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Olá! Meu nome é Ana! 

Sou moradora de Belo Horizonte.



Minha casa fica aqui no  

Barreiro, próximo ao 

córrego Jatobá.



Eu sou amante da natureza e faço a minha

parte na busca da preservação do planeta.

Ajudo a cuidar de uma das nascentes deste

córrego. Esta nascente, junto com várias 

outras, formam o córrego Jatobá, que se une a

outros córregos formando o ribeirão Arrudas. 



Para entendermos bem como vários

córregos se unem para formar um

ribeirão, precisamos compreender o que

é uma bacia hidrográfica. Quem pode nos

ajudar nessa tarefa é o 

professor André. 



Neste parque, existem

várias nascentes que 

formam o ribeirão Arrudas.

Vamos então aprender o

que é uma bacia hidrográfica?

Olá!
Sou o professor André.

Sou educador ambiental do
"Parque Municipal Roberto
Burle Marx”, o "parque
das águas", que fica na
região do Barreiro. 



Bacia hidrográfica é uma área formada

pelo rio principal, seus afluentes e

todo o relevo geográfico do entorno

por onde as águas de chuva 

escorrem (ciclo hidrológico). Ali

vivem todos os animais, toda a

vegetação e todas as pessoas,

com sua cultura, suas indústrias,

suas casas, propriedades

rurais etc.



Foz do ribeiráo Arrudas 

Arrudas na região central de Belo

Horizonte 

Arrudas em Contagem 

O ribeirão Arrudas nasce em Belo

Horizonte, drena alguns bairros do município

de Contagem, percorre a área central da

capital e deságua no rio das Velhas,

em Sabará.



Córrego Bonsucesso 

Córrego Ferrugem

Córrego Jatobá 

Córrego Taquaril

Córrego do Leitão

Córrego Navio-Baleia

A bacia do ribeirão

Arrudas é composta

por diversos córregos:

Jatobá, Barreiro,

Bonsucesso,

Cercadinho, Piteiras,

Leitão, Acaba Mundo,

Serra e Taquaril, 

Navio-Baleia, Santa

Terezinha, Ferrugem,

Tejuco e Pastinho.

Alguns estão com suas

nascente preservadas,

parte de seu leito com

água limpa e muita 

vegetação natural,

como o córrego do

Clemente e do

Capão da Posse.



Ribeirão Arrudas na área central de Belo Horizonte em 1929 - Acervo

Museu Histórico Abílio Barreto

Mas

o ribeirão Arrudas está

muito degradado, não é

professor?

A cidade foi
crescendo, ocupando as

margens do Arrudas e
jogando todo os esgotos

no leito do ribeirão.

Sim. Belo horizonte foi 

criada há pouco mais de 100

anos. Infelizmente, durante o

processo de sua ocupação não

se pensou na preservação de

suas águas.



Em épocas de
chuva, suas águas 

transbordam, 
causando grande

incômodo aos
moradores de Belo

Horizonte.

Com o passar do tempo, o
ribeirão Arrudas sofreu diversas

agressões e intervenções. Parte
de seu leito foi pavimentado e
canalizado, suas margens foram

transformadas em avenidas e
a vegetação foi quase toda

suprimida.

Ribeirão Arrudas em1929 - Acervo Museu

Histórico Abílio Barreto

Ribeirão Arrudas em1996

Ribeirão Arrudas em 2006 



Infelizmente, a canalização
do Arrudas ocorreu como uma
solução urbana. Por exem plo,

esse boulevard.

Em compensação ele
sumiu da paisagem central
de Belo Horizonte.



As
maiores fontes de poluição
do ribeirão Arrudas são o

lixo, os esgotos doméstico
e industrial. E o rio das

Velhas recebe toda a água
poluída do Arrudas.



Projeto de implantação da Av. Tereza Cristina com parque linear e áreas de lazer

Para

despoluir o rio das Velhas e o seu afluente, o

ribeirão Arrudas, os municípios de Belo Horizonte,

Contagem e Sabará, em parceria com a sociedade civil

organizada e a iniciativa privada, estão desenvolvendo

várias ações. Navegar, pescar e nadar

nas águas desta bacia é o

desejo de todos os seus

habitantes.



Uma dessas ações foi a construção da Estação
de Tratamento de Esgoto do Arrudas, que recebe

grande parte do esgoto da cidade por 
meio dos interceptores instalados em sua extensão.
Após tratamento, o esgoto é devolvido para o

ribeirão, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de suas águas.



E você, já pensou o que

pode fazer para contribuir

para a melhoria da bacia do

ribeirão Arrudas?

Faça sua parte!
*Verifique se sua região possui rede coletora de
esgoto. Se possuir, ligue seu esgoto nessa rede.
Se não, mobilize sua comunidade e entre em 
contato com o poder público, pedindo a 
construção de redes em sua bacia;

* Não ligue seu esgoto na rede pluvial. 
*Cuide do córrego ou nascente próximos

à sua casa;

*Não jogue lixo ou entulhos no leito

dos córregos;

*Evite impermeabilizar seu quintal;

*Construa jardins e hortas 

comunitárias.



*Plante árvores;

*Participe de grupos 

engajados em causas

socioambientais; verifique

se há um Núcleo Manuelzão   

em sua bacia; 

*Denuncie crimes 

ambientais;

*Conheça e ame o lugar

onde você vive.

O Projeto Manuelzão

disponibiliza em seu site uma

busca de bacias pelo link "Clique e

saiba a qual 

sub-bacia você pertence!"

Entre no site:

www.manuelzao.ufmg.br





Telefones úteis:

Conviverde: 3351-3009

Copasa: 115

Denúncias Ambientais: 3277-5208 / 5181

Disque Entulho: 3277-7092

Parque das àguas Roberto Burle Marx - CEA:

3277-5968

Prefeitura de Belo Horizonte: Apoio ao

Cidadão: 156

Projeto Manuelzão: 3409-9818

Secretaria de Meio Ambiente de Belo

Horizonte: 3277-5105

Secretaria Estadual de Meio Ambiente:

3248-6351 / 6329

SLU: 3277-9322

APOIO:

Parque das Águas Roberto Burle Marx 

ONG Conviverde

Escola Municipal Padre Flávio Giammetta

Comissão de Meio Ambiente do Bairro Havaí e Adjacências

Grupo de Educação Ambiental do SCBH Arrudas

Copasa

REALIZAÇÃO:Peixes no Arrudas?

Acredite, aqui tem!


