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Introdução: O município de Timóteo-MG faz parte juntamente com outros três
municípios da chamada Região Metropolitana do Vale do Aço, região que se destaca
por apresentar altas taxas urbanização. Como consequência destas altas taxas de
urbanização, o setor leste do município, em específico os bairros Recanto Verde e
Limoeiro, tem sido cenário de um fenômeno bastante comum nas cidades brasileiras, à
ocupação desordenada em áreas marginais dos cursos d’água. A ocupação das margens
do  córrego Limoeiro é um exemplo deste fenômeno que tem causado diversos
impactos socioambientais e prejuízos econômicos a população local. Objetivo: Diante
do problema exposto propõe-se como solução de engenharia a construção de um
parque urbano linear, medida estrutural com eficiência socioambiental que visa
minimizar os impactos causados pelas inundações e ocupações irregulares nos bairros
Recanto Verde e Limoeiro localizados no município de Timóteo-MG. Metodologia: O
desenvolvimento do projeto dividiu-se em quatro etapas: Pesquisa e estudos; Estudo de
campo; Produção de mapas; e Elaboração do projeto. Na primeira etapa foram feitos
estudos sobre a temática e levantamento de dados junto aos órgãos competentes.Já no
estudo de campo, foi feito o reconhecimento e a caracterização da área de estudo. Na
terceira etapa foram produzidos os mapas da área alagamento e estruturas afetadas,
zoneamento de risco, e área a receber o parque linear, medida estrutural proposta neste
trabalho. Já na quarta e ultima etapa, foi feita a elaboração do projeto com as demais
medidas estruturais propostas. Resultados: Durante o projeto identificou-se a tendência
à inundação e baixa propensão ao escoamento superficial,o que indica maior
concentração de águas pluviais na bacia do córrego Limoeiro. As ocupações
irregulares existentes são de baixo padrão construtivo e estão muito próximas as
margens do córrego. Diante deste fato elaborou-se um zoneamento das áreas de
inundações baseando-se na delimitação em função do alcance das cotas de inundação
com tempo de recorrência de 15 anos com base em informações
históricas.Considerando a extensão da área de estudo, esta foi dividida em três setores,
e estes analisados de acordo com o método de avaliação do Ministério das Cidades. A
área delimitada foi dividida em Zona de Alto Risco que consiste na área de passagem
de enchente ou não habitável,Zona de Médio Risco onde as ocupações sofrerão
restrições e Zona de Baixo Risco, cuja função é servir de alerta a população.
Delimitadas tais zonas, foi possível determinar a área disponível para à construção do
parque e a elaboração do mesmo, como o intuito de garantir a preservação ambiental e
coibir ocupações irregulares em áreas de risco. Conclusão: A utilização isolada de
medidas não estruturais como o zoneamento de risco, não garante êxito no combate às
inundações causadas pela ocupação desordenada de áreas marginais aos córregos.
Portanto, é fundamental promover o convívio com este fenômeno através de medidas
estruturais, como o parque linear, aliando questões socioambientais e econômicas.
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