
A BACIA DA PAMPULHA
DÉCADA
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ü A Pampulha tem suas raízes na atividade agrícola, para abastecer a 
    capital em expansão.
ü Em 1936, o prefeito Otacílio Negrão de Lima iniciou a construção da 
    barragem, para  amortecer cheias  e para o abastecimento público.
ü Juscelino Kubitschek, na década de 40, criou o complexo de lazer e 
    turismo, com obras de  Oscar Niemayer, Burle Marx, Candido Portinari 
    e Alfredo Ceschiatti.
ü Rompimento da Barragem em 1954 e reinauguração quatro anos 
    depois. 
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ü Inauguração da Fundação Zoobotânica (1959) e construção do Mineirão
    (1965).
ü O desmatamento e ocupação irregular de áreas da bacia aceleraram 
    focos erosivos, levando ao assoreamento da represa, com perda de 20% 
    do espelho d’água e 50% do volume.
ü A captação de água é encerrada na década de 70 devido à 
    contaminação da represa. 
ü O lançamento de efluentes domésticos e industriais nos córregos da Bacia 
    provocaram a eutrofização da represa, proliferação de algas e aguapés. 
ü A construção do Anel Rodoviário, BR-040 e da CEASA impulsionaram o 
    crescimento de bairros periféricos desprovidos de saneamento  básico.

ü As  prefeituras  de  BH  e  Contagem  trabalharam  para  reverter  o  
    quadro, ampliando a rede de esgoto e de interceptores, desassoreando a 
    Lagoa e criando o Parque Ecológico da Pampulha e o Parque Linear do 
    Sarandi, locais de lazer e preservação da flora e fauna.
ü Implantação  de  equipamentos  públicos:  Usinas  de  Reciclagem  de  
    Entulho, Unidades  de  Recebimento  de  Pequenos  Volumes  (URPVs)  e  
    a Estação  de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF).
ü Criação do PROPAM e do Consórcio de Recuperação da Bacia da 
    Pampulha, visando  integração  dos  órgãos  públicos  e  a  sociedade  civil  
    organizada  dos municípios de Belo Horizonte e Contagem.
ü Educação  Ambiental  através  do  Programa  Educação  para  as  Águas  
    que mediante processo participativo, promove a sensibilização, o 
    conhecimento e as habilidades necessárias para a preservação e melhoria 
    da qualidade ambiental.
ü Inauguração do novo vertedouro da represa e requalificação da Orla da 
    Pampulha.

ü Retirada  continua de  sedimentos:  areia,  terra,  argila,  entulho  e  lixo 
    acumulados na Lagoa.
ü Instalação de coleta e interceptação de esgoto, ao longo dos córregos, em 
    toda a Bacia da Pampulha. Esse sistema levará os dejetos até a Estação  
    de Tratamento de Esgoto do Onça (ETE ONÇA).
ü Monitoramento  e  controle  ambiental  em  conjunto  com  a  fiscalização  
    das prefeituras,  visando  impedir  disposições  incorretas  de  terra,  entulho  
    e  lixo,  e  o acompanhamento dos focos erosivos e da ocupação na bacia.
ü Tratamento para melhoria da qualidade da água da Lagoa, visando 
    atender a classe 3 (CONAMA) e permitindo a prática de esportes náuticos.
ü Manutenção e valorização do título de Patrimônio Cultural da 
    Humanidade concedido pela UNESCO ao Conjunto Moderno da 
    Pampulha.
ü Melhoria da qualidade ambiental na bacia hidrográfica como um todo.

www.aguasdapampulha.org Parceiros: 3277-7419
3277-7422

contato@aguasdapampulha.org
agendaceapropam@pbh.gov.br aguasdapampulha
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