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 1  IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 Dados da Contratação 

 

Programa: PAC 2 Contrato CAIXA nº:  0350.146-45 
 

Modalidade: Manejo de Águas Pluviais 

Empreendimento: Bacia do Córrego do Túnel Camarões 

Localização/Município: Belo Horizonte UF: MG 

Fonte de recursos: PAC 2  Regime de execução do PTTS: empreitada por preço 
unitário 

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Executor da intervenção: COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos Ltda.  

Tel.: (31) 3546-1963/3546- 1950 e-mail: cintiagomes@cobrape.com.br 

Responsável Técnico Social:  
Alessandra Duarte Rodrigues Pereira 
Coordenador Social: 
Maria Aparecida Botelho Torres 

Formação: 
Graduação em Psicologia 
 
Graduação em Pedagogia 

Tel.: (31) 3277 6427 e-mail: aleduarte@pbh.gov.br  

Tel. : (31) 3277-6427 – 3277-8923  e-mail: mabtorres@pbh.gov.br 

 
1.2 Valores da Intervenção: 
 

 OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento  
59.999.590,36 

 
1.268.357,54 

 
61.267.947,90 

Contrapartida (financeira) 3.157.873,18 66.755,66 3.224.628,84 

Contrapartida (bens e serviços) - - - 

TOTAL 63.157.463,54 1.335.113,20 64.492.576,74 

 
* A contrapartida de bens e serviços para o PTTS refere-se, respectivamente, às despesas com avaliações dos 
imóveis (origem e destino) e mudanças das famílias.  
 
2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Prazo de Obras: 32  meses 

Prazo do Trabalho Técnico Social: 38 meses 

Forma de execução do PTTS: empreitada por preço unitário 
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3.  CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA: 
 
 
Tipo de intervenção  Nº de famílias  Nº de pessoas 

Habitação 56 196 

Melhoria Habitacional 3378 11.890 

Unidade Sanitária 56 196 

Ligação Domiciliar (Água) 3378 11.890 

Ligação Domiciliar (Esgoto) 3378 11.890 

Ligação Intra domiciliar (Água) 56 196 

Ligação Intra domiciliar (Esgoto) 56 - 
Fossa/Filtro anaeróbico - - 

Regularização fundiária: 56 196 

Equipamentos Comunitários - - 

Outros 
 

- - 

 

 

4 DIAGNÓSTICO: 
 
4.1  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E ENTORNO 

 

A área de intervenção do referido empreendimento localiza-se na bacia do Córrego Camarões (latitude: 
19°58´57.55 / Longitude: 44°02’26.96). 
 
A Bacia do Córrego Camarões localiza-se na Regional Barreiro, nos bairros Tirol, e Túnel de Ibirité. 
 
De acordo com o RIMA – Relatório de Impacto Ambiental do Programa DRENURBS (2003), o Córrego Camarões 
faz parte da bacia elementar do Córrego Jatobá, na regional Barreiro, sendo uma sub-bacia deste. Essa bacia de 
23,36 km2 engloba uma população de 178.704 habitantes. 
 
No entanto, podemos considerar a população referente à sub-bacia do Córrego Camarões como a população do 
Bairro Tirol. 
 
De acordo com dados do IBGE (2000), o Bairro Tirol está inserido na UP – Unidade de Planejamento Lindéia, 
correspondendo à população de 51.642 habitantes e tendo uma densidade populacional de 10.957,35.  
 
De acordo com o Atlas da Fundação João Pinheiro (2000), o Bairro Tirol faz parte da Unidade de Desenvolvimento 
Humano Tirol/Colina/Maldonado/Conjunto Túnel de Ibirité, que compreende muitos pequenos bairros como 
Ademar Maldonado, Átila de Paiva, João Paulo II, Tirol, Túnel de Ibirité, parte do CDI Jatobá e as Vilas Tirol e 
Marieta I e II. Esta UDH tem a população de 21.733 habitantes, com densidade demográfica de 6.003,6 hab/ km2. 
 
Desta forma, os instrumentos de pesquisa populacional disponíveis não fizeram levantamento específico do Bairro 
Tirol, tendo este englobado unidades maiores.  
 
No entanto, limitando-se à intervenção social na área de remoção e reassentamento, conseguimos restringir a 
população da área a ser removida. Esta área corresponde à Vila Tirol que, em pesquisa interna na URBEL - 
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, realizada em 2009/2010, a partir da metodologia de 
percurso de campo, tem-se uma população de 214 habitantes, contando-se o total de 61 domicílios. Deste total, 
prevê-se 56 remoções e a mesma quantidade de reassentamentos em unidades habitacionais.  
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A Carta-Consulta 1566.3.1106/2010, para efeito de realização do trabalho social restringiu a Unidade do IBGE ou a 
Unidade Desenvolvimento Humano da Fundação João Pinheiro, ao território do bairro Tirol que será contemplado 
pela intervenção.  
 
O bairro Tirol, território diretamente beneficiado pelo empreendimento, tem uma população de 11.890 habitantes e 
3378 famílias que serão beneficiadas diretamente. 
 
Segundo informações do Diagnóstico Sanitário Ambiental da Bacia do Córrego Jatobá (2002), na margem direita 
do córrego do Camarões, até sua foz no córrego do Jatobá, estão assentados os bairros Itaipu, Túnel de Ibirité e 
Tirol.  Este último estendendo-se até a margem esquerda do córrego Jatobá. Todos estes bairros apresentam 
como uso predominante o residencial unifamiliar, estando o comércio e serviços localizados em vias coletoras, em 
geral aquelas por onde circula o transporte coletivo. Além do uso unifamiliar foram verificados vários conjuntos 
habitacionais multifamiliares de 3 e 4 pavimentos implantados, seja no bairro Itaipu ou no Tirol. Em geral, todos 
esses bairros quase não dispõem mais de lotes vagos, o que faz com que esta região apresente alta densidade, 
considerando parâmetros de assentamentos unifamiliares.  
 
Conforme apresentado no Relatório de Impacto Ambiental do Programa – RIMA realizado pelo Programa 
DRENURBS (2003) a densidade de ocupação é ainda maior no conjunto habitacional Túnel do Ibirité que 
apresenta lotes menores dos que os praticados no restante da área em análise. No interior do conjunto há uma 
canalização de água pluvial que foi feita de forma inadequada, acarretando inúmeros problemas em períodos de 
chuva. 
 
O bairro Tirol apresenta casas de maior porte e melhor padrão construtivo em relação aos demais. Neste bairro, foi 
verificada a existência de remanescentes de chácaras ocupando a porção mais ao norte do bairro.  A mesma 
tipologia de chácaras é também encontrada no bairro Itaipu, ao longo do contribuinte do Córrego Camarões que 
vem recebendo obras de revestimento do fundo do canal em alternativa à canalização do mesmo.  Trata-se das 
vilas Piratininga e Marieta I e II e do conjunto popular denominado Tirol, que teve parte de sua área invadida por 
população de baixa renda. 
 

A vila Piratininga e o conjunto Tirol estão localizados no fundo de vale do Córrego Camarões, que neste trecho 
encontra-se canalizado. Já as vilas Marieta I e II ocuparam a margem direita do córrego Jatobá. 
 
O córrego Camarões deságua no Córrego Jatobá e a aproximadamente 200 m antes desta confluência o leito 
corre em canal fechado indo até o limite final da sub-bacia, onde forma, junto com outros córregos, o Ribeirão 
Arrudas. O Córrego Camarões apresenta sérios problemas de erosão em suas margens e consequente 
assoreamento de seu leito, principalmente na confluência com o córrego da Rua das Petúnias e o córrego da 
Avenida Jardins (ponto 4110100-CEM04-F08 e F09). Esses problemas são causados pela alta velocidade do 
escoamento superficial nos trechos canalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
Abaixo, imagem da planta da bacia do Jatobá com destaque da sub-bacia do Córrego Camarões ou como também 
conhecido, Túnel de Ibirité: 
 

 

Figura 1 – Bacia do Jatobá 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE. 
 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento – PMS 2008/2011, a bacia elementar do Córrego Camarões tem os 
seguintes índices de saneamento: 100 % de abastecimento de água por rede pública, 93% de coleta de esgotos 
oficial, 100% de interceptação e 98% de coleta de lixo.  
 
Sobre a coleta de lixo da Vila Tirol informa-se que os moradores conduzem seus lixos domiciliares até a Rua 
Principal, atendida por coleta três vezes por semana (dias ímpares). Não se constataram pontos de acúmulo de 
lixo no trecho do Córrego Camarões margeado pela Vila Tirol. 
 
Seus principais problemas sanitários e ambientais são relativos às inundações e degradação ambiental e 
ocorrência de doenças de veiculação hídrica. 
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Figura 2 – Mancha de Inundação 
 

Na bacia do Córrego Camarões, o atendimento pelo transporte público coletivo é satisfatório, tendo na Regional 
Barreiro duas estações BHBUS, Barreiro e Diamante, que abrangem a comunidade do Bairro Tirol, além das linhas 
de ônibus (308 Estação Barreiro/Tirol, S32 Itaipu/Cardoso, 337 Estação Barreiro/Itaipu, 329 Estação 
Barreiro/Jatobá, 3029 Regina/Centro, 3150 Regina/Lindéia via BH Shopping, S33, Lindéia/Milionários, 335 Estação 
Barreiro/Lindéia) que atendem diretamente a região afetada pelo empreendimento. 
 
 
4.3 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
De acordo com a ONG Favela é Isso Aí1, o Bairro Tirol possui os seguintes equipamentos públicos: 
 

• Escola Estadual Carmo Giffone; 

• Escola Estadual Imperatriz Pimenta;  

• Escola Estadual Ministro Alfredo de Vilhena Valadão;  

• Escola Municipal Antonio Salles Barbosa;  

• Escola Municipal Helena Antipoff; 

• Escola Municipal João Paulo I; 

• Escola Municipal Vinícius de Morais;   

• Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Conquista da União;  

• Centro de Saúde Itaipu/Jatobá; 

• Creche Comunitária Vila Piratininga. 
 
Ainda, o Diagnóstico Sanitário Ambiental do DRENURBS (2002) apresenta os seguintes equipamentos: Escola 
Municipal Prof. Sebastião Guilherme Oliveira, Escola E. Prof. Cláudio Brandão, Centro de Saúde do Tirol, entre 
outros. 
 
Esse diagnóstico também realizou o levantamento dos atores sociais, bem como programas e projetos existentes 
na bacia do Jatobá, na qual a sub-bacia do Córrego Camarões se insere. 

Agentes sociais  

Na composição do grupo denominado “agentes sociais” foram consideradas as organizações civis localizadas no 
território da bacia, observando-se exclusivamente o endereço de referência da entidade. Quanto a este aspecto, é 

                                                 
1 www.favelaeissoai.com.br/comunidades. 
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importante comentar que a área de atuação dessas entidades necessariamente não apresenta correspondência 
com os limites da bacia. Logo, algumas delas, apesar de estarem localizadas na bacia do córrego Jatobá, podem 
ter sua área de atuação extensiva a outras bacias.  
 
A bacia do córrego Jatobá é, dentre as estudadas, a que apresenta a maior concentração de entidades, com os 
bairros que a compõem contando, muitas vezes, com mais de uma associação comunitária. No total foram 
identificadas mais 181 organizações civis. Os principais grupos de entidades são numericamente os seguintes: 79 
associações comunitárias, 09 grupos culturais, 13 grupos de terceira idade, 18 núcleos de sem casa e 60 grupos 
religiosos e dois outros grupos sendo um de atuação político partidária, Núcleo do Partido dos Trabalhadores, e o 
segundo uma entidade de classe. 
 
Deve ser destacado o expressivo número de núcleos de sem casa, principalmente oriundos dos bairros que 
ocupam a vertente esquerda do córrego Jatobá e porção sul da bacia, entre os quais podem ser citados: Tirol, 
Túnel de Ibirité, Jatobá, Vale do Jatobá, Vila Pinho, Independência, Mangueira. Essa região compreende áreas que 
vêm sendo utilizadas pelo poder público, já ha alguns anos, para a instalação de conjuntos habitacionais 
populares.  
 
Esses conjuntos tiveram parte de suas áreas verdes e as destinadas ao uso institucional invadidas, dando origem 
às Vilas Jatobá e Pinho. Essa dinâmica, mais recentemente, tem-se repetido em diversas áreas livres do Distrito 
Industrial do Jatobá e do antigo Projeto do Governo do Estado das Hortas Comunitárias, dando origem às Vilas 
Corumbiara, Vila da Horta, Vitória da Conquista etc.  
 
Outros grupos com expressão na bacia são as organizações religiosas ligadas à Igreja Católica, bem como as 
Igrejas e instituições protestantes e evangélicas. 

Programas e projetos sociais 

Dentre as informações obtidas, destacam-se aqueles referentes aos programas e projetos sociais desenvolvidos 
pelo poder público municipal e que envolvem a população da bacia. Esses programas, bem como suas respectivas 
áreas de abrangência e vínculos institucionais, são apresentados na Tabela 1. 
 
Os programas e projetos identificados, em sua maioria, não se restringem às áreas exclusivas da bacia do córrego 
Jatobá. São, na sua maioria, de abrangência municipal (no caso, o município de Belo Horizonte), implementados 
pela Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro, que fica encarregada de aplicar os critérios 
pertinentes a cada programa ou projeto especifico, de acordo com a realidade social e demandas da região.  No 
caso de Contagem, a Secretaria do Trabalho e Promoção Social coordena os projetos nesse setor.  Existe também 
a organização de ações itinerantes como, por exemplo, as atividades culturais promovidas pela SARMU-B que 
ocorrem em diversos locais do Barreiro.  
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Tabela 1 – Projetos e Programas Sociais 

Nome Área de Atuação Atividades Vínculos Institucionais 

Socialização 
Infanto-juvenil 

Três entidades 
conveniadas 

Complementa atendimento 
escolar / reforço cultural / 

pedagógico 

Educação e Assistência  
Social 

Gente jovem 
Parque das Águas – 14 

/18 anos 
Oficina da Cidadania Assist. Social 

Liberdade Assistida Jovens infratores Pena alternativa 
CAC Barreiro – 

frequência média: 32 
adolescentes 

Programa Arena da 
Cultura 

Bairro Jatobá 
Circuitos culturais em praças, 

intervenção sócio-cultural, 
oficinas 

Prefeitura GERCU 

Projeto Arte e 
Travessura 

Praças (acontece em 
diversas praças) 

Brincadeiras, oficinas, 
diversos 

GERCU 

Projeto Guernica 
Vila Castanheira e 

Flávio Marques 
Oficinas artísticas de 

desenho, pintura grafite 
Prefeitura 

Tebas – Grupo de 
teatro 

Praça Ecológica –Vale 
do Jatobá 

teatro Comunidade 

Projeto Memória do 
Barreiro 

Entidades Sociais – 
reconhecimento e 

valorização da região 

Oficinas, debates, encontros, 
mostra cultural 

SARMU-B / GERCU 

Projeto Circo- 
Oficina de Ideias 

Todas as UPs 

Oficinas, debates, palestras, 
atendimento ao cidadão, 

(saúde, PROCON, 
informações diversas) 

Espaço de Assessoria ao 
Movimento Cultural 

SARMU-B / GERCU 

Espaço Cidadão 
Itinerante 

Todas as UPs – enfoque 
na autogestão social 

 
Prefeitura / GERCU 

SARMU-Barreiro 

Bolsa Escola Todas as UPs - 

Distribuição de recurso para 
as famílias carentes 

manterem seus filhos na 
escola 

Prefeitura / SARMU-
Barreiro 

Fonte: SARMU-Barreiro 

 
Dentre os projetos citados acima, cabe destacar os programas municipais presentes na área da bacia em estudo, 
que possibilitam a oferta de bolsas para as famílias carentes manterem os filhos frequentando a escola, 
denominado Programa Bolsa Escola e o Programa de Liberdade Assistida, que tem como meta a ressocialização 
de adolescentes infratores. 
 
Outra forma de cooperação importante entre o poder público municipal e as entidades sociais são os convênios 
estabelecidos para o atendimento infantil, que atualmente estão sob a responsabilidade do setor educacional da 
Prefeitura. No total, através desses convênios entre a PBH e diversas entidades, a SARMU-Barreiro repassa 
recursos para quinze entidades localizadas na bacia do córrego Jatobá, permitindo custear 1.433 das 1.665 vagas 
oferecidas para crianças entre 0 e 6 anos em diversos bairros da bacia, conforme dados apresentados na Tabela 
2. 
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Tabela 2 – Entidades Conveniadas para o Atendimento Infantil 

Entidades 0 A 6 Anos 6 A 14 Anos 

Atendidas Convênio Atendidas Convênio 

Creche Comunitária Vila 
Piratininga 180 130 69 40 

Creche Comunitária Lar Frei 
Toninho 160 160 73 60 

Creche Comunitária Pingo de 
Gente 120 120 80 74 

Creche Comunitária Comissão 
Fé e Esperança 82 60 110 100 

Centro Infanto Juvenil Maria 
Floripes 226 220 270 100 

Creche Instituto Comunitário 
Espírita  Eurípedes 35 16   

Creche Comunitária Maria 
Bessa 67 67   

Creche Comunitária Bom 
Menino 80 67   

Creche Comunitária Cantinho 
do Amor 80 70   

Creche Tia Candinha 109 80   

Creche Comunitária João 
Augusto Bitarães Filho de 
Deus 

120 120   

Creche Comunitária Abrigo 
Coração de Jesus 120 120   

Creche Comunitária  Casinha 
da Vovó 136 108   

Creche Comunitária Tia  
Francisca 150 95   

Casa dos Meninos de Rua * * * * 

Total 1665 1433 602 374 

Fonte: SARMU-Barreiro 

 

No contexto da bacia hidrográfica, os dados disponíveis indicam ser esse o melhor atendimento de todas as bacias 
da região do Barreiro no que se refere à disponibilidade de vagas, através de convênios, para atendimento de 
população infantil. 
 
A URBEL – Cia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, em seu arquivo, possui um levantamento dos 
equipamentos e serviços públicos do Bairro Tirol, incorporando as vilas Piratininga e Tirol, num raio de 2 km. Essas 
informações constam no mapa, disponibilizado no Anexo 01 a este documento.  
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4.4 INICIATIVAS DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL EM ANDAMENTO E/OU PREVISTAS NA REGIÃO, 
INSTITUIÇÕES QUE ATUAM COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO, AS EXPERIÊNCIAS E OS 
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DESENVOLVIMENTO, CONSELHOS, FÓRUNS E 
COLEGIADOS EXISTENTES, REDES E SEGMENTOS SOCIAIS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO, ETC 
 

As iniciativas socioambientais e de educação ambiental existentes na área abrangem ações realizadas pelas 
escolas do entorno, de forma transversal nas salas de aula e através de visitas e atividades externas em parques 
ecológicos da cidade.  
 
Abaixo, algumas das principais entidades atuantes na área: 

• Conselho de Transporte; 

• Conselho de Saúde; 

• Comissão Fiscalizadora do Orçamento Participativo (COMFORÇA); 

• Projeto Manuelzão – ONG com foco na mobilização social para a recuperação de bacias hidrográficas; 

• Núcleo de Alerta de Chuvas (NAC) Tirol; 

• Centro Regional de Educação Ambiental (CEA) do Barreiro; 

• Galpão de recicláveis do Jatobá IV. 
 
 
4.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECÍFICAS. 
 

As doenças de veiculação hídricas ou relacionadas à transmissão pela água representam 85% das doenças no 
mundo, conforme afirmativa da Organização Mundial de Saúde – OMS (site oficial, 2011). Essas doenças estão 
relacionadas, segundo a FUNASA (2006, p.37), pela “ingestão de água contaminada por agentes biológicos 
(bactérias, vírus e parasitos)”, no contato direto ou por meio de vetores que utilizam da água em seu ciclo 
biológico. 
 
Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que no município de Belo Horizonte, nos anos de 2008 e 2009, 
as taxas de internação por grupos de causa, mais especificamente do grupo I, qual seja, algumas doenças 
infecciosas e parasitárias, dentre as quais figuram muitas doenças de veiculação hídrica, foram respectivamente 
de 28,25 % e 27,53%.  
Conforme diagnóstico sanitário ambiental da Bacia do Córrego Jatobá (2002), da qual a sub-bacia do Córrego 
Camarões faz parte, as doenças de veiculação hídrica foram relacionadas à ocorrência de diarreia. 
 
A situação da saúde coletiva da população residente na bacia hidrográfica elementar do córrego Jatobá e sua 
relação com as condições de saneamento foi caracterizada a partir de dados e informações sobre internações por 
diarreia aguda e sobre os serviços assistenciais públicos disponíveis no local.  A síndrome diarreica é tomada 
como um descritor das condições sócio-sanitárias dos espaços delimitados pela bacia. 
 
Relevada a complexidade da análise pretendida, também pela carência de dados consistentes e estudos sobre o 
tema, o trabalho realizado teve como objetivo a visualização do espaço sócio-sanitário da bacia elementar através 
da distribuição dos casos de Diarreia/Gastroenterite, provavelmente infecciosa, registrados nas internações 
hospitalares pelo Sistema Único de Saúde. Os dados foram obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do 
DATASUS/MS referentes aos meses de competência compreendidos entre junho de 2000 e maio de 2001. Os 
casos são localizados na bacia segundo o Código de Endereçamento Postal (CEP) de residência constante no 
registro hospitalar. Estes procedimentos fornecem uma visão tipo “ponta do iceberg”, uma vez que o quadro 
epidemiológico é representado por uma síndrome cuja gravidade levou à internação, estando na sua base uma 
não mensurada quantidade de casos da doença. 
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A descrição do espaço sanitário-ambiental é ampliada pelo aporte de informações administrativas e 
epidemiológicas obtidas junto aos trabalhadores de saúde nos serviços de epidemiologia e de informações das 
Secretarias de Saúde dos municípios de Contagem e de Belo Horizonte, e do Distrito Sanitário do Barreiro, 
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde - SMS/BH. A SMS/BH disponibilizou dados de 1996 a 2000 sobre as 
seguintes doenças e agravos: leptospirose, hepatite e escorpionismo. 
 
O Ministério da Saúde (MS) avalia que a maior prevalência da diarreia ocorre nas áreas carentes de saneamento e 
onde há maior concentração de populações de reduzida condição sócio-econômica. Ainda que a ocorrência da 
doença seja inversamente proporcional à existência de boas condições de saneamento, a avaliação de impacto 
ambiental em saúde e o desenho de um programa de saneamento devem relevar a complexidade dos vários 
fatores e processos envolvidos: as diferenças nos provimentos sanitários, o cenário ambiental e a natureza diversa 
dos indicadores que contribuem para as várias interpretações do impacto das obras de saneamento sobre a saúde 
(Huttly, 1990; Shuval, 1981). 
 
Em termos biológicos, a síndrome diarreica infecciosa é gerada por diversos agentes etiológicos estreitamente 
relacionados às condições de saneamento, destacando-se alguns deles na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Alguns Agentes Etiológicos da Diarréia Aguda, Modo de Transmissão e Fontes 

Agente Modo de Transmissão e Fontes 

Balantidium coli Fecal-oral, água e alimentos 

Entamoeba histolytica Fecal-oral, água e alimentos 

Giárdia lamblia Fecal-oral, água e alimentos 

Salmonela não tifóide Fecal-oral, água e alimentos 

Vibrio cholerae Fecal-oral, água e alimentos 

E. coli Fecal-oral, água, alimentos e pessoa a pessoa 

Vírus (vários) Fecal-oral, água, alimentos e pessoa a pessoa 

Fonte: Manual de Vigilância Epidemiológica – MS. 
 

Quanto à distribuição temporal, a doença está relacionada à intensidade da temperatura e das chuvas, quando as 
condições são favoráveis para a proliferação e transmissão de alguns agentes infecciosos. 
 
Os grupos etários mais susceptíveis são as crianças menores de 24 meses de idade, principalmente as residentes 
em áreas pobres. Em locais de melhores condições sócio-sanitárias, o grupo de idade mais atingido é o 
compreendido entre 24 e 48 meses de idade. Surtos da doença podem ocorrer em adultos devido a uma fonte 
comum de transmissão. 
 
Para dar uma visão dos parâmetros oferecidos no conjunto da bibliografia, refere-se aos dados recolhidos por 
Briscoe (1984) e Esrey (1985), sintetizando-os na Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Taxa de Redução dos Índices de Morbidade por Diarreia Atribuído à Intervenção do Saneamento 

Básico 

 
 

 Parâmetros Afetados 

Briscoe Esrey 

Nº de 
Estudos 

Redução 
(%) 

Nº de 
Estudos 

Redução 
(%) 

Qualidade da água 06 30 09 16 

Disponibilidade da água 11 34 17 25 

Qualidade e disponibilidade da água 04 40 08 37 

Esgoto 08 40 10 22 

Conjunto dos parâmetros - - 53 22 
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Segundo Huttly, os vários estudos sobre o tema chegam às seguintes conclusões: 
 

• O impacto sobre a saúde é influenciado pelo nível de intervenção, funcionamento e utilização dos serviços de 
saneamento; 

• A quantidade de água e o esgotamento sanitário parecem mais efetivos do que somente a qualidade da água; 

• A presença de certos fatores de riscos, como a situação socioeconômica e o nível de exposição aos 
patógenos, também determina o impacto; 

• Os aumentos do suprimento de água e de instalações sanitárias são necessários, mas não suficientes para a 
melhoria da situação de saúde. 

Outros registros 

Nos dados da SMS/BH há registro de 1 caso de leptospirose em 1997 e 5 casos em 1999; 12 casos de hepatite 
em 1997 e 9 casos de escorpionismo em 2000. 

Dados de Internação por Diarreia/Gastroenterite 

Nos registros do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, de junho de 2000 a maio de 2001, foram 
identificadas 251 internações por diarreia aguda entre os residentes na bacia do córrego Jatobá, sendo 45 casos 
de residentes em Contagem e 206 de residentes em Belo Horizonte. 
 
 
4.6 DEMANDAS PRIORITÁRIAS IDENTIFICADAS JUNTO À POPULAÇÃO (SOCIAIS E URBANÍSTICAS) 
 

Belo Horizonte tem histórico de participação popular consolidado desde 1993, com a criação do Programa 
Orçamento Participativo.  
 
O bairro Tirol e a Vila Piratininga, desde o Orçamento Participativo de 1994, vêm apresentando suas demandas 
sociais e urbanísticas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  
 
Essas demandas são apresentadas na tabela 5 a seguir: 
 
Tabela 5 – Listagem de empreendimento do Orçamento Participativo do Bairro Tirol e Vila Piratininga 

 

DEMANDAS ENCAMINHADAS NO POR MEIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

ANO DEMANDA LOCAL ANDAMENTO 

1994 Abertura da Rua Vinhedo Vila Piratininga Concluído 

1996 Canalização de 200 metros de 
córrego afluente do Ribeirão 
Arrudas 

Vila Piratininga Concluído 

1996 Pavimentação/drenagem da Rua 
Três, seguimento da Rua Vinhedo 

Vila Piratininga Concluído 

1997 Travessia de carro sobre linha 
férrea, ligando a Rua 3 à Rua 
Ibiraci. 

Vila Piratininga Escopo retificado 

2001/2002 Tratamento de fundo de vale, 
drenagem, pavimentação do 
córrego Camarões. 

Bairro Tirol III Em licitação 

2001/2002 Ampliação e reforma do Centro de 
Saúde 

Bairro Tirol Concluído 

2001/2002 Construção de 3 salas de aula na 
Escola Municipal Ayres da Mata 

Machado 

Bairro Tirol Concluído 
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2003/2004 Elaboração de PGE – Plano Global 
Específico 

Vila Piratininga Concluído 

2007/2008 Parque Ecológico Novo Tirol Concluído 

2009/2010 Urbanização da Rua Águas de 
Lindóia 

Vila Piratininga Em andamento 

2011/2012 Urbanização do Beco E, entre as 
Ruas Ibirapuera e Vinhedo; Beco 
Elza, entre o Beco E e a Rua do 
Brás e Beco B, entre as Ruas 
Avaré e do Brás 

Vila Piratininga Em andamento 

2011/2012 Academia da Cidade Bairro Tirol A licitar projeto 

 
         Fonte: Urbel, 2012.  

 
Pode-se observar que o objeto deste empreendimento foi contemplado no OP 2001-2002, sendo uma demanda da 
comunidade local, pelo histórico frequente de inundações.  
 
Ainda existem outras demandas apresentados no Orçamento Participativo e que não foram contempladas, sendo: 
 

• Iluminação do campo de futebol em frente ao Centro de Saúde do Bairro Túnel de Ibirité, que também 
atende ao Bairro Tirol, pela proximidade; 

• Via de ligação da Rua Camarões entre os bairros Túnel de Ibirité e Lindéia.  
 
 

4.7 ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

 
O escopo da intervenção física do empreendimento contempla: 
 

a) Tratamento da calha do córrego do Túnel no trecho compreendido entre as estacas 46 (jusante da 
barragem do R2) e 57, com implantação das vias de serviço “E” e “F” em ambas as margens do córrego e 
implantação de bueiro celular em concreto (1,5 x 1,5 m) sob a rua Fabiano Taylor (Est. 57); 

b) Desapropriação e remoção das edificações existentes na área inundável a jusante do empreendimento, no 
trecho compreendido entre a Rua Fabiano Taylor e Av. Nélio Cerqueira (Est. 73), e cercamento desta área; 

c) Implantação de galeria celular em concreto (4,5 x 2,5 m) com extensão  
L = 85,50 m, incluindo ala e transição para galeria existente a jusante; 

d) Implantação de uma rotatória na interseção das avenidas Nélio Cerqueira e  
Dr. Antônio Eustáquio Piazza, no ponto de jusante do empreendimento, sobre a galeria projetada; 

e)  Relocação dos interceptores de esgotos existentes, em ambas as margens, ao longo de todo o trecho do 
empreendimento; 

f) Readequação e complementação de vias locais lindeiras ao córrego do Túnel que interferem diretamente 
com o empreendimento, incluindo implantação de microdrenagem nestas vias. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



15 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 03: Área de Intervenção do empreendimento 

 
 
 

4.8 ÁREA DE REASSENTAMENTO 
 
 
Para o reassentamento de famílias estão disponíveis 56 unidades habitacionais de 02 quartos a serem contratadas 
através do Programa Minha Casa Minha Vida.  
 
O terreno apresentado pelo município em fase de desapropriação pode ser visualizado na figura 04.  Ressalta-se 
que pode haver alterações na área de reassentamento até efetivação da contratação pelo PMCMV.  
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Fotos 07  
 

 
 

Figura 04: Área de Reassentamento do empreendimento 

 

5.0 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA 
 
 

5.1 BENEFICIÁRIOS 
 

Nº de Famílias: 5.937 Nº de pessoas: 21.733 

Nº de famílias em situação de risco: 56 famílias Nº de Mulheres Chefe de Família: não disponível 

Nº de idosos: 983 Nº de idosos chefes de família: não disponível 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais: Não disponível 

Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais   
chefes de famílias: Não disponível 

Nº de famílias a serem removidas/reassentadas:  56  famílias 

Renda média familiar (em SM): 2,5 salários mínimos.  
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            5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
De acordo com depoimentos coletados na comunidade para realização do Diagnóstico Sanitário Ambiental (2002), 
o principal mecanismo de conquistas das melhorias tem sido, ao longo dos últimos anos, através da participação 
no processo do Orçamento Participativo (OP). Esse processo foi o responsável pela maioria das conquistas mais 
recentes nas sub-bacias em questão. Vale ressaltar que esse mecanismo contribui consideravelmente para o 
aprimoramento da participação popular em pleitos junto à Prefeitura de Belo Horizonte, assim como na articulação 
entre as associações dos bairros que, em algumas etapas das votações, costumam se associar. Também é 
relevante a etapa da “caravana do OP”, em que delegados eleitos em etapas anteriores do processo visitam as 
obras em disputa e vislumbram o contexto das reivindicações, conhecendo a realidade de outras comunidades.  
Como, muitas vezes, esses delegados chegam a acordos sobre prioridades, há um reforço na articulação entre 
esses agentes. 
 
A população diretamente beneficiada pela intervenção proposta demandou a referida obra pelo instrumento de OP 
2001/2002, consistindo no tratamento de fundo de vale, pavimentação e drenagem do Córrego Camarões.  Isso 
demonstra a validade do instrumento de participação adotado, a aceitação da referida obra por parte da 
comunidade, bem como comprova a representatividade local das lideranças participantes da COMFORÇA.  
 
A contrapartida que se espera da comunidade é sua participação e envolvimento em todo o processo do trabalho 
social e físico para execução da referida obra, com presença representativa no Grupo de Referência a ser criado.  
 
Para realização do Diagnóstico Sanitário Ambiental em 2002, foi realizado o levantamento dos atores sociais. De 
acordo com a metodologia adotada, foram denominados atores sociais o grupo de pessoas que atuam como 
representantes de entidades, associações comunitárias ou grupos organizados nos conselhos comunitários da 
SARMU-Barreiro e na porção da bacia que pertence ao município de Contagem. No caso do município de Belo 
Horizonte, todo o levantamento foi feito com base em informações disponíveis na Secretaria Regional, que 
repassou a relação com os nomes dos participantes em três conselhos regionais: Conselho Regional Popular 
(CRP), Conselho Regional de Saúde (CRS) e Conselho Regional de Assistência Social (CRAS).  
 
Além dos representantes dos conselhos, foram denominadas de “atores sociais” as pessoas participantes do 
Grupo de Referência (GR) das Vilas. Com base nas listagens fornecidas foi realizado o mapeamento dos 
representantes destes conselhos em cada uma das bacias trabalhadas.  
 
Conforme mostra o Anexo 02, mapa de atores sociais do Diagnóstico Drenurbs, na bacia do córrego Jatobá foram 
identificados 151 atores.  Entre esses, 109 estão vinculados ao Conselho Regional Popular, 15 pertencem aos 
Conselhos Regionais de Assistência Social e de Saúde e, por fim, 27 pertencem aos Grupos de Referência da Vila 
Mangueira. 
 
Observando a distribuição espacial dos atores na área em estudo, percebe-se que o nível de representação é bem 
distribuído entre os diversos bairros que compõem a bacia. Da mesma forma que no item anterior, foi observada, 
neste caso, uma maior concentração de representantes em algumas áreas, mais precisamente nos bairros 
Conjunto Jatobá IV, Vale do Jatobá, Vila Pinho e Independência, na parte sul da bacia, e no Lindéia, Túnel de 
Ibirité e Tirol, na porção mais ao norte da bacia.  
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Entre os atores sociais que integram o CRP, foram identificadas instituições que atuam em diferentes áreas. O 
grupo mais bem representado, no contexto da bacia, são as associações comunitárias que possuem 34 
representantes, vindo em seguida as organizações religiosas, tanto católicas como evangélicas, com 24 
representantes e o grupo de pessoas vinculadas aos serviços de saúde, como os funcionários do Centro de Saúde 
e agentes comunitários de saúde, comissões locais com 14 representantes. 
 

 
5.3 CARACTERÍSTICAS DOS BENEFICIÁRIOS 

 
 
 
          DEMOGRAFIA 

Faixa etária 

Menos de 15 anos   5.021 

15 a 64 anos 15.729 

65 anos e mais     983 

 

 

A tabela acima revela em número absoluto a distribuição da população residente na unidade de Desenvolvimento 
Humano Tirol/Colina/Maldonado/Conjunto Túnel de Ibirité, por faixa etária. Os dados sócio-econômicos constantes 
neste documento referem-se à população residente nos bairros em que se pretende realizar as intervenções e 
foram coletados no ano 2.000 através do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. 
 

 

INDICADORES DE LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 18,6 

Mortalidade até 5 anos de idade (por 1000 nascidos vivos) 20,3 

Esperança de vida ao nascer (anos) 73,7 

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 1,5 

 

Os dados referentes à mortalidade revelam que 18,6 a cada 1.000 bebês morrem antes de completar 1 ano de 
idade. Nesta mesma análise, 20,3 a cada 1.000 bebês morrem antes de completar 5 anos de idade. A expectativa 
de vida da região é de 73,7 anos e a taxa de fecundidade gira em torno de 1,5 filhos por mulher. 
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EDUCAÇÃO 

 

Nível Educacional da População Jovem 

Faixa Etária 

(anos) 

Taxa de 

analfabetismo 

(%) 

% com 

menos de 4 

anos de 

estudo 

% com 

menos de 8 

anos de 

estudo 

% 

freqüentando a 

escola 

7 a 14 - - - 98,2 

10 a 14 1,1 20,4 - 98,2 

15 a 17 0,00 1,5 28,8 90,5 

18 a 24 0,00 2,00 19,0 - 

- = Não se aplica 

 

Pela tabela acima, observa-se que praticamente todas as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos frequentam a 
escola. Por outro lado, ainda há analfabetismo na faixa etária de 10 a 14 anos. Entre os jovens acima de 15 anos, 
é significativa a porcentagem de pessoas que não completaram o Ensino Fundamental (possuem menos de 8 anos 
de estudo). 
 

NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS) 

Taxa de analfabetismo (%) 4,0 

% com menos de 4 anos de estudo 14,1 

% com menos de 8 anos de estudo 45,6 

Média de anos de estudo 7,6 

 

A porcentagem de analfabetos adultos é de 4,0% na região analisada, conforme visto na tabela anterior. Como a 
média de anos de estudos gira em torno de 7,6 anos, observa-se que quase 59% dessa população interromperam 
os estudos antes de completar o Ensino Fundamental. 
 

RENDA 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade 

Renda per capita Média2 (R$) 406,49 

Proporção de Pobres3 (%)    8,3 

Índice de Gini4    0,49 

 

 

                                                 
2 Salário mínimo de referência: R$151,00. 
3 A pobreza é medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
4 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há 
desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97 – Acesso em 02/06/2011. 

http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97


20 

 

 
Ao se considerar o salário mínimo da época em que foi realizada a pesquisa, percebe-se que a renda per capita da 
região situou-se pouco acima de 2,5 SM. Salário Mínimo da época R$ 151,00. 

 

PORCENTAGEM DA RENDA APROPRIADA POR EXTRATOS DA POPULAÇÃO 

20% mais pobres 3,6 

40% mais pobres 12,0 

60% mais pobres 25,4 

80% mais pobres 45,6 

20% mais ricos 54,4 

 

A tabela anterior apresenta com maior precisão a desigualdade relativa à renda existente no local, pois 45,6% da 
renda pertence a 80% da população mais pobre em oposição a 54,4% da renda que se destina a 20% da 
população mais rica desse bairro. 

 

EMPREGO 

Emprego e População 

Faixa Etária 

(anos) 

Taxa de participação da 

PEA na PIA 

Taxa de 

desemprego 

15 a 17 45,0 55,9 

18 a 24 84,4 27,3 

25 a 59 76,5 13,3 

60 e mais 22,2 11,6 

15 e mais 70,9 18,6 

 

A avaliação de inserção da população no mercado de trabalho revela que a faixa etária de 15 a 17 anos possui a 
maior taxa de desemprego, seguida pela população de 18 a 24 anos. Outro dado demonstrado na tabela refere-se 
à participação da população economicamente ativa na população em idade ativa.  
 
 

CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO 

Percentual dos ocupados em caráter formal 66,1 

Percentual dos ocupados em caráter informal 33,9 

 
 

Ao se considerar apenas as pessoas inseridas no mercado de trabalho, observa-se que 66,1% ocupam o mercado 
formal e outros 33,9% localizam-se na informalidade. 
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VULNERABILIDADE 

Vulnerabilidade Familiar 

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos 0,00 

% de crianças em famílias com renda inferior à 1/2 salário 

mínimo 

11,8 

% de mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos 

menores 

4,3 

% com mais de 65 anos morando sozinhas 14,1 

 

Por fim, o último dado socioeconômico dessa população refere-se à vulnerabilidade. Um dado bastante relevante 
exposto acima se refere à porcentagem de crianças que pertencem a famílias que se situam economicamente 
abaixo da linha da pobreza. Conforme demonstrado acima, 11,8% das crianças encontram-se nesta situação. 
 
As informações referentes aos dados socioeconômicos foram extraídas do “Atlas de Desenvolvimento Humano da 
RMBH”, elaborado pela Fundação João Pinheiro com dados do IBGE, Censo 2.000. 

 
 
6 JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto do Trabalho Socioambiental a ser implementado no empreendimento em questão integra um conjunto de 
ações alinhadas com o Programa DRENURBS – Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte e 
com a POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.  
 
O Programa DRENURBS – Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte tem como objetivo promover a 
melhoria da qualidade de vida da população, através da valorização do meio ambiente urbano, da integração dos 
fundos de vale ao cenário urbano, da despoluição dos cursos d’água, da redução dos riscos de inundação e do 
controle da produção de sedimentos. A concepção geral do Programa pretende reverter a tendência histórica de 
canalização dos cursos d'água naturais no município de Belo Horizonte. Este Programa é consoante com as 
diretrizes do Plano Diretor de Drenagem do Município. 
 
 A política urbana e habitacional compreende um conjunto integrado de iniciativas efetuadas no contexto das vilas 
e favelas de Belo Horizonte, a partir de uma linha básica de atuação, a saber, a de assentamentos precários já 
existentes.  
 
De modo geral, essa área de atuação sustenta-se sobre quatro principais eixos de ação, mediante os quais são 
articuladas as diretrizes gerais e metodológicas da política: ações de intervenções urbanístico-ambientais, de 
caráter estruturante; ações de redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo (construção e aquisição de 
unidades habitacionais); ações de natureza sócio-organizativa (trabalho e acompanhamento social, tendo-se em 
vista o desenvolvimento de comunidades); ações de regularização fundiária.  
 
Como se pode verificar, o escopo do referido empreendimento abrange um grande número de iniciativas em torno 
da requalificação espacial, principalmente através da integração dos fundos de vale ao cenário urbano, da redução 
dos riscos de inundação e das ações da Política Municipal de Habitação para atuação junto aos assentamentos 
precários já existentes. 
 
Além disso, as iniciativas enfatizam o caráter integrador das ações, ao priorizar formas de atuação pautadas no 
fortalecimento da participação e da cidadania. Neste sentido, o trabalho técnico social demarca sua fundamental 
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relevância e necessidade. Mais do que dar respostas às demandas de requalificação ambiental bem como às 
necessidades habitacionais, a ênfase aqui recai sobre a constituição de canais de exercício de direitos básicos e 
de cidadania. O objetivo do PTTS pode ser, sob essa ótica, assim descrito: efetuar transformações de melhoria dos 
assentamentos precários, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento comunitário das populações 
beneficiadas pelas referidas transformações. 

 
7 OBJETIVOS E METAS 
 
 

O trabalho social tem como objetivo geral viabilizar ações de melhoria da qualidade de vida, a efetivação 
dos direitos sociais dos beneficiários, bem como favorecer a correta apropriação e uso dos 
imóveis/melhorias implantados, promovendo a mobilização, a participação comunitária, a sustentabilidade 
das intervenções por meio de atividades de caráter sócio educativo, da instituição e/ou fortalecimento de 
bases associativas, de ações direcionadas à geração de trabalho e renda, de educação ambiental e 
patrimonial.  

Como objetivos específicos enumeramos: 

• Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação, 
manutenção e acompanhamento dos bens e serviços previstos na intervenção, a fim de 
adequá-los à realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias. 

• Despertar processos de liderança e fomentar a organização comunitária, contribuindo para a 
gestão democrática dos processos implantados.  

• Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e comunitários.  

• Apoiar a implantação da gestão condominial quando as habitações forem produzidas sob essa 
modalidade.  

• Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as políticas públicas de 
educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, meio ambiente, 
recursos hídricos, educação ambiental, entre outras, promovendo, por meio da 
intersetorialidade, a efetivação dos direitos e o desenvolvimento local.  

• Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial econômico e a vocação 
cultural da região, promovendo capacitação profissional e estímulo à inserção no ensino 
formal, especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza extrema, 
visando à redução do analfabetismo, o estímulo à autonomia e à geração de renda.  

• Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os bens, equipamentos e 
serviços implantados, estimulando a utilização adequada destes, assim como atitudes 
saudáveis em relação ao meio ambiente e à vida. 

• Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de contribuir 
para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos demais programas e políticas 
públicas, visando ao atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários. 

• Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais, redes, associações, 
conselhos, mais amplos do que os das áreas de intervenção, buscando a sua inserção em 
iniciativas mais abrangentes de democratização e de participação. 

• Fomentar a constituição de organizações representativas dos beneficiários e fortalecer as já 
existentes. 

• Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por meio da permanência 
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das famílias no novo habitat, da adequada utilização dos equipamentos implantados, da 
garantia do acesso aos serviços básicos, da conservação e manutenção da intervenção física 
e, quando for o caso, do retorno dos investimentos. 

• Gerir ações sociais associadas à execução das obras e dos reassentamentos, quando houver. 

 
8 METODOLOGIA 
 

 

Para aplicabilidade do trabalho social a ser desenvolvido no território que compreende a Bacia do Córrego 
Camarões, o mesmo foi dividido em 04 eixos básicos, conforme Manual de Instruções do Trabalho Social do 
Ministério das Cidades:  

• Mobilização, Organização e Fortalecimento Social: prevê processos de informação, mobilização, 
organização e capacitação da população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo 
social, bem como o fortalecimento das organizações existentes no território, a constituição e a 
formalização de novas representações e novos canais de participação e controle social. 

• Acompanhamento Social e Gestão Social da Intervenção: visa promover a gestão das ações sociais 
necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e 
interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como preparar e acompanhar a comunidade 
para compreensão da intervenção, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos 
beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua 
implementação. 

• Educação Ambiental e Patrimonial: visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, 
ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que 
influenciam a qualidade de vida da população, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, 
culturais e econômicos que determinam a realidade local, tornando possível alcançar a sustentabilidade 
ambiental e social da intervenção. 

• Desenvolvimento econômico: objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio à implementação de 
iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a 
promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando 
condições para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.  

A metodologia do Trabalho Social é dividida em três tempos metodológicos: Anterior às obras, Durante as 
obras e Posterior às obras. 
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Figura 05: Tempos Metodológicos do Trabalho Social 
Fonte: Raichelis, Oliveira, Paz, 2006. 

 

TEMPO METODOLÓGICO 01 – ANTERIOR ÀS OBRAS: 

1. Divulgação da Implantação do Empreendimento na Região: 

Esta fase se caracteriza pelo conhecimento da implantação do empreendimento por parte da equipe social, 
pelo reconhecimento da área e projetos diversos existentes na área, planejamento do trabalho com 
elaboração do PTTS, além das informações atualizadas sobre o Projeto para a população da área.  

 

2. Atividades a serem desenvolvidas: 

• Sistematizar as informações e diagnósticos da comunidade com base em dados secundários que serão 
fornecidos pela Urbel; 

• Realizar reuniões com a Urbel e Regionais; 

• Mapear os meios de comunicação da comunidade; 

• Fazer visitas aos locais da intervenção, juntamente com técnicos da Urbel e Regional Barreiro; 

• Estabelecer contatos com as associações, núcleos, lideranças comunitárias, representantes de 
equipamentos comunitários, outros segmentos representativos da comunidade e demais envolvidos; 

• Elaborar instrumentos específicos de mobilização social (informativos, faixas, painéis, banner etc.) sob a 
Coordenação da Urbel;  

• Estabelecer estratégia para disseminação da informação na comunidade, tanto em reuniões setoriais 
como através de informativos de “entrada na área”; 

• Evento de lançamento da obra, onde serão expostos os objetivos da obra; seu plano de execução; os 
cuidados com a segurança na área de intervenção; além de apresentar as empresas responsáveis pela 
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execução da mesma; 

• Efetuar mobilização “porta a porta” para divulgar as atividades; 

• Realizar atividades de informação e esclarecimentos sobre as diretrizes e intervenções a serem 
realizadas, seja através de informativos, folders ou mesmo a veiculação de programas de rádio; 

• Realizar caminhadas no trecho da intervenção juntamente com equipes técnicas da Prefeitura, membros 
de núcleos, lideranças comunitárias, Regionais e outros órgãos envolvidos; 

• Montar plantão social permanente para distribuição de informativos sobre a intervenção específica, 
localizado no canteiro de obras ou outros locais estratégicos para a comunidade local, trabalhadores da 
obra e entorno; 

• Divulgação dos horários de atendimento in loco, através de cartazes colocados em pontos estratégicos 
na comunidade. 

• Realização de selagem dos domicílios a serem removidos nas áreas de intervenção, para fins de 
congelamento da área, definição das modalidades de atendimento das famílias visando a relocalização, 
bem como para congelamento das áreas de intervenção; 

• Realização de cadastro socioeconômico das famílias a serem removidas, consistindo em aplicação de 
questionários para elaboração do perfil socioeconômico das famílias que serão atingidas em função das 
obras do Empreendimento. A previsão é a de elaboração de 56 cadastros.  

 

3. Produtos finais: 

• Mobilização social da população do entorno e trabalhadores; 

• Abordagem inicial das famílias envolvidas no processo de relocalização; 

• Elaboração do Plano de Trabalho Técnico Social, conforme modelo fornecido pelo COTS/CEF e Manual 
de Instruções do Trabalho Social dos Programas e Ações do Ministério das Cidades; 

• Relatório de Selagem dos domicílios, constando a atualização dos mapas de selagem dos domicílios a 
serem envolvidos; 

• Cadastro Socioeconômico constando: aplicação de questionários para definição do perfil 
socioeconômico das famílias e negócios afetados, digitação dos questionários em banco de dados a ser 
fornecido pela Urbel, bem como montagem do banco de dados de acompanhamento das remoções; 

• Relatório de cadastramento socioeconômico, contendo as observações que se fizerem necessárias 
sobre o trabalho de campo, visando a um melhor desenvolvimento do processo; 

• Cadastro Técnico de Avaliação de Imóveis em que conste, a Elaboração do Cadastro Técnico de 
Remoção (origem); 

• Banco de dados do cadastramento para a Urbel em plataforma web; 

• Relatório de Acompanhamento das Atividades, conforme modelo fornecido no COTS/CEF; 
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TEMPO METODOLÓGICO 02 - DURANTE AS OBRAS: 

 
1. Mobilização para as atividades do PTTS: 

Esta fase se caracteriza pelas ações de consolidação do congelamento da área, delimitação do público-alvo, 
montagem dos grupos de interesse e planejamento em conjunto com os membros dos núcleos e centros de 
referência existentes, das atividades educativas, de desenvolvimento socioeconômico e de 
acompanhamento e gestão social da intervenção, de acordo com os 04 eixos do Trabalho Técnico Social.  

Serão realizadas através de ações educativas envolvendo toda a comunidade, estimulando e fortalecendo a 
rede de relações sociais internas e externas - base da identidade coletiva.  

Reconhecendo os atores sociais que compõem as comissões comunitárias, a equipe social procura 
conhecer as potencialidades de cada um e sensibilizá-los quanto à inserção de suas experiências no quadro 
de atividades programadas. 

Este é um momento muito importante no qual deverá ser trabalhado o simbolismo das obras, sua 
necessidade, como será a manutenção das intervenções pela comunidade, bem como a gestão dos novos 
espaços. O acompanhamento social das obras faz-se necessário para garantir a participação da 
comunidade na intervenção, sensibilizar moradores quanto a sua importância, divulgar os trabalhos 
realizados, bem como garantir a apropriação pelos moradores do novo reordenamento espacial proposto 
com a obra. Uma função importante do acompanhamento social das obras é garantir uma comunicação 
eficaz Prefeitura-Comunidade-Prefeitura e os executores das intervenções. 

O trabalho social para apropriação dos espaços recuperados e ou construídos com o empreendimento em 
questão devem se pautar na gestão democrática, por meio da qual os moradores são chamados a participar 
das reuniões sistemáticas, das vistorias orientadas, das reuniões de planejamento e aprovação do PTTS, de 
mobilização da comunidade e entorno da obra, do lançamento e entrega de obras, enfim, de todo o 
planejamento, execução e avaliação das intervenções. 

 

2. Atividades a serem desenvolvidas em atendimento aos 04 eixos do Trabalho Técnico Social: 

 

2.1 Mobilização, organização e fortalecimento social:  

 

2.1.1 Elaboração e implementação do Plano de Gestão Local, por meio do qual são estabelecidas ações 

de fortalecimento das bases participativas e de gestão compartilhada no território objeto da intervenção: 

 

• Execução de atividades de comunicação, informação, preparação e acompanhamento das famílias 
relacionadas ao seu deslocamento involuntário e à mitigação dos transtornos causados pela execução 
da intervenção física, tais como interrupções do fornecimento de serviços e do trânsito, colocação de 
desvios, barulhos, segurança; 

• Intensificação da atuação do plantão social, com ampliação do atendimento e encaminhamento de 
famílias, para efetivação dos direitos sociais, através de articulações intersetoriais e interinstitucionais 
dos diversos serviços públicos; 

• Formação do Grupo de Referência do empreendimento (Grupo de Gestão Local), bem como 
fortalecimentos dos espaços de participação já existentes, tais como a Comissão de Fiscalização do 
Orçamento Participativo (COMFORÇA); 

• Realização de visitas técnicas, oficinas e seminários com o Grupo de Gestão Local para o fortalecimento 
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das organizações existentes, constituição e formalização de novas representações e novos canais de 
participação e controle social. 

 

2.1.2 Elaboração e implementação do Plano de Mobilização e Comunicação Social que norteará os 

diversos processos informativos e de mobilização de todos os atores implicados com os objetivos e metas 

da intervenção física e social: 

 

• Realização de reuniões setoriais com as famílias e comerciantes afetados pelo processo de remoção e 

população do entorno; 

• Realização de reuniões de caráter informativo com setores da população afetada e entorno imediato; 

• Confecção, reprodução e distribuição de peças gráficas; 

• Intensificação da atuação do plantão social, com ampliação do atendimento e encaminhamento de 

famílias, para efetivação dos direitos sociais, através de articulações intersetoriais e interinstitucionais 

dos diversos serviços públicos; 

• Articulação das políticas de habitação e saneamento básico com as políticas públicas de educação, 

saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, meio ambiente, recursos hídricos, 

educação ambiental, segurança alimentar, segurança pública, entre outras, promovendo, por meio da 

intersetorialidade, a efetivação dos direitos e o desenvolvimento local; 

• Articulação de ações para divulgação de medidas de segurança e controle do trânsito local, a partir da 

determinação de rotas para veículos pesados e máquinas, horários mais adequados, sinalização, 

programa de comunicação social, para informar possíveis mudanças de percurso de transporte público e 

escolar, etc. 

 

2.2 Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção: 

 

2.2.1 Elaboração e Implementação do Plano de Remoção e Reassentamento de forma a nortear o 

trabalho social e garantir o adequado acompanhamento técnico das famílias afetadas pelos processos de 

obras, desde antes das remoções até a conclusão dos reassentamentos definitivos, incluindo os períodos 

de abrigamento provisório (Programa Bolsa Moradia), bem como a formação de condomínios, período 

conhecido como acompanhamento “pré morar”: 

 

• Iniciar o trabalho educativo relativo aos impactos sociais decorrentes do reassentamento e à adaptação 
da família ao novo local de moradia; 

• Discutir as alternativas de reassentamento e medidas compensatórias, considerando as legislações 
municipais e federais pertinentes; 

•  Reassentamento, através da construção de conjuntos habitacionais que repõem a moradia, procurando 
melhorar a qualidade da habitação, através do Programa Minha Casa Minha Vida; 

• Reassentamento Autônomo, definido para as desapropriações de imóveis (terreno e benfeitorias) 
devidamente documentados e indenizações de benfeitorias acima de um determinado valor 
preestabelecido e localizadas em áreas públicas. Trata-se de situações em que as famílias estão em 
condições de repor sua habitação através do mercado imobiliário, com o recurso recebido;  



28 

 

 

• Reassentamento Monitorado, modalidade em que a família afetada/beneficiária é indenizada pela 
benfeitoria recebendo outra moradia à sua escolha de valor até o teto previsto pelo PROAS5, hoje 
R$40.000,00, as quais são avaliadas e têm suas condições vistoriadas por técnicos do PROAS/URBEL. 
Estas famílias são assim monitoradas no processo de aquisição da nova moradia;  

• Elaborar informativos para subsidiar as famílias a serem relocadas para a escolha da alternativa de 
relocalização e formação dos Grupos de Interesse (Unidades Habitacionais, Reassentamento 
Monitorado, Indenização de benfeitoria); 

• Realizar reuniões de acompanhamento dos Grupos de Interesse; 

• Realizar plantões para atendimento à população, em locais de fácil acesso à comunidade envolvida ou 
intensificar os atendimentos no plantão social; 

• Desenvolver ações que visem à articulação das políticas públicas para o atendimento à população 
envolvida, principalmente considerando-se as mudanças de acesso aos serviços com a relocalização;  

• Prestar acompanhamento social sistemático às famílias durante toda a fase de Pré-Morar, por meio de 
reuniões, assembleias, plantão social e eventos diversos; 

• Apoiar as famílias durante o processo de mudança; 

• Promover capacitação dos síndicos; 

• Promover formação de condomínios, bem como aprovação do regimento interno e convenção de 
condomínio, de forma participativa; 

• Realizar ações para estimular a correta utilização dos equipamentos e espaços de uso comum; 

• Capacitar os moradores dos condomínios quanto à manutenção preventiva da moradia, equipamentos 
coletivos, bem como dos sistemas de água, esgoto e energia elétrica; 

• Capacitar para a organização e gestão do orçamento familiar, bem como sobre gestão condominial; 

• Divulgar informações sobre racionalização de custos com a moradia (água, energia elétrica, gás, etc); 

• Orientar as famílias sobre a tarifa social e CadÚnico; 

 

2.3  Educação Ambiental e Patrimonial: 

 

2.3.1 Elaborar e implementar o Plano de Educação Socioambiental visando colaborar para a formação 
de uma consciência coletiva, voltada principalmente para os problemas locais, contribuindo para que 
os grupos sociais e indivíduos ampliem suas experiências, compreensão do meio, dos seus 
problemas e possam, ainda, participar ativamente das soluções dos mesmos, para o alcance da 
melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

                                                 
5 O Programa de Remoção e Reassentamento em Função de Obras Públicas (PROAS) foi criado em 1998 com o objetivo de executar o reassentamento de famílias 
afetadas tanto por obras públicas quanto por situações de risco geológico – geotécnico, estabelecendo subsídios para aquisição de moradias para famílias cuja avaliação 
de imóvel de origem seja inferior ao valor referenciado no Decreto 14.851/2012 (R$ 40.000,00) e que atendem aos critérios estabelecidos no Artigo 2º da Lei 7.597. 
. 
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A grande responsabilidade da educação ambiental é fazer com que a sociedade modifique os valores 
relativos à preservação ambiental e à importância dos recursos hídricos, criando novas atitudes, visto que 
tradicionalmente os moradores próximos aos córregos os tratam como depósito de resíduos sólidos e esgoto 
coletivo, desenvolvendo um sentimento de repulsa e desprezo para com o seu destino. Dessa forma, é 
preciso que a comunidade desenvolva uma relação de pertencimento e de cuidado para com os córregos. 

 

Assim, um projeto de educação ambiental deve incorporar a cidadania dentro de uma perspectiva 
socioambiental6, buscando a construção de uma educação ambiental emancipatória e comprometida com o 
coletivo. Este projeto deve também contemplar a perspectiva de mudança de sentimentos negativos em 
relação ao ambiente no qual a comunidade está inserida para sentimentos que promovam a preservação 
das áreas revitalizadas e a apropriação dos espaços de lazer e convivência. 

 

Para que seja efetiva, a educação ambiental deve estar baseada no desenvolvimento de uma “pedagogia 
ambiental”, que compreende um conjunto de etapas sucessivas e interdependentes. Essas etapas têm por 
objetivo final a incorporação de novos conhecimentos, valores e atitudes que impliquem em participação na 
co-gestão ambiental. Isto significa desenvolver atitudes como cuidar, participar, mobilizar e organizar a 
sociedade para a transformação da realidade socioambiental (POLIGNANO, 2004). 

 

 

Figura 06. Etapas de desenvolvimento da pedagogia ambiental. 

 

 

 

                                                 
6Segundo Mendonça (2001), “Observa-se assim, na atualidade, diante de tão importante desafio, uma forte tendência à 

utilização, de forma ampla, do termo socioambiental, pois tornou-se muito difícil e insuficiente falar de meio ambiente 

somente do ponto de vista da natureza quando se pensa na problemática interação sociedade-natureza do presente.  O termo 

“sócio” aparece, então, atrelado ao termo “ambiental” para enfatizar o necessário envolvimento da sociedade enquanto 

sujeito, elemento, parte fundamental dos processos relativos à problemática ambiental contemporânea”. 
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Dessa forma, propõe-se a elaboração do Plano de Educação Socioambiental a partir da constituição de um 
grupo de educação ambiental na proximidade do Córrego Camarões. Para formação deste grupo serão 
convidados representantes das escolas e outras entidades locais, como Centros de Saúde, Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS, entre outras. Para elaboração do plano será realizada Pesquisa 
de Diagnóstico Socioambiental Participativo da região do empreendimento Córrego do Túnel/Camarões. 

 

 Estão previstas no Plano as atividades listadas abaixo: 

• Articulação do conteúdo do plano com as ações em desenvolvimento pelos setores públicos de 
saúde, limpeza urbana, abastecimento, cultura, esporte e assistência social, a ser viabilizada pelo 
estabelecimento de contatos e acordos com os respectivos setores, buscando garantir a transversalidade 
da educação ambiental nas políticas públicas; 

• Integração das propostas do plano ao conteúdo programático desenvolvido nas escolas, 
segundo o que rege a Política Nacional de Educação Ambiental, mediante contato com as várias instâncias 
de gestão; 

• Inclusão no conteúdo do Plano, conforme as particularidades do público a que se destinam, no 
mínimo, dos seguintes temas: 

a. Disposição de resíduos sólidos e saúde pública; 

b. Coleta seletiva: redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; 

c. Cidadania e meio ambiente: preservação dos recursos hídricos; 

d. Saneamento dos cursos d’água e saúde pública; 

e. Usos da água; 

f. Conservação das áreas de lazer e de equipamentos públicos; 

g. Preservação de áreas verdes e qualidade de vida; 

h. Preservação das áreas verdes ao longo dos córregos e sua relação com as 
cheias e inundações; 

i. Áreas de risco geológico; 

j. Relações sociais e meio ambiente; 

k. Desenvolvimento econômico e meio ambiente; 

l. Ciclo hidrológico; 

      m.                Gestão de bacia hidrográfica. 

 

• Realização das seguintes atividades educativas: 

a. “Travessias Urbanas” (percursos que propiciam a leitura ambiental crítica) e 
“Visitas Orientadas” (visitas com orientação técnica); 

b. Apresentação de vídeos; 

c. Realização das manifestações esportivas e culturais associadas à gestão de 
recursos hídricos; 

d. Desenvolvimento de oficinas destinadas à prática de coleta, destinação, redução 
e reciclagem de resíduos sólidos. 

• Realização de oficinas, visitas orientadas e reuniões referentes às necessidades 
socioambientais identificadas no diagnóstico; 

• Mapeamento de programas e projetos de demais políticas públicas que atuam no território nos 
temas correlatos à educação ambiental e patrimonial; 
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• Apoio às ações do Programa “Escola Integrada”; 

• Difusão de noções sobre higiene e saúde; 

• Divulgação de informações sobre o uso racional da água e energia elétrica, preservação ambiental, 
manejo e coleta de resíduos sólidos, bem como sobre os sistemas de água e esgoto; 

• Estímulo à adequada apropriação e uso dos espaços e equipamentos de uso comum; 

• Repasse de informações básicas sobre manutenção preventiva das unidades habitacionais e dos 
equipamentos coletivos; 

• Identificação e fortalecimento de grupos com iniciativas locais que contribuam com a melhoria do 

meio ambiente; 

• Fomento à constituição de grupos para conservação de áreas verdes e multiplicação da educação 

ambiental; 

• Estabelecimento de parcerias com programas e projetos de políticas públicas afetas aos temas 

trabalhados neste eixo, de forma a potencializar as ações. 

 

2.4 Desenvolvimento Socioeconômico: 

 

2.4.1 Elaborar e implementar o Plano de Desenvolvimento Comunitário visando contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico das famílias reassentadas e a sustentabilidade do empreendimento, por 
meio da oferta de ativos capazes de ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, o 
enfrentamento e superação da condição de vulnerabilidade: 

• Mapeamento das vocações individuais e coletivas dos beneficiários; 

• Mapeamento das vocações produtivas da região; 

• Articulação com programas de capacitação das políticas públicas existentes no âmbito da 
Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego e Secretaria de Políticas Sociais; 

• Articulação com programas de geração de renda no âmbito da Secretaria Municipal Adjunta de 
Desenvolvimento Econômico. 

 

3. Produtos finais: 

• População mobilizada e informada sobre a agenda dos trabalhos do PTTS, através da elaboração 
e implementação do Plano de Mobilização e Comunicação Social; 

• Grupos de Interesse instituídos e acompanhados, através da elaboração e implementação do 
Plano de Gestão Local; 

• Diagnóstico Socioeconômico integrado/Pesquisa Ex-ant realizada; 

• Grupos de Interesse, encaminhados de acordo com seus interesses para unidades habitacionais, 
reassentamento monitorado ou indenizações; 

• Apropriação das intervenções urbanísticas pela população beneficiada, com promoção de novas 
atitudes em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, através da elaboração e 
implementação do Plano de Educação Socioambiental; 

• Famílias preparadas para a mudança do habitat e com conhecimento das questões pertinentes à 
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vida em condomínio, através do Plano de Remoção e Reassentamento; 

• Apoio e articulação de ações geradoras de renda e capacitação profissional, junto às políticas 
públicas relacionadas à temática, através do Plano de Desenvolvimento Comunitário.  

• Relatórios de acompanhamento das atividades, conforme orientações do COTS/CEF. 

 

TEMPO METODOLÓGICO 03 - POSTERIOR ÀS OBRAS: 

 

1. Fomentar a continuidade das conquistas obtidas, visando à sustentabilidade da intervenção física e a 
adaptação dos moradores ao novo habitat: 

Esta fase inicia-se imediatamente após a conclusão das obras/serviços ou do reassentamento das famílias 
nas novas unidades habitacionais, tendo a duração de 06 (seis) meses.  

 

2. Atividades a serem desenvolvidas: 

• Manutenção do plantão social; 

• Consolidação dos espaços públicos de participação e controle social; 

• Acompanhamento das ações de geração de trabalho e renda, bem como de qualificação profissional 
realizada junto às famílias beneficiadas, em articulação com as Secretarias Municipais Adjuntas de 
Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Econômico; 

• Acompanhamento “Pós Morar” das famílias reassentadas em unidades habitacionais, consistindo em 
assessoria à gestão condominial. 

 

3. Produtos finais: 

• Regimento Interno discutido, aprovado e registrado; 

• Assembleia de eleição para Síndico e Conselho Fiscal realizada de forma democrática e participativa e 
Ata registrada; 

• Síndico, Conselho Fiscal e representantes dos beneficiários capacitados para a gestão condominial; 

• Espaços e equipamentos apropriados pelas famílias beneficiárias; 

• Famílias reassentadas adaptadas às novas moradias; 

• Acompanhamento e divulgação das ações de geração de renda e capacitação profissional às famílias 
beneficiárias; 

• Relatório de Acompanhamento das Atividades, conforme modelo fornecido no COTS/CEF; 

• Relatório final das atividades, conforme modelo fornecido no COTS/CEF; 

• Avaliação Ex-post/Pós Ocupação concluída; 
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9. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

 

Nome Formação Acadêmica Atribuição na Equipe Nº de horas 
semanais 

disponibilizadas 
ao projeto 

Quadro 
de 

Pessoal 

Maria Aparecida Botelho 
Torres 

Pedagoga Coordenadora Social 20 URBEL 

Alessandra Duarte 
Rodrigues Pereira 

Psicóloga Responsável Técnico 10 URBEL 

A Contratar - Responsável Técnico 20 COBRAP
E 

A Contratar - Técnico de Nível 
Superior 

40 COBRAP
E 

A Contratar - Técnico de Nível 
Superior 

40 COBRAP
E 

A Contratar - Técnico de Nível 
Médio 

40 COBRAP
E 

 
10. PARCERIA 

 

Para a materialização das ações deste PTTS é necessária a construção de uma rede de parcerias 
contemplando atores internos à estrutura administrativa do município e externos a ela. 
 
Quanto aos parceiros da própria administração municipal, através do Decreto N. 14.641, de 10 de Novembro 
de 2011, a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu o Programa Municipal de Pré e Pós-Morar, com o objetivo 
de atender a população beneficiária da Política Municipal de Habitação através da implementação de ações 
de acompanhamento sócio-organizativo junto à população atendida através dos programas de construção 
de moradias e intervenções estruturantes em vilas e favelas, com vistas a favorecer a adaptação e 
apropriação do novo ambiente de moradia. 
 
Tal programa possui como diretrizes básicas: I - articulação das políticas públicas, garantindo a inserção das 
famílias beneficiárias nos serviços existentes na área acolhedora, II - redução dos impactos provenientes da 
transferência para a nova moradia, III – desenvolvimento de processos participativos e organizativos. Cabe à 
URBEL coordenar a implementação do Pós-Morar, e sua monitoração é de responsabilidade do Grupo 
Gestor, composto por técnicos dos órgãos da Administração Pública Municipal que possuam interface com 
as ações do Pré e Pós-Morar, a saber: URBEL, as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Políticas 
Sociais, Meio Ambiente, a Superintendência de Limpeza Urbana e a Fundação Municipal de Cultura. Desta 
forma, considerando a existência deste Programa e a responsabilidade de cada setor na implementação de 
suas ações, torna-se indispensável a participação de seus representantes durante o processo de execução 
do empreendimento.   
 

Os atores externos que deverão ser envolvidos são preferencialmente aqueles que se encontram no 
território do empreendimento, como lideranças, associações comunitárias atuantes na região e outros 
grupos organizados, por exemplo:  
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• Comunidade local: Terá participação em todos os eixos do trabalho técnico social; 

• Grupos de referência: São referências no processo de mobilizaçao e participação comunitária, atuam 
junto a comunidade como multiplicadores e divulgadores das informações; 

• Integrantes dos NUDECS: acompanhar e monitorar as intervenções; 

• Regional Barreiro e Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento 
Participativo (COMFORÇA): discussão das diretrizes de ações; 

• COPASA, CEMIG, BHTRANS: contribuem com ações informativas e educativas durante o processo de 
remoção e reassentamentos das famílias envolvidas; 

• SLU, SMPS, SMAAS, SMSA, SME, SMADC, SMMA, Fundação Zoo Botanica, Fundação de Parques e 
Jardins para articulação da rede. 

 

 
 
11      COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 

1. Custos com recursos materiais e serviços Itens Valor Total Conforme Orçamento (R$) 

Material de Consumo/pedagógico/comunicação 1.1; 1.2; 2.4  38.348,90 
 

Transporte  8.2 218.710,40 
 

Serviço de Terceiros/Consultoria 1.3; 1.4; 2.1; 
2.2; 2.3;  3.0; 
4.0; 5.0; 6.1; 

7.0;  
213.787,09 
 

Material Permanente 8.3 9.749,37 
 

Alimentação/ Hospedagem  0,00 

Custos com reprografia e xerox  8.5.2 13.680,00 
 

Custos com manutenção do escritório local 8.1; 8.5.1; 8.4 49.564,32 
 

Subtotal ( 1 )   

2. Custos com Recursos Humanos  R$543.840,08 

Profissional Qde. Horas 
Técnicas 

Valor 
(R$) 

Itens  

Responsável Técnico 3.344 53,41 
9.1 178.603,04 

 

Técnico de Nível Superior 6.688 43,22 
9.2 289.055,36 

 

Técnico de Nível Superior 5.632 43,22 
9.3 243.415,04 

 

Técnico de Nível Médio 5.632 14,24 
9.4 80.199,68 

 



35 

 

Subtotal ( 2 )  R$791.273,12 

TOTAL GERAL (Subtotal 1 + 2)  R$1.335.113,20 

 
 
12       CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES  
 
Ver Anexo 03 ao PTTS.  
 
13 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 
Ver Anexo 04 ao PTTS.  
 
 
14         AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

A avaliação e o monitoramento podem ser entendidos como procedimentos metodológicos que ocorrerão 

durante a realização do projeto de forma a permitir o monitoramento das atividades e o redirecionamento 

das ações, quando necessário, bem como identificar e analisar os resultados obtidos, detectando aspectos 

dificultadores e facilitadores para o alcance dos objetivos inicialmente traçados e resultados esperados. 

Assim, o PTTS será avaliado pela população envolvida e pela equipe técnica durante todo o período de sua 

implementação. 

 

Adotando-se orientações contidas no COTS/CEF e no Manual de Instruções do Trabalho Social o processo 

avaliativo a ser implementado durante a execução da intervenção social buscará obter a percepção dos 

grupos comunitários envolvidos sobre as atividades desenvolvidas com relação a diversos aspectos, em 

especial: 

• O Trabalho Técnico Social em desenvolvimento, no que concerne à sua condução pela equipe 

técnicas, as atividades implementadas, os resultados alcançados e necessidades de 

redirecionamento, bem como pontos facilitadores e dificultadores verificados, dentre outros; 

• O nível quantitativo e qualitativo de participação da população envolvida nas atividades realizadas; 

• A pertinência e evolução das parcerias firmadas; 

• A satisfação com a intervenção física – obras, serviços e equipamentos implantados; 

• A percepção de mudanças na qualidade de vida. 

 

A equipe técnica envolvida direta e indiretamente no projeto também deverá avaliar o trabalho 

periodicamente, minimamente quanto aos seguintes aspectos: 

• As atividades realizadas no período em termos quantitativos e qualitativos de forma a aferir a sua 

eficácia para o alcance dos objetivos propostos; 

• A adequação das técnicas de mobilização e comunicação adotadas para o trabalho com os 

diferentes grupos comunitários e etapas da intervenção; 

• O nível quantitativo e qualitativo de participação da população envolvida nas atividades realizadas; 

• Os aspectos facilitadores e dificultadores encontrados na execução do PTTS, bem como alternativas 

de solução para as dificuldades detectadas; 

• Os instrumentos de sistematização, registro e documentação das atividades; 
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• A pertinência e resultados das parcerias firmadas; 

• A interação entre equipe social e de engenharia e destas com a comunidade; 

• A integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 

• A compatibilidade entre as despesas realizadas/a realizar e os custos inicialmente previstos no 

PTTS; 

• A evolução financeira do PTTS, considerando as despesas efetuadas/a efetuar em relação ao 

cronograma de desembolso programado; 

• O cumprimento do cronograma de execução e atendimento das pendências anteriormente 

apontadas; 

• As alternativas implementadas para superar os dificultadores anteriormente identificados, bem como 

os resultados alcançados; 

• As necessidades de reprogramação do PTTS ou readequação de atividades e/ou  prazos, 

despesas/custos, outros itens previstos inicialmente. 

 

Concluindo a intervenção social será procedida a avaliação final pelos atores envolvidos – grupos 

comunitários, equipe técnica e parceiros, contemplando os seguintes aspectos básicos: 

• A eficiência do PTTS em relação ao prazo de execução, aos recursos aplicados, objetivos propostos 

e resultados alcançados em cada um dos quatro eixos estruturadores do projeto; 

• A adequação da metodologia e técnicas adotadas; 

• A pertinência e resultados das parcerias firmadas; 

• A integração da intervenção social com outros projetos/programas no território; 

• Avanços/conquistas observadas na comunidade em relação à participação e mobilização, à 

capacidade de organização, ao fortalecimento e nível de autonomia, dentre outros; 

• A percepção quanto à satisfação da comunidade em relação às intervenções físicas - obras, 

serviços e equipamentos implantados, bem como as mudanças percebidas na qualidade e modos 

de vida da população e em relação ao meio ambiente; 

• A pertinência e resultados das parcerias firmadas. 

 

O relatório de avaliação final deverá apontar também considerações e recomendações por parte da equipe 

técnica, comunidade e parceiros, se for o caso.  

 

O resultado das avaliações parciais serão registradas em relatórios mensais de acompanhamento das 

atividades realizadas, a serem elaborados e encaminhados à CAIXA, obedecendo ao modelo disponibilizado 

no COTS/CEF. Mesmo procedimento será adotado para a sistematização da avaliação final. 

 

 
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014.  
 
  
Maria Aparecida Botelho Torres                                                                                  Alessandra Duarte Rodrigues Pereira 
Coordenação Social - URBEL                                                                                     Responsável Técnico – URBEL 
Contratante                                                                                                                  Contratante 
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