951, p.63). 
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É importante observar que, desde a primeira metade da década de 1940, as 

margens do ribeirão Arrudas próximas à zona urbana planejada se encontravam 

ocupadas por inúmeros aglomerados, ocupados por moradores expulsos das favelas 

que se localizavam dentro do perímetro da Avenida do Contorno e por imigrantes 

impedidos de se estabelecer dentro da Cidade Oficial (TEULIÉRES, 1955, p.34-42), 

que construíam suas casas a poucos metros do ribeirão e sujeitos a todo tipo de 

doenças ocasionadas pelas águas poluídas. 

Nesse contexto, destacava-se a Favela Urubus (Figuras 76 e 77) à jusante da 

Avenida do Contorno, surgida na segunda metade da década de 1930, a poucos 

metros da desembocadura do emissário da margem sul do ribeirão Arrudas:  

 

A Ilha dos Urubus é uma pequena favela perto do Rio Arrudas e da usina de 
produtos de carne “Perrela”, que atrai grandes multidões, os urubus, tristes 
pássaros, apreciadores de carniça. No rio, de cheiro nauseabundo onde 
proliferam as moscas, mosquitos e ratos, corre com suas águas carregadas 
de imundices. A Ilha dos Urubus é um desafio a todas as regras da higiene. 
Aproximadamente, duas mil pessoas vivem aí em uma apavorante miséria. É 
a favela do mais baixo tipo, a mais deplorável. Os favelados descobriram aí 
um lugar desprezado pela indústria, mas que se encontra perto da zona 
central da cidade, menos de um quilômetro. A Ilha desenvolveu-se há quatro 
ou cinco anos apenas54 (TEULIERES, 1955, p.37).  

 

Nesse contexto, a crescente poluição da rede hidrográfica, a metropolização 

da capital e a pressão por soluções viárias e sanitárias, agravadas ao longo da década 

de 1950 por falta de planejamento e ineficácia do poder público em lidar com a questão 

fluvial, levaram o poder público a iniciar no ano de 1963 a cobertura dos cursos d’água 

que atravessam a zona urbana planejada.  

O córrego do Acaba Mundo (Figuras 78 e 79) teve o seu canal alargado e 

aprofundado entre os anos de 1963 e 1965 na Rua Professor Morais, entre a Avenida 

do Contorno e Avenida Afonso Pena. As obras, estendidas no mesmo ano para a 

Avenida Nossa Senhora do Carmo, também tinham como finalidade disciplinar o curso 

d’água para evitar os constantes transbordamentos que inundavam uma parte 

considerável do bairro Funcionários (BELO HORIZONTE, 1963, p.58).  

Ressalta-se que no mesmo ano, teve início o corte e substituição da 

arborização urbana, destacando-se o corte dos Fícus da Avenida Afonso Pena, 

ocorrido entre os meses de novembro e dezembro de 1963 (ESTADO DE MINAS, 

20/11/1963, p.8). 

54 Teuliéres fez tal observação na década de 1940, publicando somente em 1955. 
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Figura 76 – Ribeirão Arrudas a jusante da ponte do Perrela, 1947.  

À esquerda parte da Favela Urubus. Acervo MHAB 

 

  
Figura 77 – Ribeirão Arrudas e Favela Urubus, 1960.  

Acervo EA/UFMG 
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Figura 78 – Córrego do Acaba Mundo na Rua Professor Morais,  

maio de 1963. Acervo APCBH/ASCOM 

 

 
Figura 79 – Obras de alargamento e cobertura do córrego do  

Acaba Mundo, 1963. Acervo APCBH/ASCOM 
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Nesse período, tornou-se evidente a crescente disparidade entre a execução 

de obras de infraestrutura urbana e o crescimento urbano dentro do período 

1950/1964, destacando-se o precário abastecimento de água (FJP, 1997, p.161-175) 

e os problemas decorrentes do despejo contínuo dos esgotos e detritos nos cursos 

d’água, e a contínua impermeabilização das bacias hidrográficas do município, fatores 

que contribuíram para o agravamento dos transbordamentos de fundo de vale, 

ocorridos quase de maneira atual a partir de 1954  (BORSAGLI, 2016, p.234-243). 

No dia 14 de dezembro de 1954 ocorreu um temporal que durou o dia inteiro, 

sobrecarregando os córregos e o ribeirão Arrudas, que destruiu diversos barracos 

ribeirinhos localizados à jusante da zona urbana planejada. Nesse temporal, a Praça 

Vaz de Melo foi inundada e na Rua Felipe Camarão uma família se salvou de ser 

arrastada pela correnteza do Arrudas graças a destreza do chefe de família, que 

amarrou sua esposa e os três filhos com arame após o desabamento da residência, 

obrigando inclusive a mulher a se agarrar a moitas de mato para não ser arrastada 

pela força das águas (Estado de Minas, 16 de dezembro de 1954, p.16). 

A enchente do mês de janeiro de 1962 (Figura 80) pode ser considerada a mais 

grave do período, uma vez que os córregos do Acaba Mundo e do Leitão saíram dos 

seus respectivos canais, inundando uma parte dos bairros dos Funcionários e de 

Lourdes. O ribeirão Arrudas (Figuras 81 e 82) transbordou em todo o trecho 

canalizado, onde suas águas subiram à jusante da Praça da Estação mais de um 

metro, destruindo as balaustradas do ribeirão e afetando o comércio local.  

A montante da Praça da Estação a situação teve conotações mais sérias, 

causados pela ponte da Rua da Bahia e pela curva de 90 graus que represou o 

ribeirão, inundando as oficinas Cristiano Otoni da Escola de Engenharia da UFMG na 

Rua dos Guaicurus, onde as águas atingiram a altura de dois metros (Diário de Minas, 

11 de janeiro de 1962, p.1). 

Nas favelas ribeirinhas, a montante e a jusante da zona planejada, a destruição 

foi notável, em particular na Vila dos Marmiteiros, na Favela do Perrela e na região da 

Abadia. A enchente comprometeu a estrutura da ponte do Cardoso, que permaneceu 

interditada por meses. No Horto Florestal, crianças foram arrastadas pelas águas do 

córrego do Santa Inês, naquela que seria considerada uma das piores enchentes dos 

últimos vinte anos, levando mais uma vez a população e os empresários a do baixo 

centro a pressionar o município por uma solução definitiva para as enchentes (Diário 

de Minas, 12 de janeiro de 1962, p.1-12).
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Figura 80 – Áreas alagadas pelo transbordamento de 10 de janeiro de 1962, correspondente ao perímetro da nova capital.
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Figura 81 – Ribeirão Arrudas, janeiro de 1962. 

Acervo Augusto Guerra Coutinho 

 

 
Figura 82 – Ribeirão Arrudas e ponte da Rua da Bahia após o  

transbordamento de 10 de janeiro de 1962. Acervo APCBH/ASCOM 
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Nesse contexto, a evolução urbana ocorrida entre os anos de 1950 e 1964 

(Figura 83) mostra um alto grau de ocupação urbana na bacia do ribeirão Arrudas, 

assim como a franca expansão do tecido urbano na bacia do ribeirão da Onça, nas 

regiões da Cachoeirinha, Pampulha e Venda Nova. É importante observar que, até 

esse momento, haviam sido realizadas intervenções pontuais na rede hidrográfica da 

bacia da Onça, ao mesmo tempo em que as Avenidas Antônio Carlos e Pedro I 

orientavam a expansão do tecido urbano no vetor norte. 

A construção da represa e do complexo da Pampulha55 nas décadas de 1930 

e 1940 contribuiu de maneira notável para o surgimento de inúmeros loteamentos nas 

proximidades do lago, assim como a ocupação de terras no distrito de Venda Nova, 

que até então se concentrava ao longo da estrada para Campanhã e Ribeirão das 

Neves. Nesse contexto, é importante observar que apesar do crescimento urbano nas 

bacias dos ribeirões da Pampulha e da Izidora, a infraestrutura sanitária só seria 

cogitada para a região no início da década de 1970 (BORSAGLI, 2016, p.322). 

À oeste do município, observa-se o crescimento em direção ao município de 

Contagem, orientado pela linha férrea e pela rodovia Fernão Dias, inaugurada na 

segunda metade da década de 1950. Ressalta-se que a antiga estrada para 

Contagem, absorvida pelo tecido urbano nesse período, também orientou o 

crescimento para leste, próximo às cabeceiras do córrego da Ressaca. 

A leste e ao sul do município, o crescimento se deu de maneira mais lenta no 

período, destacando-se o desaparecimento da Lagoa Seca, drenada e atravessada 

pela BR-3 no início da década de 1950, instalando-se anos mais tarde uma exploração 

de brita calcária em seu leito. Nesse contexto, observa-se o surgimento dos primeiros 

loteamentos na região do Barreiro, ao mesmo tempo da consolidação da Cidade 

Industrial e da inauguração da Siderúrgica Mannesmann, ocorrida no ano de 1954 às 

margens do ribeirão Arrudas, dois anos após a criação da Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG).  

Nesse sentido, pode-se concluir que a expansão urbana do período 1950/1964 

se deu de maneira acentuada para os vetores norte e oeste, ao mesmo tempo em que 

a zona urbana planejada se adensou e se impermeabilizou com a consolidação da 

verticalização e a construção dos grandes condomínios residenciais, fatores que 

contribuíram para o aumento dos transbordamentos, ocorridos a partir desse período.

55 A represa estourou no dia 20 de abril de 1954, sendo reconstruída e reinaugurada na segunda 
metade da década de 1950 (BORSAGLI, 2017, p.187-203). 
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Figura 83 – Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica entre os anos de 1950 e 1964. 
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4.7 Cobertura maciça da rede hidrográfica (1964/1977) 

 

Entre os anos de 1964 e 1977, Belo Horizonte apresentou um aumento 

populacional de cerca de 70%, passando da estimativa de 950.000 habitantes no ano 

de 1964 para cerca de 1.617.000 habitantes no ano de 1977 (Figura 84), em um 

período de profundas transformações ocorridas a partir do golpe de primeiro de abril 

de 1964, que contribuíram não só para a expansão do tecido urbano da capital, mas 

também para a consolidação de políticas urbanas e melhoria da economia do 

município, fatores que possibilitaram a cobertura de quase toda a rede hidrográfica 

compreendida no perímetro da CCNC (Figura 85).  

 

 
Figura 84 – Evolução populacional do município de Belo Horizonte (1900/1977). 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesse contexto, foi concluída no ano de 1965 a cobertura do córrego do Acaba 

Mundo, iniciada no ano de 1963 pela gestão do prefeito Jorge Carone Filho, cassado 

no início de 1965 e substituído por Oswaldo Pieruccetti, que em seu primeiro ano à 

frente da prefeitura, devido a grave crise financeira do município, limitou-se a finalizar 

as obras de cobertura do Acaba Mundo, iniciada dois anos antes na Rua Professor 

Morais, o aprofundamento do canal na Avenida Afonso Pena, a partir da retirada dos 
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muros de alvenaria que margeavam o canal e a extensão do canal em seção fechada 

do córrego do Pastinho para o prolongamento da Avenida Pedro II (BORSAGLI, 2016, 

p.284), obras que anteciparam o programa de reforma urbana Nova BH-66, lançado 

no ano seguinte.  

O programa Nova BH 66, nascido de uma parceria entre a Prefeitura e a Escola 

de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, foi criado com o objetivo de 

realizar a melhoria na infraestrutura urbana de Belo Horizonte, que apresentava sinais 

de colapso desde a década de 1950. Com uma população de um milhão de habitantes, 

a capital apresentava problemas de toda ordem, desde córregos poluídos e esgotos 

transbordando na região central, até a questão da mobilidade e da segurança, com a 

população passando a construir muros e grades para se abrigar da crescente violência 

urbana (ESTADO DE MINAS, 1966). Dentro dos objetivos propostos, as bases do 

projeto eram:  

 

 A canalização, cobertura e alargamento dos cursos d’água de Belo Horizonte. 

 O asfaltamento dos logradouros, estreitamento das calçadas, abertura de 

novas vias e a regularização do abastecimento de água.  

 

Em sete anos, quase todos os cursos d’água localizados na região centro sul 

foram cobertos, com o intuito de promover a urbanização e comercialização dos lotes 

localizados nos bairros construídos pela Companhia Urbanizadora da Serra do Curral 

(CIURBE), a partir de uma parceria firmada entre as administrações municipal e 

estadual para a comercialização de lotes para a parcela da sociedade de maior poder 

aquisitivo, que buscava alternativas de moradia em meio a congestão urbana da 

região central, que atingiu o seu ápice no período. Nesse contexto, é possível observar 

a notável expansão do tecido urbano para as cabeceias dos córregos que nascem na 

Serra do Curral e para a Lagoa Seca, que nesse período foi parcialmente ocupada 

pelo loteamento do bairro Belvedere. 

É importante observar ainda que a cobertura maciça dos cursos d’água 

realizada no período buscava a solução do problema sanitário e das enchentes (BELO 

HORIZONTE, 1968, p.1), visto que o sistema sanitário de Belo Horizonte, datado dos 

primeiros anos do século XX, apresentava desde o início da década de 1960 sinais 

de colapso, fato que realmente veio a acontecer ao longo da década, onde os 
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transbordamentos dos esgotos na zona urbana planejada haviam se tornado 

frequentes (MESQUITA, 2013, p.20). 

Nesse período o córrego do Acaba Mundo, coberto desde a BR-3 até a Avenida 

Afonso Pena, passou por mais uma intervenção, visto que o pequeno canal da Rua 

Outono se encontrava sobrecarregado. A antiga canalização foi substituída por uma 

galeria de concreto de 2,80 metros de largura por 2,80 metros de altura, com a 

finalidade de receber toda a água das vertentes impermeabilizadas dos bairros Sion 

e São Pedro, com a finalidade de se evitar as inundações naquela região (BELO 

HORIZONTE, 1966, p.78). 

Ainda na zona suburbana, o córrego dos Pintos foi canalizado e coberto a partir 

de 1966 para o prolongamento da Avenida Francisco Sá a montante da Avenida 

Amazonas. Ressalta-se que o canal não foi construído em concreto armado, mas com 

tubos de chapas metálicas com um diâmetro de 2,15 metros, sendo empregado pela 

primeira vez na canalização de um curso d’água na capital mineira (BELO 

HORIZONTE, 1966, p.84). 

O córrego do Gentio, que se encontrava coberto em seus metros finais desde 

a década de 1920, teve a cobertura estendida entre os anos de 1966 e 1970 em 

direção às suas nascentes, possibilitando a abertura da Avenida Francisco Deslandes 

e Ruas Vitório Marçola e Odilon Braga sobre o canal, além do prolongamento da Rua 

Outono, interrompida no cruzamento da Rua Germano Torres. 

As obras de canalização do córrego da Serra, interrompida poucos metros 

acima da Avenida do Contorno, foram estendidas até a divisa da Ferrobel, retificando, 

canalizando e cobrindo o curso d’água para as ruas próximas do antigo leito. O seu 

principal afluente, o córrego das Mangabeiras foi canalizado e coberto no mesmo 

período em que a CIURBE urbanizava suas cabeceiras (BORSAGLI, 2016, p.304). 

Entre os anos de 1972 e 1974, foi realizado pela Sudecap a transposição do 

excedente pluvial da bacia do córrego do Acaba Mundo (que já havia sofrido o 

acréscimo de um segundo canal no ano de 1949, após a enchente de fevereiro de 

1948) para o córrego da Serra, a partir da construção de um canal sob as Avenidas 

Bernardo Monteiro e Brasil (Figura 86), onde seria despejado o excedente coletado 

no canal do curso d’água serrano, alargado e aprofundado no período. A transposição 

tinha como objetivo desafogar a bacia que continuava a inundar a zona urbana 

planejada e o Parque Municipal nos períodos chuvosos, direcionando as águas 

pluviais para a jusante da Avenida do Contorno, no bairro Santa Efigênia. 
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O córrego do Leitão (Figura 87) foi coberto em quase toda sua extensão entre 

os anos de 1966 e 1972, restando apenas parte das suas nascentes e a Barragem 

Santa Lúcia a céu aberto. As obras foram executadas em duas etapas: entre os anos 

de 1966 e 1972 o curso d’água foi canalizado e coberto à montante da Avenida do 

Contorno, permitindo a abertura da Avenida Prudente de Morais, projetada desde a 

década de 1920, e entre os anos de 1970 e 1972 o córrego teve o seu canal alargado, 

aprofundado e coberto na zona urbana planejada, entre a Avenida do Contorno 

(jusante) e a foz no ribeirão Arrudas.  

O alargamento do canal e a sua cobertura foram consideradas uma das obras 

mais importantes pela administração municipal, onde a cobertura do curso d’água foi 

considerado obra definitiva para o saneamento e para o trânsito da região centro sul 

de Belo Horizonte (BORSAGLI 2016, p.309). 

Nesse contexto de cobertura plena da rede hidrográfica das sub bacias do 

Leitão e do Acaba Mundo, nos anos de 1969 e 1970 o córrego do Mendonça foi 

canalizado e coberto entre a Avenida do Contorno e as suas nascentes no bairro São 

Pedro, assim como o canal do córrego do Zoológico foi alargado e aprofundado no 

bairro de Lourdes (BORSAGLI, 2016). 

Entre os anos de 1970 e 1977, sob a responsabilidade da Sudecap, criada no 

ano de 1969, foram retomadas as obras de construção das barragens de retenção do 

Acaba Mundo e do Leitão, além do início dos planos de intervenção na rede 

hidrográfica da bacia do ribeirão da Onça, onde o córrego da Cachoeirinha foi o 

primeiro a ser retificado e canalizado em grande parte do seu curso (Figura 88). 

Nesse contexto das grandes intervenções fluviais, a cobertura do córrego do 

Pastinho na Avenida Pedro II (Figura 89), último remanescente das primeiras 

intervenções na rede hidrográfica de Belo Horizonte, tornou-se emblemática. Em 

setembro de 1976 teve-se início o alargamento e a remoção da alvenaria de pedra e 

balaustradas do canal do córrego do Pastinho, substituídas por galerias de concreto 

armado entre a Rua Peçanha e Rua Jaguari.  

À montante da Rua Jaguari, as galerias de concreto armado, onde o córrego já 

corria sob a Avenida Pedro II, foram substituídas por galerias mais largas, unificadas 

com a canalização que vinha sendo realizada desde as cabeceiras do curso d’água. 

A cobertura foi finalizada no ano de 1980, quando o perímetro da CCNC apresentava 

uma taxa de urbanização de quase 90%, salvo as áreas de preservação, parques, 

mananciais e o monoclinal da Serra do Curral.
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Figura 85 – Relação entre a evolução urbana dentro do perímetro da CCNC e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 1964/1977.
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Figura 86 – Obras de construção do canal de transposição  
Acaba Mundo/Serra na Avenida Bernardo Monteiro, 1974. 

Acervo APCBH/Sudecap 
 
 

 
Figura 87 – Obras de cobertura do córrego do Leitão na Rua São Paulo, 1971. 

Acervo MHAB 
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Figura 88 – Obras de Canalização do córrego da Cachoeirinha  

(Avenida Bernardo Vasconcelos). 
Acervo APCBH/Sudecap 

 

 
 
 

 

 
Figura 89 – Obras de cobertura do córrego do Pastinho (Avenida Pedro II), 1976. 

Acervo APCBH/Sudecap 
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No período 1964/1977, data final do recorte temporal da presente pesquisa, os 

transbordamentos de fundo de vale ocorreram de maneira regular na capital, no 

entanto com menor intensidade nas bacias dos córregos da Serra, Acaba Mundo e 

Leitão, resultado das intervenções recentes nos fundos de vale e da construção de 

galerias pluviais e canais de transposição, em um momento em que a região centro 

sul era urbanizada, ou seja, o aumento da seção dos canais nesse momento 

contribuíram para a mitigação dos transbordamentos nas sub bacias, ressaltando que 

na década de 1980 os transbordamentos voltaram a ocorrer de forma regular, a partir 

da plena urbanização e impermeabilização das vertentes dos cursos d’água 

(BORSAGLI, 2016, p.360). 

Nessa conjuntura, com a região metropolitana de Belo Horizonte criada em 

1973, o PLAMBEL começou sua atuação como órgão de planejamento, elaborando a 

partir de então diversos diagnósticos sobre a RMBH, com destaque para o Plano 

Metropolitano de Drenagem Urbana, do qual se extraiu os dados referentes à 

drenagem urbana da área central de Belo Horizonte para a elaboração do relatório 

Drenagem urbana na Área Central (1975), documento que serviu de base para o 

projeto de intervenção no vale do ribeirão Arrudas na década seguinte, na porção 

inserida na zona urbana planejada e adjacências. Ressalta-se que o trecho canalizado 

do ribeirão era tido como área problema para a autarquia, visto que os 

transbordamentos ao longo da década de 1970 ocorreram de maneira regular na 

região central e região leste, onde as favelas se encontravam a poucos metros do leito 

do ribeirão (PLAMBEL, 1983, p.2). 

Dentre os inúmeros transbordamentos do período, destaca-se a enchente de 

trinta de novembro de 1977 (Figuras 90, 91 e 92), onde o vale do ribeirão Arrudas foi 

o mais atingido pelo transbordamento do curso d’água. Observa-se ainda a ocorrência 

de transbordamentos nas avenidas sanitárias do córrego da Mata (Avenida Silviano 

Brandão) e córrego dos Pintos (Avenida Francisco Sá), além dos metros finais do 

córrego do Pastinho, então em processo de cobertura, e do córrego da Lagoinha, 

ocasionados pelo barramento da foz devido ao aumento das águas do Arrudas. 

 Ressalta-se ainda a inundação de locais pontuais dentro do perímetro, causado 

pelo escoamento deficiente das águas pluviais nos fundos de vale, o que demonstra 

um subdimensionamento das redes construídas, visto que as intervenções haviam 

sido realizadas poucos anos antes do evento, no início da década de 1970.
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Figura 90 – Áreas alagadas pelo transbordamento de 30 de novembro de 1977, correspondente ao perímetro da nova capital. 
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Figura 91 – Ribeirão Arrudas em dezembro de 1977, no cruzamento com Rua Januária. 

Acervo APCBH/Sudecap 

 

 

 

 
Figura 92 – Ribeirão Arrudas Praça da Estação, 1977. 

Acervo Estado de Minas 
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Nesse contexto, a evolução urbana ocorrida entre os anos de 1964 e 1977 

(Figura 93) mostra o rápido avanço do tecido urbano para a porção norte do município, 

adensada quase na sua totalidade, dentro do qual existiam apenas dois trechos 

desabitados (ou pouco habitados) mais consideráveis, correspondentes ao Sanatório 

Hugo Werneck à leste e à oeste as cabeceiras do córrego Olhos d’água, afluente da 

margem norte do ribeirão Pampulha. 

A evolução urbana para o norte ocorrido no período levou à elaboração dos 

primeiros planos de intervenção fluvial nas bacias da Onça e da Izidora (BELO 

HORIZONTE, 1974, p.39-40), ao mesmo tempo em que o tecido urbano se consolidou 

ao longo da Represa da Pampulha e a grande parte da divisa com o município de 

Contagem, que se encontrava em processo de conurbação com Belo Horizonte. 

  A leste do município grande parte das terras habitáveis foram ocupadas de 

maneira regular e irregular, visto o surgimento e consolidação dos grandes 

aglomerados na bacia do córrego do Cardoso e Taquaril, ao mesmo tempo em que o 

tecido urbano atingiu à divisa com o município de Sabará. 

Observa-se ainda o grande crescimento urbano para o vetor sul do município, 

resultado da urbanização promovida pela CIURBE a partir do ano de 1968, chegando 

à divisa da Lagoa Seca e do monoclinal da Serra do Curral, onde apenas o maciço de 

minério de ferro foi preservado, ao mesmo tempo em que o tecido urbano se expandiu 

de maneira notável para a região do Barreiro, nos trechos correspondentes ao vale do 

córrego do Bonsucesso e a divisa com o município de Ibirité, e para o vale do córrego 

do Cercadinho, Chácara e Piteiras, ao mesmo tempo em que as intervenções na rede 

fluvial dos respectivos cursos d’água eram iniciadas.  

Nesse sentido, pode-se concluir que a expansão urbana do período 1964/1977 

se deu de maneira acentuada para os vetores norte, sul e oeste, resultados da 

aglomeração urbana que resultou na criação da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte no ano de 1973, ao mesmo tempo em que as intervenções na rede 

hidrográfica se intensificaram na bacia do ribeirão Arrudas e iniciadas na bacia do 

ribeirão da Onça, ressaltando que nesse período cerca de 95% do interflúvio 

Arrudas/Onça já se encontravam urbanizados. 
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Figura 93 – Evolução urbana do município de Belo Horizonte e rede hidrográfica entre os anos de 1964 e 1977.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre a evolução urbana da 

cidade de Belo Horizonte e as intervenções na rede hidrográfica entre os anos de 

1894 e 1977. A metodologia aplicada na pesquisa permitiu a reconstrução toponímica 

dos principais cursos d’água que se encontram inseridos no município de Belo 

Horizonte, fato que possibilitou a datação dos atuais topônimos Arrudas e Onça, 

utilizados desde a segunda metade do século XIX. A contextualização geohistórica e 

a cartografia histórica apontou que a rede hidrográfica da região era conhecida desde 

as primeiras décadas do século XVIII, encontrando-se representada de maneira 

correta nos mapas do período 1734/1778.  

Ressalta-se que os erros apresentados nos mapas elaborados nos anos de 

1835 e 1859 coincidem com a decadência da Freguesia do Curral del Rey, fator que 

pode ter levado apenas à coleta de informações gerais da região pelos cartógrafos, 

visto que ao longo do século XIX a região perdeu parte de sua importância econômica 

de entreposto comercial entre as minas e as fazendas do norte do Estado. 

 Ao analisar os trabalhos de mapeamento do sítio onde se construiu a nova 

capital de Minas Gerais, percebe-se que os estudos foram realizados de maneira 

sistemática, de modo a conhecer melhor o território a ser adaptado e modificado a 

partir de preceitos então considerados imprescindíveis para a construção de uma urbe 

racional, higiênica e salubre, na qual a rede hidrográfica foi um item considerado de 

suma importância para a escolha do sítio.  

No entanto, observa-se que a rede hidrográfica não foi levada em consideração 

na elaboração da planta da nova capital, exceção feita a Serra do Curral, limite sul do 

planejado, ao ribeirão Arrudas, inserido no tecido urbano planejado como um 

elemento de referência geográfico-paisagística e ao interflúvio Arrudas/Onça, limite 

norte do planejamento da CCNC. 

 Pode-se concluir que a partir desse momento (1895), ocorreu a ruptura entre a 

cidade planejada e a rede hidrográfica, que deveria ser controlada pelo racionalismo 

geométrico da urbe na medida em que o tecido urbano fosse crescendo, onde o 

caminho das águas deveria ser ditado pela técnica e não pelo meio natural, onde a 

ideia da busca pela menor permanência das águas fluviais dentro da urbe significava 

ainda uma maior salubridade para a cidade. 
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Nesse contexto, observa-se que ao mesmo tempo em que os cursos d’água 

sofreram intervenções de ordem técnica, os transbordamentos de fundo de vale 

passaram a ocorrer de forma regular, visto que o caminho natural das águas e a perda 

das planícies de inundação, porções de terras valiosas para o poder público, não 

foram consideradas no momento das intervenções. 

 As obras de intervenção na rede hidrográfica, até a década de 1940 

acompanhou de maneira satisfatória a evolução urbana no município. A partir de 1950, 

período que pode ser considerado o início do processo de metropolização de Belo 

Horizonte e o ano de 1965, observa-se uma crescente disparidade entre a expansão 

urbana e as intervenções fluviais, fator que contribuiu para o surgimento de uma 

aversão à permanência dos cursos d’água dentro da cidade a partir do aumento do 

despejo de esgotos domésticos e industriais, descarte de resíduos e 

transbordamentos frequentes, que contribuiu para o surgimento de doenças ligadas 

ao consumo e contato com as águas poluídas. 

Ressalta-se ainda que o protagonismo rodoviário nas políticas urbanas do 

município foi fator determinante para a ampla cobertura dos cursos d’água de Belo 

Horizonte, iniciada oficialmente no ano de 1963 e em uso até a atualidade.  

 As intervenções na rede hidrográfica de Belo Horizonte acarretaram na piora 

dos transbordamentos dos fundos de vale a partir de 1930, sendo que apenas o 

período compreendido entre 1965 e 1977 apresenta uma sensível melhora nos 

transbordamentos dos afluentes do ribeirão Arrudas, que apresentou ao longo do 

processo de evolução urbana um aumento gradativo dos transbordamentos, 

ressaltando que as grandes obras de intervenção fluvial se iniciaram na bacia do 

ribeirão da Onça apenas no ano de 1974. 

Ademais, apesar da sensível melhora no período 65/77, observa-se que os 

transbordamentos nas bacias dos ribeirões Arrudas e Onça ocorrem de maneira 

regular desde o final da década de 1970, ainda que as administrações municipais 

anunciem ao longo das últimas quatro décadas obras de intervenção fluvial que 

contribuem para a potencialização dos transbordamentos de fundos de vale, 

fenômenos naturais agravados pela realização de obras mal planejadas e mal 

executadas. 

Ressalta-se que o alto grau de impermeabilização das sub bacias e a massa 

hidráulica drenada para o canal do ribeirão Arrudas podem ser considerados fatores 
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determinantes no seu transbordamento regular, onde as perdas materiais e humanas 

ocorrem de maneira frequente há cerca de nove décadas. 

 Nesse sentido, pode-se concluir que o problema dos transbordamentos se deve 

pela insistência do ser humano em habitar áreas que não deveriam ser habitadas e 

modificadas, como as planícies de inundação. No entanto, as sociedades buscam 

desde a antiguidade intervir nos fenômenos da natureza, na esperança de que um dia 

alguns dos fenômenos possam ser controlados, ainda que a busca contribua para a 

alteração dos fenômenos, no qual Brito (1944, p.49) observa que o problema das 

inundações é, portanto, um problema estabelecido pelos caprichos da atividade do 

homem, onde a impossibilidade de se resolver o problema deve ser aceito para que 

se evite trabalhos desnecessários, o desperdício de vultosas quantias e desilusões. 

 Nesse contexto, faz-se necessária a reflexão sobre a importância fluvial no 

município de Belo Horizonte e o seu determinismo para a ocupação do território, 

fatores esquecidos a partir da busca por uma constante modernidade e identidade que 

leva a destruição quase ininterrupta dos elementos arquitetônicos, toponímicos e 

paisagísticos da capital, surgida a partir dos anseios republicanos da modernidade e 

que se encontrou no Complexo da Pampulha, emoldurado por uma das mais 

importantes obras de intervenção fluvial realizadas na capital mineira. 

A sociedade interfere e modifica a paisagem de acordo com suas 

necessidades. Apesar das políticas de diversos centros urbanos na atualidade 

valorizarem a reinserção dos cursos d’água na paisagem urbana, como um agente 

concreto que a compõe, a rede hidrográfica coberta de Belo Horizonte, ao que tudo 

indica, ainda passará décadas sob a cidade e à margem da cidade, até que se adote 

uma política de reabilitação e reinserção, onde o estudo geográfico-histórico da capital 

mineira e a sua cartografia histórica serão prioritários para a elaboração de um plano 

de reabilitação e reinserção bem-sucedido. 
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ANEXO I - Histórico das principais intervenções na rede hidrográfica 
 de Belo Horizonte (1895/1977) 

 

 

1897: Retificação do córrego do Acaba Mundo, entre Rua Alagoas e Avenida Afonso 

Pena. 

1897/1905: Retificação parcial do ribeirão Arrudas na praça da Estação e na ponte da 

Lagoinha. 

1899/1901: Abertura e cobertura de uma vala, na Garganta do Ilídio para dar vazão 

das águas pluviais que inundavam regularmente parte das ruas Pernambuco, Santa 

Rita Durão e Alagoas, atravessadas pelo córrego do Mendonça para a bacia do 

córrego do Leitão via córrego do Zoológico.  

1923/1926: Retificação, canalização e revestimento das margens do ribeirão Arrudas, 

entre a Rua dos Guaicurus e Avenida Tocantins.  

1924/1930: Retificação, canalização e revestimento das margens do córrego do 

Leitão, entre Rua Alvarenga Peixoto e Avenida do Contorno (foz). 

1925/1929: Retificação, canalização e revestimento das margens do córrego do 

Acaba Mundo, entre Rua Professor Morais e Avenida Carandaí. Cobertura em parte 

do trecho à montante da Avenida do Contorno. 

1927/1930: Cobertura do córrego da Serra, entre Avenida Getúlio Vargas e Avenida 

do Contorno (Santa Efigênia). 

1927/1929: Cobertura do córrego do Mendonça, entre Avenida do Contorno (Santo 

Antônio e Avenida Afonso Pena. 

1927/1930: Cobertura do córrego do Zoológico, entre Rua Espirito Santo e Rua São 

Paulo e cobertura do córrego do Barro Preto, entre Rua Araguari e Avenida Bias 

Fortes. 

1929/1931: Início da canalização do córrego do Pastinho, entre Rua Peçanha e 

Avenida do Contorno. 

1933/1937: Retificação, canalização e revestimento das margens do córrego do 

Pastinho, entre Rua Peçanha e Rua Jaguari. 

1933/1936: Cobertura do córrego da Lagoinha, entre Avenida do Contorno e Rua 

Formiga. 

1935/1936: Cobertura do córrego do Leitão, entre Rua Alvarenga Peixoto e Avenida 

do Contorno. 
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1935/1938: Retificação, canalização e revestimento das margens do ribeirão Arrudas, 

entre Rua Araguari e Avenida Barbacena. 

1936/1941: Cobertura do córrego da Mata, entre a ponte da E.F.C.B. e a rua Itajubá. 

1936/1941: Cobertura do córrego dos Pintos entre o ribeirão Arrudas e Avenida 

Amazonas. 

1936/1938: Construção da Represa da Pampulha, ampliada na primeira metade da 

década de 1940. 

1938/1940: Cobertura do córrego do Pastinho entre a Rua Jaguari e Rua Manhumirim. 

1941: Início da Retificação, canalização e revestimento das margens do ribeirão 

Arrudas, entre Avenida Barbacena e Avenida Amazonas (Ponte da Gameleira). 

1948/1949: Retificação e saneamento do córrego do Matadouro (bairro São Paulo). 

1949: Início da construção das bacias de retenção do Leitão e do Acaba Mundo, 

dimensionadas a partir dos projetos dos açudes da CCNC. Alargamento do canal do 

córrego do Acaba Mundo na Rua Professor Morais e construção de um segundo canal 

(Rua rio Grande do Norte). 

1953: Cobertura do afluente da margem leste do córrego da Serra. 

1953/1954: Cobertura do córrego do Acaba Mundo no Parque Municipal, eliminando 

a cascata natural do cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Carandaí. 

1954: Rompimento da Represa da Pampulha, ocorrida em 20 de abril. 

1963: Canalização do córrego Túnel/da Mata à montante da Rua Itajubá. 

1963/1965: Cobertura do córrego do Acaba Mundo, entre Avenida do Contorno e 

Avenida Afonso Pena. 

1965/1970: Programa Nova BH-66: cobertura de inúmeros cursos d’água da bacia do 

ribeirão Arrudas. 

1966/1970: Cobertura do córrego do Gentio e de seus afluentes (bairros Cruzeiro e 

Anchieta). 

1966/1974: Cobertura dos córregos da Serra entre a Rua Palmira e a Ferrobel, do 

córrego Bolina, do córrego das Mangabeiras e alargamento do canal já existente na 

zona urbana planejada. 

1967/1968: Cobertura e extensão da canalização do córrego dos Pintos no bairro 

Gutierrez (Avenida Francisco Sá e Rua André Cavalcanti). 

1967/1972: Cobertura do córrego do Leitão (Avenida Prudente de Morais). 

1971: Início dos planos de construção dos coletos de esgotos das bacias dos ribeirões 

da Onça e da Izidora. 
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1972: Início da canalização do córrego do Tejuco, entre a Gameleira e o Anel 

Rodoviário (Avenidas Delta e Santa Matilde). 

1972/1973:  Preparação para a execução das obras de canalização do córrego do 

Cardoso. 

1972/1974: Construção do canal de transposição de parte das águas da bacia do 

córrego do Acaba Mundo para a bacia do córrego dá Serra. 

1973: Preparação para a execução das obras de canalização do córrego Vilarinho. 

1973: Retomada das obras de construção das barragens do Leitão e do Acaba Mundo, 

extensão da cobertura do Leitão à montante da barragem. 

1973/1976: Retificação e canalização do córrego da Cachoeirinha, primeira grande 

intervenção na rede hidrográfica da bacia do ribeirão da Onça. 

1975: Rompimento da barragem do Acaba Mundo em 16 de março, 48 horas após a 

sua inauguração. 

1976: Inauguração da barragem do Leitão (Santa Lúcia). 

1976/1980: Cobertura do córrego do Pastinho entre Rua Peçanha e Rua Jaguari. 
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ANEXO II – Aspectos das nascentes, Cachoeira do Freitas  
e foz do ribeirão Arrudas no ano de 2018 

 

 
Aspecto nº1 (nascente Capão da Posse). 

Foto: Alessandro Borsagli 

 

 
Aspecto nº2 (primeira corredeira, Capão da Posse). 

Foto: Alessandro Borsagli 
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Aspecto nº3 (Cachoeira do Freitas). 

Foto: Alessandro Borsagli 
 
 
 
 

 
Aspecto nº4 (foz rio das Velhas). 

Foto: Alessandro Borsagli 


