
Meta 2025: Nadar, 
Pescar e Brincar no 

Ribeirão Onça



COMUPRA

Missão: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade do
bairro Ribeiro de Abreu e adjacências (baixo Onça), por meio de ações
coletivas nas áreas de educação ambiental, saúde, trabalho, lazer, geração de
renda, ecologia e consciência da cidadania.

A sede do COMUPRA é localizada no bairro Conjunto Ribeiro de Abreu. O
espaço se tornou um Centro de Referência, Apoio/Formação, Geração de
Conhecimento Socioambiental na região do Baixo Onça.

Conselho Comunitário Unidos Pelo Ribeiro de Abreu -
COMUPRA, é uma entidade comunitária sem fins lucrativos, que atua
formalmente desde 2001.



Movimento propõe, provoca e contribui para as ações de Requalificação
socioeconômica, ambiental, étnico-racial e participativa do Ribeirão Onça e

toda a região do baixo Ribeirão Onça.

Movimento realiza eventos anuais, itinerantes, composto por atividades de
educação socioambiental, apresentações culturais, oficinas, exposições e
informações.

Movimento Deixem O   
Onça Beber Água Limpa 

O Movimento iniciou em 2007, sendo o COMUPRA o seu

idealizador e principal articulador. Fazem parte do movimento vários parceiros,
dentre eles: movimentos socioambientais, comunidade, escolas/faculdades e
poder público.





1. Retirada de todas as famílias em situação de risco às margens do

Ribeirão Onça (trecho entre a Cachoeira do bairro Novo Aarão Reis até

os limites da ETE Ribeirão Onça)

2. Implantação do Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão Onça (trecho de
aproximadamente 5km, citado no item 1)

3. 100% de coleta, intercepção e tratamento de esgoto do Ribeirão Onça.

4. Municipalização da rodovia MG-20, (aproximadamente 5km dentro

território do Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão Onça)

5. Construção do novo acesso ao bairro Ribeiro de Abreu e região;

Principais reivindicações da META 
2025: Nadar, Pescar e Brincar no 

Ribeirão Onça 





Principais Comunidades do Baixo Onça:

Ouro Minas/Vila Fazendinha, Novo Aarão Reis, 
Belmonte, Novo Tupi, Novo Lajedo, Conj. CBTU, 
Quilombo Mangueiras, Ribeiro de Abreu, Conj. 

Ribeiro de Abreu, Casas Populares, Monte Azul e 
Maria Tereza 

- A região abriga centenas de nascentes e 
cursos d’água que abastecem o Ribeirão 
Onça;



Características do 
Ribeirão Onça: 

O Ribeirão Onça se forma a partir
da confluência do Ribeirão
Pampulha com o Córrego
Cachoeirinha. Até a sua foz, no
Ribeirão das Velhas, tem 11,59km de
extensão, sendo 3,36 canalizados e
8,22 em leito aberto, dividindo as
Regiões Norte e Nordeste de BH;



O Ribeirão Onça tem potencial para 
lazer e turismo com cachoeiras, 

praias e Ilhas



Cachoeiras

- Novo Aarão Reis / Ouro Minas 
Extensão 190 m; Queda de aprox. 31 m; 

- Novo Aarão Reis/ Ribeiro de Abreu
Extensão de 72 m; Queda de 9 m;

- Ribeiro de Abreu / Conjunto Ribeiro de Abreu 
Extensão de 106 m; Queda de 11 m;

Praias
4 à margem direita;
5 à margem esquerda; 

Margem direita: Córrego 
Gorduras
Margem esquerda: Córregos 
Nossa Senhora da Piedade, 
Lajinha e Santinha e Ribeirão 
Izidora.

Afluentes

Ribeirão Onça em Números



CACHOEIRA E CORREDEIRAS





PRAIA





NASCENTE FUNDAMENTAL



TransformAção



MUTIRÕES



MUTIRÕES



PARQUINHO - HORTA - AGROFLORESTA



Circuitos socioambientais, culturais e étnico-
raciais do Baixo Onça.



SEDE DO COMUPRA



Pergunta chave

Sabemos que somos parceiros há bastante tempo!
Diante de tudo que foi apresentado, gostaríamos de saber se o CBH
Velhas irá somar também nessa luta? Se sim, de que maneira?



Nossas demandas:

- Apoio técnico na construção das propostas, juntamente com o conhecimento comunitário;

- Apoio financeiro no desenvolvimento das ações;

- Apoio na mobilização social para o desenvolvimento das ações;

- Apoio na divulgação das ações do COMUPRA e do Movimento Deixem o Onça Beber

Água Limpa nos canais de comunicação do CBH Velhas e Rio São Francisco;

- Participação da diretoria do CBH Velhas nas reuniões do COMUPRA e Movimento

Deixem o Onça Beber Água Limpa (parceiros: Escolas, SUDECAP, URBEL, SUSAN,

SMMA, COPASA, dentre outros) sobre a Meta 2025, tendo em vista que a equipe de

Mobilização já participa;

- Participação no processo de ocupação coletiva dos espaços públicos já desocupados, como

por exemplo na construção de espaços de lazer, convivência e hortas comunitárias;



Demandas existentes e em andamento:

- Revitalização da Nascente Fundamental do Parque Ciliar Comunitário do

Ribeirão Onça;

- Revitalização do espaço comunitário de lazer e convivência, horta

comunitária e agrofloresta urbana no Ribeiro de Abreu ás margens do

Ribeirão Onça;;

- Revitalização Espaço comunitário Jose Costa e Silva no bairro Conjunto

Ribeiro de Abreu;

- Construção do espaço comunitário de lazer e convivência, horta

comunitária no bairro Novo Aarão Reis ás margens do Ribeirão Onça

- Parceria financeira no desenvolvimento de fossas ecológicas no baixo onça;



Endereço: Sede na rua Serra dos Órgãos, nº 335 bairro Conjunto Ribeiro de
Abreu, regional nordeste de Belo Horizonte
Horário de funcionamento: 08:00h ás 16:00h
E-mail: comupra.comupra@gmail.com
Instagram:

Obrigada a todas (os)!

mailto:comupra.comupra@gmail.com

