INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS
Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS

NOVEMBRO/2019

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
Nome

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Órgãos
envolvidos

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – Smobi
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap
Subsecretaria de Planejamento Urbano – Suplan
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans

Site

http://www.prefeitura.pbh.gov.br

Telefone

55. 31 3277-5010

Contato

Leandro César Pereira

INFORMAÇÕES DA EMPRESA CONSULTORA
Nome

Fundação Christiano Ottoni

Site

http://fco.org.br

Telefone

55.31 98713-1256

Contato

Prof. Dalmo Figueiredo

2

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADE

Área de Diretrizes Especiais

AEIS

Área Especial de Interesse Social

AGEE

Áreas de Grandes Equipamentos Econômicos

AGEUC

Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo

AIV

Autorização de Intervenção em Via

APA

Área de Preservação Ambiental

APP

Área de Preservação Permanente

ASCOL

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Novo Lajedo

ASCOMT

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Maria Tereza

ASMAC

Associação de Moradores da Cabana

ASVOG

Associação dos Voluntários do Bairro Guarani

ATT

Área de Transbordo e Triagem

BHTrans

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte

BIRD

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CDPCM-BH

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

CERH

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

CF

Constituição Federal

CGU

Controladoria Geral da União

CIB

Conselho Internacional da Construção

CMDPD

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CMMCE

Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência

COMAM

Conselho Municipal de Meio Ambiente

COMPUR

Conselho Municipal de Política Urbana

COMURB

Conselho Municipal de Mobilidade Urbana

COMUSA

Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte

CONAMA

Conselho Nacional de Meio Ambiente

COPAM

Conselho de Política Ambiental

COPASA

Companhia Saneamento de Minas Gerais

CP

Cadastro de Plantas

CREAR

Centro de Referência de Áreas de Risco

CRTT

Comissões Regionais de Transporte e Trânsito

CSCAB

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social

CSCI

Centro de Saúde Cícero Idelfonso

CSWLO

Centro de Saúde Waldormiro Lobo

CTGM

Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte

CTR

Central de Tratamento de Resíduos

DLAC

Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade

DN

Deliberação Normativa

3

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

DOM

Diário Oficial do Município

DOT

Documento Operacional de Trânsito

DRENURBS

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte

EPI

Equipamento de Proteção Individual

ERE

Estação de Reciclagem de Entulho

ETA

Estudos Técnicos Ambientais

ETE

Estação de Tratamento de Esgoto

EUC

Equipamento Urbano e Comunitário

FCO

Fundação Christiano Ottoni

FEAM

Fundação Estadual do Meio Ambiente

FMS

Fundo Municipal de Saneamento

FMHIS

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

GEE

Gases de Efeito Estufa

GR

Grupos de Referência

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IEPHA-MG

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LEV

Locais de Entrega Voluntária

LP

Licenças Prévias

LRF

Lei de Responsabilidade Fiscal

LT

Linha de Transmissão

MLB

Movimento de Luta nos Bairros

MUDEVI

Movimento Unificado dos Deficientes Visuais

NAC

Núcleos de Alerta de Chuvas

NAS

Normas Ambientais e Sociais

NBR

Norma Brasileira

NR

Normas Regulamentadoras

NUDEC

Núcleos de Defesa Civil

ObsMob - BH

Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

OM

Ocupação Moderada

OODC

Outorga Onerosa do Direito de Construir

OP

Orçamento Participativo

OUC

Operação Urbana Consorciada

PEA

Plano de Estruturação Ambiental

PEUC

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios

PBH

Prefeitura de Belo Horizonte

PCA

Plano de Controle Ambiental

PD

Plano Diretor

PDR

Plano Diretor Regional

PDUI

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

4

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

PEAR

Programa Estrutural de Áreas de Risco

PEPI

Plano de Envolvimento das Partes Interessadas

PGE

Plano Global Específico

PGRCC

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

PI

Passagem Inferior

PL

Planta de Loteamento

PlanMob-BH

Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

PMH

Política Municipal de Habitação

PPP

Parceria Público-Privada

PRAC

Plano de Reabilitação de Área Contaminada

PREGEE

Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa

PRODECOM

Programa de Desenvolvimento das Comunidades

PROMETI

Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo

PRU

Plano de Regularização Urbanística

PVP

Projetos Viários Prioritários

RCA

Relatório de Controle Ambiental

RCC

Resíduos da Construção Civil

RMBH

Região Metropolitana de Belo Horizonte

SLU

Superintendência de Limpeza Urbana

SMASAC

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

SMPU

Secretaria Municipal de Política Urbana

SMMA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Sudecap

Superintendência de Desenvolvimento da Capital

Suplan

Subsecretaria de Planejamento Urbano

TDC

Transferência do Direito de Construir

TOD

Transport Oriented Development

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

Urbel

Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte

URPVs

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes

VIURBS

Programa de Estruturação Viária de Belo Horizonte

ZEIS

Zona Especial de Interesse Social

ZI

Zona Industrial

5

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 19

2.

PROGRAMA DE MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA DE BELO HORIZONTE.............................. 20
2.1. Objetivos do projeto ................................................................................................................ 20
2.1.1. Objetivos gerais......................................................................................................................... 20
2.1.2. Objetivos específicos ................................................................................................................ 20
2.2. Componentes .......................................................................................................................... 21

3.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS .................................................................. 24
3.1. Item (A): Aspectos gerais (ESS 1) .......................................................................................... 24
3.1.1. Marco legal ................................................................................................................................ 24
3.1.2. Descrição do contexto: áreas de influência direta e indireta – meio físico, biológico e
socioeconômico ........................................................................................................................ 47
3.1.3. Identificação dos impactos ambientais e sociais previsíveis durante a fase de obras e fase de
operação ................................................................................................................................... 98
3.1.4. Identificação dos benefícios ambientais e sociais decorrentes do projeto .............................. 103
3.1.5. Análise e justificativa das medidas mitigadoras propostas ...................................................... 107
3.1.6. Analise de alternativas (incluindo a de não intervenção) ........................................................ 122
3.2. ITEM (B): Aspectos relacionadas à eficiência de recurso e prevenção e gestão da poluição
(ESS3)................................................................................................................................... 132
3.2.1. Uso de energia, água e matérias primas ................................................................................. 132
3.2.2. Prevenção e gestão da poluição ............................................................................................. 134
3.2.3. Gestão da poluição atmosferica .............................................................................................. 136
3.2.4. Gestão de resíduos perigosos e não perigosos ...................................................................... 141
3.2.5. Gestão de produtos químicos e materiais perigosos ............................................................... 151
3.2.6. Gestão de pesticidas ............................................................................................................... 151
3.3. Item (C): Aspectos relacionados à saúde e segurança da comunidade (ESS4) ................... 152
3.3.1. Medidas de segurança relacionadas à construção de edifícios e estruturas........................... 152
3.3.2. Acessibilidade ......................................................................................................................... 155
3.3.3. Trânsito e segurança rodoviária especialmente durante as obras .......................................... 161
3.3.4. Exposição da comunidade a doenças ou outras adversidades ............................................... 165
3.3.5. Gestão e segurança de materiais perigosos ........................................................................... 166
3.3.6. Preparação e resposta a emergências .................................................................................... 170
3.3.7. Utilização de equipes de segurança ou vigilância ................................................................... 178
3.4. Item (E): Aspectos relacionados a conservação da biodiversidade e gestão sustentável de
recursos naturais vivos (ESS 6) ............................................................................................ 179
3.4.1. Interferência com habitats críticos ........................................................................................... 179
3.4.2. Interferência com habitats naturais ......................................................................................... 180
3.4.3. Interferência com Habitats Modificados .................................................................................. 186
3.4.4. Interferência com áreas legalmente protegidas e reconhecidas internacionalmente pelo alto

6

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

valor da biodiversidade ..................................................................................................................... 192
3.4.5. Uso de espécies exóticas e invasoras .................................................................................... 193
3.4.6. Uso de produtos provenientes de áreas ou lugares onde há riscos de conservação ou
deterioração por fornecedores primários ................................................................................ 194
3.5. Item (F): Aspectos relacionados ao Patrimônio Cultural (ESS 8) .......................................... 194
3.5.1. Interferência com áreas de patrimônio cultural legalmente protegidas ................................... 194
3.5.2. Interferências com sítios e materiais arqueológicos ................................................................ 198
3.5.3. Interferência com patrimônio construído ................................................................................. 198
3.5.4. Interferência com características naturais com significado cultural ......................................... 199
3.5.5. Interferências com patrimônio cultural móvel .......................................................................... 199
3.5.6. Comercialização do patrimônio cultural ................................................................................... 199
4.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO CORREDOR AMAZONAS ................................ 201
4.1. Mitigação ............................................................................................................................... 201
4.1.1. Considerações sobre o PGAS................................................................................................. 201
4.1.2. Gestão socioambiental ............................................................................................................ 201
4.1.3. Medidas mitigadoras e compensatórias .................................................................................. 202
4.2. Programas Socioambientais de Acompanhamento e monitoramento das obras .................. 204
4.2.1. Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) .................................................. 204
4.2.2. Programa de Controle de Ruídos ............................................................................................ 205
4.2.3. Programa de Controle de Vibrações ....................................................................................... 206
4.2.4. Programa paisagístico para as áreas do empreendimento ..................................................... 207
4.2.5. Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC) ................................. 208
4.2.6. Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras ......................................... 211
4.2.7. Programa de controle de emissões atmosféricas .................................................................... 211
4.2.8. Programa de comunicação e mobilização social ..................................................................... 212
4.2.9. Programa de Educação Ambiental .......................................................................................... 213
4.2.10.

Programa de Alteração da Circulação Viária ................................................................... 214

4.2.11.

Programa de Gestão de Pragas ...................................................................................... 215

4.2.12.

Programa de Proteção do Patrimônio Cultural................................................................. 216

4.3. Monitoramento ...................................................................................................................... 217
4.3.1. Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) .................................................. 217
4.3.2. Programa de Controle de Ruídos ............................................................................................ 219
4.3.3. Programa de Controle de Vibrações ....................................................................................... 221
4.3.4. Programa paisagístico para as áreas do empreendimento ..................................................... 221
4.3.5. Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil ................................................. 222
4.3.6. Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras ......................................... 225
4.3.7. Programa de controle de emissões atmosféricas .................................................................... 226
4.3.8. Programa de Educação Ambiental .......................................................................................... 227
4.3.9. Programa de Alteração da Circulação Viária .......................................................................... 228

7

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

4.4. Cronograma de Implementação ............................................................................................ 229
5.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA
CABANA PAI TOMÁS ......................................................................................................................... 230
5.1. Mitigação ............................................................................................................................... 230
5.1.1. Considerações sobre o PGAS................................................................................................. 230
5.1.2. Gestão socioambiental ............................................................................................................ 231
5.1.3. Medidas mitigadoras e compensatórias .................................................................................. 231
5.2. Programas socioambientais de monitoramento das obras ................................................... 233
5.2.1. Programa de controle de ruídos .............................................................................................. 233
5.2.2. Programa de controle de vibrações ......................................................................................... 235
5.2.3. Programa de recomposição vegetal ........................................................................................ 235
5.2.4. Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil ................................................. 236
5.2.5. Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras ......................................... 239
5.2.6. Programa de controle de emissão de material particulado (poeira) ........................................ 240
5.2.7. Programa de trabalho para realização de movimento de terra................................................ 241
5.2.8. Programa de comunicação e mobilização social ..................................................................... 243
5.2.9. Programa de acompanhamento da remoção e reassentamento de famílias .......................... 244
5.2.10.

Programa de remanejamento da infraestrutura ............................................................... 244

5.2.11.

Programa de educação ambiental ................................................................................... 245

5.2.12.

Programa de alteração da circulação viária ..................................................................... 246

5.2.13.

Programa de segurança do trabalho ................................................................................ 247

5.2.14.

Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO) ......................................................... 248

5.2.15.

Programa de Gestão de Pragas ...................................................................................... 249

5.2.16.

Programa de Resguardo de Descobertas Casuais de Interesse Cultural ........................ 250

5.3. Fortalecimento institucional ................................................................................................... 251
5.4. Cronograma de Implementação ............................................................................................ 251
5.5. Estimativa de custos para operacionalizar as atividades de mitigação, monitoramento e
fortalecimento institucional .................................................................................................... 252
6.

PLANO DE AÇÃO DE REASSENTAMENTO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA
CABANA PAI TOMÁS ........................................................................................................................ 253
6.1. Descrição do Projeto ............................................................................................................. 253
6.2. Identificação dos Impactos potenciais................................................................................... 255
6.2.1. Componentes ou atividades que requerem aquisição de terras e levam ao deslocamento
involuntário .............................................................................................................................. 255
6.2.2. Área direta de influência .......................................................................................................... 255
6.2.3. Escopo e escala ...................................................................................................................... 257
6.2.4. Alternativas consideradas para evitar ou minimizar os impactos ............................................ 257
6.2.5. Mecanismos estabelecidos para minimizar impactos .............................................................. 260
6.3. Objetivos do Plano de Reassentamento ............................................................................... 261

8

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

6.4. Resultados do censo e cadastro socioeconômico ................................................................ 263
6.4.1. Identificação das características socioeconômicas das pessoas afetadas ............................. 268
6.4.2. Informação sobre a presença de grupos ou pessoas vulneráveis que requerem provisões
especiais ................................................................................................................................. 274
6.4.3. Identificação de infraestruturas e serviços públicos ou comunitários que podem ser afetados
............................................................................................................................................... 276
6.4.4. Padrões de interação nas comunidades afetadas e como serão afetados ............................. 276
6.4.5. Identificação de instituições formais e informais que podem ser relevantes no Processo de
Consulta .................................................................................................................................. 278
6.5. Estrutura Legal – incluindo uma análise de lacunas com a norma do Banco ....................... 278
6.6. Estrutura Institucional – identificação das agências responsáveis pelas atividades de
reassentamento e análise de sua capacidade institucional para fazê-lo .............................. 283
6.7. Definição dos critérios determinantes de sua elegibilidade para compensações e outras
formas de assistência ........................................................................................................... 285
6.7.1. Definição da data de congelamento da área ........................................................................... 292
6.8. Método de avaliação e compensação das perdas ................................................................ 293
6.9. Metodologia para participação comunitária ........................................................................... 294
6.10. Estratégia de consulta com as pessoas afetadas ................................................................. 297
6.10.1.

Síntese de visões expressas pelas pessoas afetadas e como foram consideradas ........ 299

6.10.2.

Arranjos institucionais através dos quais as pessoas afetadas podem expressar suas
preocupações aos gestores do projeto ............................................................................ 300

6.11. Cronograma de implementação do programa de reassentamento ....................................... 300
6.12. Estimativa de custos e orçamento ........................................................................................ 301
6.13. Discriminar fonte de recursos e arranjos orçamentários para o fluxo tempestivo de recursos301
6.14. Mecanismo de Registro e Resposta a Reclamações ............................................................ 302
6.15. Monitoramento e Avaliação ................................................................................................... 304
7.

PLANO DE ENGAJAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS ................................................. 306
7.1. Introdução/ descrição do projeto ........................................................................................... 306
7.2. Breve resumo das atividades anteriores de envolvimento das partes interessadas ............. 306
7.3. Identificação e análise das partes interessadas .................................................................... 312
7.4. Programa de envolvimento das partes interessadas ............................................................ 319
7.5. Recursos e responsabilidades na implementação das atividades de envolvimento das partes
interessadas .......................................................................................................................... 326
7.6. Mecanismo de queixas ......................................................................................................... 328
7.7. Monitoramento e preparação de relatórios ........................................................................... 332

8.

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE TRABALHADORES DO PROJETO ...................................... 335
8.1. Visão geral do uso de mão de obra no projeto (número e caracterização dos trabalhadores)335
8.2. Avaliação dos principais riscos em potencial ligados a mão de obra.................................... 337
8.3. Síntese da legislação de trabalho: termos e condições ........................................................ 339
8.4. Síntese da legislação de trabalho: saúde e segurança ocupacionaL ................................... 344
8.5. Pessoa responsável .............................................................................................................. 361

9

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

8.6. Políticas e procedimentos ..................................................................................................... 365
8.7. Idade de emprego ................................................................................................................. 366
8.8. Termos e condições .............................................................................................................. 366
8.9. Mecanismo de queixas ......................................................................................................... 367
8.10. Gestão de empresas contratadas ......................................................................................... 367
8.11. Trabalhadores comunitários .................................................................................................. 368
8.12. Trabalhadores de fornecimento primário .............................................................................. 368
9.

ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E
SOCIAIS.............................................................................................................................................. 369
9.1. Solidez da legislação existente para gestão de riscos e impactos socioambientais ............. 369
9.1.1. Defesa do Patrimônio Cultural................................................................................................. 371
9.2. Existência e efetividade de instrumentos de controle social das agências responsáveis pela
gestão de riscos socioambientais ......................................................................................... 372
9.3. Nível de articulação das agências envolvidas e capacidade de adaptação para gestão de
risco de desastres ................................................................................................................. 376
9.4. Capacidade institucional das instâncias ligadas ao licenciamento Ambiental, cumprimento da
legislação ambiental e estrutura técnica ............................................................................... 378
9.5. Proposta de fortalecimento institucional a partir das ações do Programa de Mobilidade e
Inclusão Social ...................................................................................................................... 383

10

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 01 - Áreas de Intervenção do Programa de Melhoria da Mobilidade e Inclusão urbana. ............................................... 23
Figura 02 - Mapa da Estrutura Urbana zoneamento. Anexo 1 da Lei Municipal 11.818/2019 – Plano Diretor
Municipal .................................................................................................................................................................. 36
Figura 03 - Mapa da Estrutura Ambiental. Anexo 2 da Lei Municipal 11.818/2019 – Plano Diretor Municipal.......................... 37
Figura 04 - Áreas de Diretrizes Especiais. ................................................................................................................................. 38
Figura 05 - Eixos do PlanMob. ................................................................................................................................................... 46
Figura 06 - Mapa da área de influência indireta do Corredor Amazonas. ................................................................................. 49
Figura 07 - Mapa da área de influência direta do Corredor Amazonas. .................................................................................... 50
Figura 08 - Área de abrangência do Corredor Amazonas. ........................................................................................................ 51
Figura 09 - Repartição Modal em Belo Horizonte. ..................................................................................................................... 53
Figura 10 - Divisão Modal por Faixa de Renda. ......................................................................................................................... 54
Figura 11 - Índice de Mobilidade por Faixa de Renda. .............................................................................................................. 54
Figura 12 - Tempo médio das viagens em minutos com origem e destino em Belo Horizonte. ................................................ 54
Figura 13 - Índice de Mobilidade por gênero. ............................................................................................................................. 54
Figura 14 - Divisão Modal por gênero. ....................................................................................................................................... 55
Figura 15 - Motivos dos deslocamentos de mulheres na área de influência do Corredor Amazonas. ...................................... 55
Figura 16 - Perfil do Usuário do Transporte Público por Faixa de Renda. ................................................................................ 56
Figura 17 - Localização da Cabana Pai Tomás. ........................................................................................................................ 56
Figura 18 - Setorização da Vila Cabana Pai Tomás. ................................................................................................................. 57
Figura 19 - Áreas de influência direta e indireta - Urbanização Integrada Vila Cabana Pai Tomás. ......................................... 58
Figura 20 - Praça Beco Gaspar. ................................................................................................................................................. 61
Figura 21 - Praça Beco Gaspar. ................................................................................................................................................. 61
Figura 22 - Localização no Município. ........................................................................................................................................ 64
Figura 23 - Relevo característico................................................................................................................................................ 66
Figura 24 - Rua São Geraldo. .................................................................................................................................................... 66
Figura 25 - Rua São Geraldo. .................................................................................................................................................... 66
Figura 26 - Becos. ...................................................................................................................................................................... 67
Figura 27 - Rua Independência - Cabana Central. .................................................................................................................... 67
Figura 28 - Regional Barreiro. .................................................................................................................................................... 71
Figura 29 - Uso do solo da região do Jatobá e entorno. ............................................................................................................ 73
Figura 30 - Limite da área de estudo do Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá delimitada pela
SMPU/Suplan. Destacam-se as vilas, favelas e ocupações urbanas situadas na região. ..................................... 75
Figura 31 - Localização Novo Lajedo ......................................................................................................................................... 75
Figura 32 - Área de influência do assentamento Novo Lajedo .................................................................................................. 76
Figura 33 - Ausência de infraestrutura urbana nas vias do assentamento ................................................................................ 77
Figura 34 - Pontos de erosão nas vias do assentamento .......................................................................................................... 78
Figura 35 - Localização no município. ........................................................................................................................................ 79
Figura 36 - Assentamento Jardim Getsêmani. ........................................................................................................................... 79
Figura 37 - Área de influência do assentamento Jardim Getsêmani ......................................................................................... 80
Figura 38 - Áreas ainda pouco ocupadas e em processo de edificação. .................................................................................. 81
Figura 39 - Vias sem pavimentação, com erosão e pontos de acúmulo de água. .................................................................... 82
Figura 40 - Vias sem pavimentação, com erosão e pontos de acúmulo de água. .................................................................... 82
Figura 41 - Localização da Regional Norte e no Município........................................................................................................ 83
Figura 42 - Área de influência do assentamento Maria Tereza ................................................................................................. 83
Figura 43 - Pontos e Trajetos de Transporte Coletivo. .............................................................................................................. 86
Figura 44 - Curso d´água que escoa na porção Central do Loteamento Maria Tereza............................................................. 87
Figura 45 - Curso d'água que escoa na porção Central do Loteamento Maria Tereza. ............................................................ 87
Figura 46 - Curso d'água que escoa na porção Central do Loteamento Maria Tereza. ............................................................ 88
Figura 47 - Localização do Montes Claros e da Regional Nordeste. ......................................................................................... 89
Figura 48 - Área de influência do assentamento Montes Claros ............................................................................................... 89
Figura 49 - Principais Vias de Acesso ao Montes Claros. ......................................................................................................... 91
Figura 50 - Descontinuidade e desconecão de vias no Montes Claros. .................................................................................... 92
Figura 51 - Visão de parte do sistema viário do Montes Claros. ............................................................................................... 92
Figura 52 - Exemplo de padrão construtivos baixo. ................................................................................................................... 93
Figura 53 - Exemplo de padrão construtivos médio. .................................................................................................................. 93
Figura 54 - Rede hidrográfica do loteamento Montes Claros..................................................................................................... 95
Figura 55 - Córrego Sem Nome pertencente à sub-bacia hidrográfica do Aglomerado Beira Linha. ........................................ 95
Figura 56 - Visão geral do brejo existente no curso d’água da sub-bacia hidrográfica do córrego José Correia. .................... 95
Figura 57 - A área de influência direta da passagem inferior - PI sob a linha férrea na Avenida Tupã é uma

11

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

intervenção viária fundamental à operação da futura Estação Salgado Filho. ....................................................... 97
Figura 58 - Vista do "cul-de-sac" da Rua Tupã. Ao fundo, Platô da Linha 2 do sistema metroferroviário, futuro
acesso de moradores da Vila Cabana Pai Tomás á Estação Salgado Filho (metrô/ônibus/bicicleta/a
pé) ............................................................................................................................................................................ 97
Figura 59 - Demolição de imóveis em obra .............................................................................................................................. 101
Figura 60 - Demolição de imóveis em obra .............................................................................................................................. 101
Figura 61 - Obras de Estabilização de Encosta em Área de Risco ......................................................................................... 101
Figura 62 - Obras de Estabilização de Encosta em Área de Risco ......................................................................................... 101
Figura 63 - Unidades Habitacionais implantadas pela Prefeitura de Belo Horizonte para o reassentamento de
famílias removidas em função de execução de obras. ......................................................................................... 102
Figura 64 - Unidades Habitacionais implantadas pela Prefeitura de Belo Horizonte para o reassentamento de
famílias removidas em função de execução de obras. ......................................................................................... 102
Figura 65 - Urbanização de área remanescente e de implantação de unidades habitacionais realizadas em
empreendimentos implantados pelo Vila Viva....................................................................................................... 105
Figura 66 - Urbanização de área remanescente e de implantação de unidades habitacionais realizadas em
empreendimentos implantados pelo Vila Viva....................................................................................................... 105
Figura 67 - Oficinas de reciclagem - Programa de Educação Ambiental para Crianças ........................................................ 106
Figura 68 - Oficinas de reciclagem - Programa de Educação Ambiental para Crianças ......................................................... 106
Figura 69 - Plantio em área remanescente .............................................................................................................................. 106
Figura 70 - Plantio em área remanescente .............................................................................................................................. 106
Figura 71 - Oficina de Reciclagem - Programa de Educação Ambiental para Adultos............................................................ 106
Figura 72 - Apresentação das Propostas do PGE (outubro 2011)........................................................................................... 116
Figura 73 - Apresentação das Propostas do PGE (outubro 2011)........................................................................................... 116
Figura 74 - Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa - PREGEE. ................................................................................... 137
Figura 75 - Locais de Entrega Vountária – LEV. ...................................................................................................................... 142
Figura 76 - Locais de Entrega Voluntária - LEV. ...................................................................................................................... 142
Figura 77 - Abrangência do serviço de coleta seletiva no município de Belo Horizonte. ........................................................ 144
Figura 78 - Caminhão a ser cedido pela SLU para as Associações / Cooperativas (GETRA-SLU, 2019). ............................ 145
Figura 79 - Carga de contêineres sendo despachados para Belo Horizonte. ......................................................................... 145
Figura 80 - Modelo dos contêineres a serem instalados em Belo Horizonte. .......................................................................... 146
Figura 81 - Veículo coletor compactador de carregamento lateral. ......................................................................................... 146
Figura 82 - Veículo lavador de contêineres de carregamento lateral. ..................................................................................... 146
Figura 83 - Veículo lavador de contêineres de carregamento lateral. ..................................................................................... 146
Figura 84 - Leiras de composto e triturador de podas ao fundo. ............................................................................................. 147
Figura 85 - Leiras de composto e triturador de podas ao fundo. ............................................................................................. 147
Figura 86 - Vista geral do britador e material produzido – ERE040. ........................................................................................ 148
Figura 87 - Unidade de Recebimento de Pneus – CTRS BR040. ........................................................................................... 149
Figura 88 - Vista geral do aterro sanitário - CTR Macaúbas. ................................................................................................... 149
Figura 89 - Vista geral da ATT - CTR Macaúbas. .................................................................................................................... 150
Figura 90 - Usina de beneficiamento de biogás - CTR Macaúbas. ......................................................................................... 150
Figura 91 - Proposta inicialmente para a Área Central. ........................................................................................................... 162
Figura 92 - Vista área na área do Bairro Cachoeirinha. ........................................................................................................... 163
Figura 93 - Processo participativo nas escolas. ....................................................................................................................... 163
Figura 94 - Processo participativo nas escolas. ....................................................................................................................... 163
Figura 95 - Zona 30 implantada Rua Diamantina. ................................................................................................................... 163
Figura 96 - Utilização das áreas resultantes da Zona 30 no Bairro Confisco. ......................................................................... 163
Figura 97 - Apoio dos moradores na implantação das intervenções urbanas propostas. ....................................................... 163
Figura 98 - O protocolo de resposta nos casos de assédio sexual.......................................................................................... 165
Figura 99 - Comparativas referentes à localização do antigo depósito da Esso. .................................................................... 168
Figura 100 - Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas de acordo com a DN Conjunta
COPAM/CERH n° 02/2010.................................................................................................................................... 169
Figura 101 - Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). .......................................................................... 170
Figura 102 - Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. ...................................................................................... 171
Figura 103 - Mobilização em Parceria com os Núcleos de Defesa Civil- NUDEC................................................................... 173
Figura 104 - Mobilização em Parceria com os Núcleos de Defesa Civil- NUDEC................................................................... 173
Figura 105 - Mitigação de Risco Geológico Alto Vila Cabana Pai Tomás. ............................................................................. 175
Figura 106 - Mitigação do Risco Geológico Muito Alto Vila Cabana Pai Tomás ..................................................................... 175
Figura 107 - Diagnóstico de Risco Geológico das Vilas e Conjuntos Habitacionais de Belo Horizonte. ................................. 176
Figura 108 - Proposta Parque das Ocupações. ....................................................................................................................... 181
Figura 109 - Parque das Ocupações........................................................................................................................................ 182
Figura 110 - Capim que recobre a área do brejo do Córrego José Correia. ............................................................................ 183

12

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Figura 111 - Meandro abandonado do Ribeirão do Onça adjacente á área do assentamento. .............................................. 183
Figura 112 - Ribeirão do Onça e sua faixa de APP na região da áreas do assentamento. .................................................... 183
Figura 113 - Vista área de área vegetada no Jardim Getsêmani............................................................................................. 185
Figura 114 - Nascente onde nota-se vegetação de taiobas, típica de regiões úmidas. .......................................................... 185
Figura 115 - Trecho de córrego que flui sob o substrato rochoso com formação de pequenas cachoeiras. .......................... 186
Figura 116 - Foto área de córrego no Jardim Getsêmani. ....................................................................................................... 189
Figura 117 - Local conhecido como Lagoa do Virgílio, onde nascente foi represada para criação de peixes. ....................... 190
Figura 118 - Nascente represada utilizada para dessedentação de animais. ......................................................................... 190
Figura 119 - Vista da nascente que escoa por via do loteamento. .......................................................................................... 190
Figura 120 - Córrego nas proximidades da MG- 020, de aspecto poluído e com lançamento de resíduos sólidos. .............. 191
Figura 121 - Poluição e deposição de resíduos sólidos em córrego na porção leste do Novo Lajedo. .................................. 191
Figura 122 - Nascente represada utilizada para dessedentação de animais. ......................................................................... 191
Figura 123 - Limite da área de entorno da Serra do Curral. .................................................................................................... 193
Figura 124 - Exemplo de calçada com a padronização da Av. Amazonas. ............................................................................. 194
Figura 125 - Exemplo de calçada com a padronização da Av. Amazonas. ............................................................................. 194
Figura 126 - Calçada protegida da Praça Raul Soares, que conta também com proteção Estadual. ..................................... 195
Figura 127 - Calçada protegida da Praça Raul Soares, que conta também com proteção Estadual...................................... 195
Figura 128 - Calçada protegida da Praça Rui Barbosa, que conta também com proteção Estadual...................................... 195
Figura 129 - Calçada protegida da Praça Rui Barbosa, que conta também com proteção Estadual. ..................................... 195
Figura 130 - Calçadas em laje de pedra, originais da construção da cidade, também protegidas. Deverão ser
mantidas e restauradas se durante a obra forem descobertas. ............................................................................ 196
Figura 131 - Calçada protegida da Avenida Amazonas, no trecho entre ruas dos Caetés e Espírito Santo. ......................... 196
Figura 132 - Calçada protegida da Avenida Amazonas, entre ruas dos Caetés e Espírito Santo, ......................................... 196
Figura 133 - Calçada protegida da Avenida Amazonas, no trecho entre ruas dos Caetés e Espírito Santo. ......................... 197
Figura 134 - Apresentação das Propostas do PGE. (outubro 2011) ....................................................................................... 244
Figura 135 - Apresentação das Propostas do PGE. (outubro 2011) ....................................................................................... 244
Figura 136 - Proposta de intervenções para a Vila Cabana Pai Tomás. ................................................................................. 254
Figura 137 - Área Direta de Influência...................................................................................................................................... 256
Figura 138 - Distribuição dos imóveis afetados por número de pavimentos. .......................................................................... 266
Figura 139 - Distribuição dos imóveis por padrão construtivo. ................................................................................................ 267
Figura 140 - Valor de avaliação dos imóveis. .......................................................................................................................... 268
Figura 141 - Faixa etária da população da Vila Cabana. ......................................................................................................... 269
Figura 142 - Nível de escolaridade da população. ................................................................................................................... 271
Figura 143 - Situação ocupacional. .......................................................................................................................................... 273
Figura 144 - Remoções realizadas pelo Programa Vila Viva. .................................................................................................. 285
Figura 145 - Reuniões das CRTT............................................................................................................................................. 308
Figura 146 - Reuniões das CRTT............................................................................................................................................. 308
Figura 147 - Descrição da Amostra - Sexo e Faixa Etária. ...................................................................................................... 313
Figura 148 - Descrição da Amostra- Ocupação e População Economicamente Ativa. ........................................................... 313
Figura 149 - Descrição da Amostra - Escolaridade e Renda. .................................................................................................. 313
Figura 150 - Exemplo de atendimentos realizados nos escritórios socais (Escritório social Vila Viva Várzea da
Palma, julho de 2019). ........................................................................................................................................... 320
Figura 151 - Exemplo de Acompanhamento de Obra pala GR................................................................................................ 321
Figura 152 - Exemplo de acompanhamento de atividade de mobilização ambiental para apropriação de áreas
remanescentes. ..................................................................................................................................................... 321
Figura 153 - Material para segurança nas obras (“Prevenildo”)............................................................................................... 324
Figura 154 - Distribuição do Prevenildo e orientações sobre risco de transitar próximo à obra - Abril/2018 – PAC
Bacia do Córrego Camarões. ............................................................................................................................... 324
Figura 155 - Unidade Gestora do Programa (UGP). ................................................................................................................ 363
Figura 156 - Unidade Executora do Programa (UEP) .............................................................................................................. 364
Figura 157 - Carta de Inundação. ............................................................................................................................................. 373
Figura 158 - Núcleos de alertas de chuvas (NAC). .................................................................................................................. 374
Figura 159 - Banco de Dados Hidrológico - BDH. .................................................................................................................... 374
Figura 160 - Sub-bacia do Córrego N.Sra da Piedade ( Situação antes do início das obras). ............................................... 376
Figura 161 - Obras Concluídas N. Sra. Da Piedade ( Situação depois do término das obras). .............................................. 376
Figura 162 - Sub- Bacia do Córrego 1° de MAIO (Situação antes do início das obras). ......................................................... 376
Figura 163 - Obras Concluídas 1° de Maio (Situação depois do término das obras). ............................................................. 376
Figura 164 - Sub-Bacia do Córrego Baleares (Situação antes do início das obras) ............................................................... 377
Figura 165 - Obras Concluídas Baleares ( Situação depois do término das obras). ............................................................... 377
Figura 166 - Sub- Bacia do Córrego Engenho Nogueira (Situação antes do início das obras). .............................................. 377
Figura 167 - Sub-Bacia do Córrego Engenho Nogueira (Situação depois do término das obras). ......................................... 377

13

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Figura 168 - Bacia do Córrego Engenho Nogueira (Bacia de Detenção de Cheias Concluída). ............................................ 377
Figura 169 - Sub- Bacia do Córrego Engenho Nogueira (Tratamento de fundo de vale). ....................................................... 377

14

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 01 - Equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do Estudo ............................................................................... 16
Tabela 02 - Empreendimentos do OP conquistados pela Villa Cabana Pai Tomás. ................................................................. 60
Tabela 03 - Domicílios residenciais ou mistos ocupados. .......................................................................................................... 62
Tabela 04 - Motivo das viagens dos moradores do Cabana por Gênero. ................................................................................. 64
Tabela 05 - Divisão Modal dos moradores do Cabana por Gênero. .......................................................................................... 65
Tabela 06 - Andamento dos PGEs e PRUs ............................................................................................................................... 73
Tabela 07 - Dados população Maria Tereza. ............................................................................................................................. 85
Tabela 08 - Resultados da Simulação do desempenho do transporte coletivo. ...................................................................... 139
Tabela 09 - Proposta de composição mínima para equipe do PGAO. .................................................................................... 219
Tabela 10 - Cronograma de Implemantação dos Programas Socioambientais....................................................................... 229
Tabela 11 - Cronograma de Implementação de Prgramas Socioambientais .......................................................................... 251
Tabela 12 - Classificação dos imóveis a serem removidos por justificativa de remoção ........................................................ 255
Tabela 13 - Classificação dos imóveis a serem removidos por regime de uso e de ocupação. ............................................. 265
Tabela 14 - Distribuição das unidades habitacionais do Vila Viva. .......................................................................................... 284
Tabela 15 - Possibilidade e expectativas para famílias proprietárias e residentes na área (imóveis de uso
residencial)............................................................................................................................................................. 287
Tabela 16 - Possibilidade e expectativas para famílias que ocupam imóveis no regime de uso de aluguel ou
cessão e de ressarcimento de seus proprietários ................................................................................................. 288
Tabela 17 - Possibilidade e expectativas para famílias ocupantes de imóvel de uso misto .................................................... 290
Tabela 18 - Classificação dos imóveis a serem removidos por regime de uso e de ocupação .............................................. 292
Tabela 19 - Cronograma da intervenção. ................................................................................................................................. 301
Tabela 20 - Empreendimentos do OP Conquistados pela vila Cabana Pai Tomás................................................................. 309
Tabela 21 - Necessidades das partes interessadas do projeto. .............................................................................................. 318
Tabela 22 - Indicadores de participação social. ....................................................................................................................... 334
Tabela 23 - Histórico de vistorias ............................................................................................................................................. 370

15

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS
Tabela 01 - Equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do Estudo
Profissional

Órgão / Empresa

Leandro César Pereira

Smobi

Mateus de Faria Damasceno

Smobi

Adriana Lima Braga

Smobi

Adriana Luiza Nigri Ribeiro

Smobi

Rebecca Pinheiro

Smobi

Gisella Cardoso Lobato

Suplan

Tiago Esteves Gonçalves da Costa

Suplan

Ana Carolina Maria Soraggi

Suplan

Cristina Márcia Santos de Sá

Suplan

Flávia Mourão P. do Amaral

Suplan

Lúcia Karine de Almeida

Suplan

Luciana Moreira Barbosa Mostos

Suplan

Sônia Mara Miranda Knauer

Suplan

Júnia Naves Nogueira

Urbel

Maria Cristina Fonseca de Magalhães

Urbel

Aluísio Rocha Moreira

Urbel

Alexandre Lopes Vieira

Urbel

Ana Flávia Martins Machado

Urbel

Adriana Lemos Costa Val

Urbel

Carolina Gasparini Barbosa Heller

Urbel

Karine Maria de Oliveira

Urbel

Helen Josiane Moura de Souza Belo

Urbel

Marcos André Ferreira Gonçalves

Urbel
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Profissional

Órgão / Empresa

Allan Victor Coelho Nascimento

Urbel

Helen Cristina Ramos Alkimin

Urbel

Lidiane de Almeida Barbalho

Urbel

Luciana D'Albuquerque Ferreira

Urbel

Luciana Nara Oliveira Morais

Urbel

Mariza de Paula Ferreira Silva

Urbel

Wanja Ribeiro dos Santos Filgueiras

Urbel

Nayara Couto Bicalho de Oliveira Costa

Urbel

Maria Aparecida Reis

Urbel

Jairo Andrade Pereira

Urbel

Rogério Carvalho Silva

BHTrans

Nebai Tavares Gontijo

BHTrans

Luciano Aparecido Chagas

BHTrans

Marco Antônio Silveira

BHTrans

Elizabeth Gomes de Moura

BHTrans

Dayane Guimarães Machado

BHTrans

Sérgio Luiz Manini de Castro

BHTrans

Laura Andrade Fonseca

BHTrans

Adriano de Souza Morato

Sudecap

Bruna Barros Bittencourt

Sudecap

Charle Ferreira de Almeida

Sudecap

Cyntia Amaral Romano

Sudecap

Danúbia Pereira Andrade Sacramento

Sudecap

Fabiana de Castro Raso

Sudecap

Kely Cristina Santos Venier

Sudecap
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Profissional

Órgão / Empresa

Marcelo Alves Mourão

Sudecap

Marcelo Crisostomo de Aguiar

Sudecap

Marcelo Cardoso Lovalho

Sudecap

Marcos Ferreira de Souza

Sudecap

Maria Geralda de Castro Bahia

Sudecap

Maurício Cangussú

Sudecap

Mauro Lúcio Ribeiro da Silva

Sudecap

Micherrine Gurian

Sudecap

Nilton de Freitas Souza Ramos

Sudecap

Raquel de Santana Napoleão

Sudecap

Renato Migliard Caetano

Sudecap

Renato Pires de Oliveira

Sudecap

Ricardo Cesar Duarte

Sudecap

Weslei Fontes Rezende

Sudecap

Dalmo Figueiredo

FCO

José Cláudio Nogueira Vieira

FCO

Rodrigo Lisboa Costa Puccini

FCO

Jessica Marques Jesus Sathler

FCO

Mateus Almeida Nunes

FCO

Luisa Leoni Fernandes Brandão Cabral

FCO

Angélica Diniz

FCO
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1. INTRODUÇÃO

Este documento contempla os instrumentos de gestão de riscos e impactos ambientais e
sociais do Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte, apresentam uma
análise dos impactos decorrentes da implementação do programa e das medidas a serem
adotadas para evitar, mitigar e compensar tais impactos, bem como as estruturas, legislação,
normas e políticas existentes que contribuem para alcançar os objetivos, assim como na
busca por novos financiamentos no futuro.
A estrutura institucional utilizada para o programa prevê uma atuação mais centrada nos
seguintes órgãos e diretorias da Prefeitura de Belo Horizonte:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Smobi, através da:
•

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans, responsável
pelo sistema de mobilidade da cidade. Planeja, organiza, orienta, coordena, executa,
delega e controla a prestação de serviços públicos relacionados ao transporte público
e ao tráfego rodoviário urbano, bem como participa do planejamento urbano de Belo
Horizonte;

•

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) responsável
pela implementação da Política Municipal de Habitação, através da elaboração de
planos e projetos, execução de obras de urbanização, regularização fundiária,
assistência técnica, produção de novas moradias e trabalho social, para moradores de
assentamentos de interesse social e população de baixa renda;

•

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) responsável pela
elaboração de projetos e implementação de obras públicas, pavimentação e
saneamento do Município;

•

Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças (SUPGF-OBI) através da
Diretoria de Convênios, Contratos e Captação, responsável pela prestação de contas.

Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU, através da:
•

Subsecretaria de Planejamento Urbano (Suplan) responsável por planejar e
coordenar a elaboração e a implementação da política de planejamento urbano
visando o desenvolvimento sustentável do Município;

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) através da:
•

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLOR), através da Diretoria Central
de Convênios e de Financiamentos (DCFI) responsável pela documentação
institucional.
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2. PROGRAMA DE MOBILIDADE E INCLUSÃO
URBANA DE BELO HORIZONTE

2.1. OBJETIVOS DO PROJETO
2.1.1.

Objetivos gerais

•

Melhorar o serviço de transporte público e a mobilidade urbana do Município de
Belo Horizonte e da Região Metropolitana;

•

Qualificar parte significativa do assentamento de interesse social Vila Cabana Pai
Tomás;

•

Elaborar projetos estratégicos para determinadas regiões da cidade visando a
qualificação e o desenvolvimento urbano destes territórios.

•

Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte para
alavancagem de recursos e atuação integrada na área de mobilidade,
desenvolvimento urbano e inclusão social.

2.1.2.

Objetivos específicos

•

Melhorar a acessibilidade das regiões Oeste e Barreiro, bem como da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com a implantação do Corredor de Transporte
Coletivo na Avenida Amazonas;

•

Ampliar o acesso às redes de transporte coletivo à população de assentamentos de
interesse social envolvidos no Programa;

•

Reduzir os tempos de viagem, através da melhoria de tempos de parada, sincronismo
dos semáforos e eliminação de gargalos operacionais;

•

Ampliar as opções de destinos para os usuários do transporte coletivo;

•

Promover acessibilidade e circulação com conforto e segurança para todos os
usuários, preferencialmente os pedestres;

•

Reduzir o número de acidentes no trânsito urbano na área de influência do projeto
proposto, através da sinalização de travessias semaforizadas seguras;

•

Melhorar as condições de espera e a operação dos pontos de embarque e
desembarque de passageiros com implantação e requalificação dos Pontos de
Transferência;
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Reduzir a emissão de gases de efeito estufa com ganhos ambientais pelo aumento de
velocidade operacional dos ônibus e redução do número de ônibus e viagens,
consequência da tronco-alimentação;

•

Reduzir o volume de tráfego na Avenida Amazonas;

•

Reduzir a poluição sonora;

•

Aumentar o percentual de transporte coletivo na matriz de mobilidade da cidade;

•

Reestruturar física e ambientalmente parte significativa da Vila Cabana Pai Tomás,
integrando-a ao Corredor Amazonas e à cidade formal;

•

Elaborar Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá visando a integração das
políticas e especificidades presentes no território com foco na sustentabilidade e no
desenvolvimento econômico;

•

Preparar banco de projetos estratégicos, viários e de saneamento, em áreas de
interesse social das regiões norte e nordeste, integrando-as à rede de transporte
coletivo existente;

•

Elaborar estudos e projetos de mobilidade, resiliência e desenvolvimento urbano na
região oeste.

•

Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, para
possibilitar a captação de recursos no futuro.

2.2. COMPONENTES
O Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana está estruturado em dois componentes:
I. Mobilidade urbana, conectividade e estruturação de assentamentos de interesse
social em Belo Horizonte;
II. Preparação de estudos, planos e projetos estratégicos;
O primeiro componente se divide em dois subcomponentes e seus produtos: Corredor
Amazonas e Urbanização Integrada - Vila Viva Cabana Pai Tomás.
Os produtos do Corredor Amazonas correspondem à:
•

Elaboração de projetos executivos de 42,5 km de faixas exclusivas para o transporte
coletivo (geometria, sinalização, urbanístico, micro drenagem, paisagismo, pontos de
embarque e desembarque, tratamento de calçadas, equipamentos de integração e
controle, serviços complementares, orçamento);

•

Execução de obras de priorização de 26,4 km do transporte coletivo (vias exclusivas)
referentes à implantação da primeira fase do projeto, com tratamento viário visando
à priorização da circulação do transporte coletivo, microdrenagem, mobiliário
urbano, intervenções viárias, paisagismo, urbanização, pavimentação, pontos de
embarque e desembarque nos corredores (pontos de transferência), sinalização viária
e tratamento de calçadas.
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Os produtos da Vila Viva Cabana Pai Tomás - Urbanização Integrada correspondem:
•

Abertura do complexo viário Sete de Setembro, que atravessará a Vila no sentido
Sudeste / Nordeste, ligando a Avenida Amazonas à Avenida Tupã;

•

Abertura e interligação de outras vias veiculares e de pedestres, com: a implantação
e complementação das redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem; obras de
consolidação geotécnica e pavimentação; a utilização das áreas remanescentes para
implantação de áreas de lazer e convívio; a remoção das famílias afetadas pelas
obras e demolições;

•

Trabalho de acompanhamento social com as famílias afetadas pela intervenção,
desde a abordagem inicial para divulgação das atividades, até a entrega da obra.
Trabalhando na perspectiva de que, além de informar, o trabalho social deve
fomentar, formar e partilhar ações e compromissos, na medida em que possibilita a
integração dos moradores com as várias políticas públicas e suas interfaces, visando
a sustentabilidade das intervenções;

•

Construção de edifícios de cinco pavimentos com apartamentos de dois ou três
quartos, dentro da Vila Cabana, em áreas remanescentes da implantação das vias ou
em outras áreas para reassentamento de parte das famílias removidas em função das
obras ou moradias em áreas de risco.

O segundo componente se refere à preparação de projetos estratégicos e abrange três
subcomponentes e seus produtos: Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá,
Projetos Viários e de Saneamento Estratégicos para quatro Assentamentos Informais e
Projetos Estratégicos e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Urbano e Resiliência.
O Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá compreende estudos técnicos
necessários para promover a Estruturação Urbana da Região do Jatobá, envolvendo o
Distrito Industrial e os 21 assentamentos de interesse social existentes na região.
Os projetos viários e de saneamento (água, esgoto e drenagem) estratégicos para quatro
assentamentos informais das Regiões Norte e Nordeste, a saber, Montes Claros, Maria
Tereza, Jardim Getsemani e Novo Lajeado, visam, inclusive, a integração com a rede de
transporte coletivo, e devem ser elaborados com base no Plano de Regularização Urbanística
(PRU) de cada assentamento.
Os produtos dos projetos estratégicos e mobilidade urbana, desenvolvimento urbano e
resiliência correspondem à:
•

Estudo de Transporte e Projeto Funcional da Estação de Integração Salgado Filho;

•

Estudo de Transporte e Projeto Funcional da Estação Nova Suíça;

•

Inovações tecnológicas de Mobilidade: APP noturno, Pesquisa OD e Contador
ciclista;

•

Projeto de Interligação da Rua Tupã com Avenida Tereza Cristina.

22

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

As Áreas de Intervenção do Programa de Melhoria da Mobilidade e Inclusão Urbana estão
apresentadas na Figura 01.

Figura 01 - Áreas de Intervenção do Programa de Melhoria da Mobilidade e Inclusão urbana.
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
SOCIAIS

3.1. ITEM (A): ASPECTOS GERAIS (ESS 1)
3.1.1.

Marco legal

Legislação Federal

O arcabouço legal construído nas últimas décadas e que orienta a políticas urbanas no Brasil
e, por consequência, estabelece os limites e diretrizes a serem observados nos projetos de
intervenção nas cidades, está intrinsecamente relacionado aos intensos processos de
urbanização. Ao longo do século XX, mais especialmente a partir da década de setenta, há
uma inversão da relação rural-urbana e chegamos ao ano 2000 com mais de 137 milhões de
brasileiros vivendo em áreas urbanas, o que correspondia a 81% da população total. Segundo
o Censo do IBGE de 2010, esse índice cresceu para 84%, ou seja, do total de cerca de 190
milhões de pessoas, 160 milhões viviam em zonas urbanas.
Muitas foram as consequências deste processo de urbanização acelerada que se refletem
diretamente no quadro de exclusão social vinculada a vários déficits de serviços urbanos.
Além disso, há que se ressaltar que o inchaço das cidades já adensadas com população vinda
de outras regiões à procura de trabalho e de serviços públicos associados ao aumento do
custo da terra nas áreas centrais provocou a formação de extensas periferias ocupadas por
população de baixa renda que ultrapassam os limites da cidade, consolidando conurbações
metropolitanas desprovidas de qualidade urbana.
Históricas reivindicações populares quanto ao direito à cidade, especialmente articuladas no
movimento pela reforma urbana, se apresentaram com força ao longo da elaboração da
Constituição Federal de 1988 –CF 88 (ANEXO 1), conhecida como “Constituição Cidadã”,
por ter sido concebida no processo de redemocratização do país. Além do reconhecimento e
do respeito aos direitos e garantias individuais dos cidadãos sob vários aspectos, pela
primeira vez, a cidade foi tratada no texto constitucional, com a inclusão dos artigos 182 e
183 que compõem o capítulo da Política Urbana.
O art. 182 estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder
público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. Para tanto, especifica que o plano diretor municipal é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana e que a propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas
no plano diretor.
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O art. 183, por sua vez, ampliou a possibilidade de regularização de áreas urbanas ocupadas
por favelas, vilas, bem como loteamentos clandestinos.
O capítulo da Constituição Federal sobre a Política Urbana foi regulamentado pela Lei nº
10.257 de 10 de julho de 2001, “Estatuto da Cidade” (ANEXO 1), que reúne normas
relativas à ação do poder público em relação ao uso da propriedade urbana em prol do
interesse público, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental. O Estatuto da Cidade fixa importantes princípios para nortear essas ações e
dispõe sobre instrumentos urbanísticos, de política econômica e tributária e de participação
social com vistas à efetiva função social da propriedade e da cidade.
Na esteira dos instrumentos de gestão democrática das cidades, foi promulgada, em janeiro
de 2015, a Lei nº 13.089 (ANEXO 1), que institui o Estatuto da Metrópole, estabelecendo
“diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de
interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos
Estados”, visando a integração de ações entre os municípios que formam uma metrópole, em
parceria com as demais esferas de governo. O Estatuto da Metrópole estabeleceu diretrizes
para o desenvolvimento da política metropolitana mediante instrumentos de regulamentação
urbanística, financeiros e de planejamento, especialmente o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI), além de exigir a governança interfederativa com participação da
sociedade civil para implementação da política metropolitana1.
Como decorrência das exigências da CF 88 e do Estatuto da Cidade, a Lei da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012 (ANEXO 1),
determina aos municípios com mais de 20.000 habitantes e outros a tarefa de elaborar e
executar o plano municipal de mobilidade. Essa lei estabelece princípios, diretrizes e
instrumentos para orientar os municípios a planejar o sistema de transporte e de
infraestrutura viária para a circulação de pessoas e cargas, em atendimento às necessidades
da população e à sustentabilidade ambiental. Estabelece como prioridade para as cidades o
transporte coletivo, público e não motorizado, em vez do individual, particular e motorizado.
Entre os instrumentos que compõem o marco legal de referência para o projeto ora em
discussão, destacamos ainda, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (ANEXO 1), que
dispõe sobre promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida e Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 , Estatuto da Pessoa com Deficiência (ANEXO
1).
A acessibilidade é entendida como “possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,

1

Belo Horizonte é o núcleo da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH e regulamentada pela Lei Complementar Estadual
nº 89/2009 (ANEXO 1). A RMBH já elaborou o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado pelo Conselho
Deliberativo Metropolitano em 2011. O Estatuto da Metrópole trouxe a exigência de se aprovar o Plano por lei estadual, o que
ainda não se efetivou.
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transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida” deve ser garantida às pessoas com deficiência para que possam usufruir de seus
direitos em equiparação de oportunidades. O reconhecimento do direito à acessibilidade e as
imposições legais têm interferido positivamente nos projetos dos equipamentos públicos e de
infraestrutura urbana em geral.
Quanto à Política Nacional de Meio Ambiente, o instrumento legal de referência, Lei Federal
nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 (ANEXO 1), é anterior à Constituição de 1988. No entanto,
o texto constitucional recepcionou Lei anterior ao estabelecer, no artigo 225, que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. A CF 88 estabelece,
ainda, nos incisos VI e VII do artigo 23 que a proteção ao meio ambiente, o combate à
poluição em qualquer de suas formas e a preservação de florestas, fauna e flora são
competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Entre os
principais instrumentos previstos para a Política Nacional do Meio Ambiente estão o
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a criação de
áreas de proteção ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, o licenciamento e a
revisão de atividades poluidoras, a concessão dos recursos ambientais com fins econômicos,
o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e as penalidades pelo não cumprimento das
medidas de preservação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente, considerando a
responsabilidade compartilhada, instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente constituído
pela União, estados e municípios. Além dos órgãos regionais, também são responsáveis pelas
políticas ambientais brasileiras o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).
Merece referência, ainda, a Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012, novo Código Florestal
(ANEXO 1), que trouxe a previsão do instituto da regularização fundiária urbana em áreas
de proteção permanente (APPs), ampliando-o para atingir também áreas não caracterizadas
como de interesse social (classificadas como de interesse específico).
Outro importante instrumento legal de ordenamento territorial das cidades é a Lei 6.766 de
19 de dezembro de 1979 (ANEXO 1), que estabelece normas gerais de parcelamento do solo
urbano. Mesmo sendo anterior à CF 88, por esse instrumento já se reconhecia o papel do
Estado como sujeito interessado na adequada ocupação do espaço urbano, imputando-lhe
deveres e direitos na dinâmica firmada com o proprietário privado e a coletividade A Lei
estabelece requisitos mínimos para os loteamentos e desmembramentos, incluindo a
obrigação ao empreendedor quanto à implantação da infraestrutura e equipamentos urbanos
nos novos loteamentos. Posteriormente, diversas foram as alterações nesta lei, ressaltando-se
aquelas decorrentes da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 (ANEXO 1), que dispõe sobre

26

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

a regularização fundiária rural e urbana. A Lei 13.465/17 elenca vários instrumentos
jurídicos que podem ser empregados para a regularização fundiária, diferenciando os casos
de interesse social dos de interesse específico, e contemplando a regularização da ocupação
de imóveis de propriedade particular ou pública. Entretanto, como se trata de lei
relativamente recente, ainda há questionamento em relação a alguns dos instrumentos e
procedimentos que devem ser adotados.
Finalmente, entre os principais instrumentos da legislação federal de interesse para esse
programa, destacamos a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000 (ANEXO 1), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo nas normas constitucionais sobre finanças
públicas. A LRF impõe o controle de gastos da União, estado, Distrito Federal e municípios,
condicionando-os à capacidade de arrecadação e determinando o estabelecimento de metas
fiscais trienais; isso implica na limitação na capacidade de assumir novos compromissos que
possam extrapolar o que é previsto como capacidade de suporte financeiro pelo ente
federado.
Legislação Municipal

O processo de formação urbana de Belo Horizonte, desde a fundação da cidade, tem sido
fortemente marcado pela segregação espacial e exclusão de segmentos sociais de menor
renda, em que pesem as diversas iniciativas de planejamento da cidade. Nascida planejada
para ser a capital do Estado, sua implantação foi orientada por uma Planta Geral que
concebeu um zoneamento prevendo o seu crescimento do centro para a periferia. No entanto,
devido a uma conjugação de fatores, entre os quais a elevação dos preços dos terrenos no
centro, em virtude da concentração de investimentos públicos nesta área, e da legislação
urbanística de caráter elitista, os terrenos centrais tornaram-se inacessíveis à maioria da
população. E assim, contrariando as previsões do plano original, a cidade cresceu da
periferia para o centro, já abrigando diversas vilas e favelas desde seus primeiros anos.
Projetada para 200 mil habitantes, nos anos 30 Belo Horizonte já abrigava uma população de
140 mil e grande carência de serviços públicos.
Com o avanço da industrialização, o crescimento populacional foi vertiginoso, dobrando a
cada década e atingindo um milhão de habitantes em meados da década de 60. Com esse
crescimento populacional se fortaleceu o processo de ocupação de loteamentos cada vez
mais distantes, inclusive situados em municípios vizinhos, dando origem ao aglomerado
metropolitano com conflitos diversos, principalmente quanto ao aprofundamento das
desigualdades na distribuição dos serviços urbanos.
Em 1973 foi institucionalizada a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e, em
1975 foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Integrado Econômico e Social definindo a
estratégia de desenvolvimento para a região. Como desdobramento desse plano foram
aprovados O Modelo Metropolitano de Transporte Integrado e o Plano de Ocupação do Solo
do Aglomerado Metropolitano, dos quais derivaram diversas ações e projetos com
importante interferência na estruturação da região e do município central, incluindo a
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primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, aprovada em 1976 – Lei
Municipal 2662/76 (ANEXO 1), alterada em 1985 pela Lei nº 4034/85 (ANEXO 1).
Com a Constituição de 1988, ampliaram-se as competências dos Municípios, que passaram a
ter maior responsabilidade na concepção e execução das políticas sociais e urbanas,
assumindo o planejamento e o ordenamento do uso do solo. Em 1996, à luz dos instrumentos
de gestão democrática da cidade decorrentes da CF 88 e da nova Lei Orgânica Municipal
(ANEXO 1), foram aprovados o Plano Diretor (Lei nº 7.165/96) e a nova Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de Belo Horizonte - Lei nº 7.166/96
(ANEXO 1), desenhando-se uma nova dinâmica de produção do espaço urbano, inspirada no
princípio de direito da cidade2. Como instância de acompanhamento da política urbana do
município, o Plano Diretor institui o Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR),
que tem entre suas atribuições a realização, a cada quatro anos, da Conferência Municipal de
Política Urbana. As Conferências permitem avaliar a legislação urbanística e propor, de
forma participativa, as adaptações necessárias.
A V Conferência Municipal de Política Urbana, concluída em 2014, discutiu de forma
participativa uma ampla revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
do solo, fundamentada nas diretrizes da Agenda Urbana consolidadas internacionalmente e,
também, nas diretrizes e instrumentos materializados no Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001). As propostas emanadas da V Conferência compuseram o Projeto de Lei que
deu origem à Lei 11.181 de 08 de agosto de 2019 que aprova o novo Plano Diretor do
Município de Belo Horizonte (ANEXO 1).
A seguir, descreveremos de forma sucinta os principais dispositivos da legislação municipal
de interesse para o projeto em avaliação.
Lei nº 11.181/2019 – Plano Diretor do Município de Belo Horizonte

O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 11.181, foi sancionado no dia 08
de agosto de 2019, após extenso processo de discussão pública e participativa iniciado em
2014. No escopo do Plano Diretor estão definidas as diretrizes da política de
desenvolvimento urbano municipal, além do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) e as
regras de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Os princípios, objetivos e diretrizes contidos no Plano Diretor fundamentam-se no princípio
da Função Social da Propriedade e da Cidade, nos termos do art. 182 da Constituição Federal
de 1988 e do art. 2º da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, bem como nas
disposições da Nova Agenda Urbana (NAU) e dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), com destaque para o ODS-11, voltado para tornar as cidades mais
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A Nova Agenda Urbana (NAU) constitui
documento consolidado na terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e
Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Quito em 2016. O art. 4º da Lei do Plano Diretor
elenca diversas diretrizes atreladas à NAU de forma a estabelecer o comprometimento do

2

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Anais da I Conferência Municipal de Política Urbana, 1999. Disponível em www.pbh.gov.br
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Município com os compromissos globais.
Entre os objetivos gerais da política urbana expressos no art. 5º da Lei, destacam-se os
elencados abaixo que subsidiam as propostas ora apresentadas:
(...)
“VI - fomentar a diversidade econômica no Município, disciplinando a instalação
de atividades não residenciais e criando mecanismos para a disseminação de
centros e centralidades no território; (...)
VIII - promover a estruturação de um modelo de planejamento e gestão da cidade
que seja democrático, descentralizado e integrado;
IX - promover a compatibilização da política urbana municipal com a
metropolitana, a estadual e a federal, garantida a preservação dos atributos dos
núcleos locais;
X - preservar, proteger e recuperar os espaços públicos, o meio ambiente e o
patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico e arqueológico municipal;
XI - proporcionar à população o acesso a rede de transporte coletivo de
qualidade, bem como disponibilizar infraestrutura de suporte à utilização de
modos de transporte não motorizados; (...)
XIV - assegurar a produção de HIS, desenvolvendo e implementando estratégias
para a viabilidade de produtos imobiliários a preços acessíveis a todas as faixas
de renda familiar;
XV - promover a qualificação urbanística das áreas de vilas e favelas, de forma a
integrá-las às demais áreas da cidade;
XVI - promover a regularização fundiária dos assentamentos precários; (...)
XXII - constituir medidas de sustentabilidade urbano-ambiental, considerando os
princípios preconizados pela política de combate às mudanças climáticas;
XXIII - incorporar às ações de planejamento urbano medidas para gerar espaços
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.”
Ainda entre as diretrizes temáticas contidas no Plano Diretor, merecem destaque, para os fins
deste projeto, aquelas relativas a:
•

Estruturação Urbana (art. 7º): a política de estruturação urbana busca compatibilizar
a ocupação do solo urbano com as características prevalentes nas diferentes porções
do território municipal, considerando a capacidade de suporte dessas, sendo o
principal instrumento a regulação do parcelamento e da ocupação do território com
base em seus atributos físicos, econômicos e sociais. Para isso, o território municipal
é categorizado em zonas e áreas (podendo haver sobreposição entre elas), conforme
constante no Título IV – Do Zoneamento. Compõem o zoneamento do município:
I. Zonas de preservação ambiental;
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II. Zonas de ocupação moderada;
III. Zonas de ocupação preferencial;
IV. Zonas especiais de interesse social;
V. Áreas especiais de interesse social;
VI. Áreas de centralidade;
VII. Áreas de grandes equipamentos;
VIII. Áreas de diretrizes especiais;
IX. Áreas de conexões ambientais;
X. Áreas de projetos viários prioritários.
•

Desenvolvimento Urbano (Art. 8º): buscam descentralizar os benefícios do processo
de urbanização por meio da democratização do acesso a equipamentos públicos,
comércio, serviços e espaços de lazer e convívio, destacando-se o estímulo à
formação e à consolidação de centros e centralidades em todas as regiões do
Município;

•

Meio Ambiente (art. 9º ao 14): além do disposto na legislação específica, integra
ações de proteção ambiental e saneamento, bem como medidas de prevenção e
combate ao risco geológico efetivo e soluções para direcionamento do ordenamento
territorial segundo princípios de resiliência e sustentabilidade;

•

Habitação (art. 15 ao 22): adotando o conceito de habitação como “moradia digna
inserida no contexto urbano, provida de infraestrutura de serviços urbanos e de
equipamentos comunitários”, estabelece que a Política Municipal de Habitação
caracteriza-se como de interesse social e visa ao atendimento da população de baixa
renda residente no município;

•

Mobilidade Urbana (art. 24 ao 28): considerando o conceito de mobilidade como
“conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e nas
necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de
transporte”, estabelece princípios, objetivos e diretrizes da Política Municipal de
Mobilidade Urbana (PMMU) cujo instrumento básico é o Plano Diretor de
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, que passa a integrar o Plano Diretor.
Reconhecendo a interrelação entre os grandes eixos de circulação e os processos de
ocupação, há uma ênfase em estratégias de desenvolvimento urbano orientado ao
estímulo e ao uso de modos de transporte coletivos e ativos (não motorizados), bem
como de aumento da densidade populacional e a diversidade de atividades nas
regiões mais bem servidas por infraestruturas de transporte coletivo.

O Plano Diretor, Lei Municipal nº 11.181/2019, incorpora diversos instrumentos de política
urbana a serem aplicados com o objetivo de alcançar o cumprimento da função social da
propriedade urbana, destacando-se:
•

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), cuja aplicação
atrelada às diretrizes de ordenamento territorial poderá contribuir para o melhor
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aproveitamento das áreas e edificações vazias ou subutilizadas (Capítulo II / Título
II);
•

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) atrelada ao CA Máx. (coeficiente
de aproveitamento máximo), cuja arrecadação será destinada ao Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social (FMHIS) e, consequentemente, aplicada em ações que
visem a garantia do direito à moradia digna, inclusive nos assentamentos precários
existentes (Seção II / Capítulo IV / Título II);

•

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) atrelada ao CA Cent. (coeficiente
de aproveitamento máximo nas áreas classificadas como centralidades), cujo
objetivo é estimular o desenvolvimento e a consolidação das centralidades locais e
regionais e cuja arrecadação será destinada ao Fundo de Centralidades e deverá ser
aplicada na qualificação urbanística destas áreas (Seção II / Capítulo IV / Título II);

•

Transferência do Direito de Construir (TDC): instrumento pelo qual o Executivo
autoriza o proprietário de imóvel urbano a alienar ou a exercer em outro local o
direito de construir quando houver restrição de ocupação decorrente do interesse de
proteção ambiental ou cultural ou ainda quando houve interesse na implantação de
equipamento urbano ou comunitário ou na implantação de projetos viários
prioritários;

•

Operação Urbana Consorciada (OUC), instrumento voltado para viabilizar projetos
urbanos de interesse público, articulados com a qualificação dos modelos de
ocupação e uso de imóveis no Município, que prevê intervenções e medidas
coordenadas pelo Executivo, com a participação de agentes públicos e da sociedade
(Capítulo V / Título II);

•

Reajuste de Terrenos, que constitui instrumento de redesenho de porções do
território municipal com vistas à sua qualificação urbanística, a ser efetivada a partir
da unificação de registros imobiliários para posterior parcelamento (Capítulo VI /
Título II);

•

Concessão Urbanística, que é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas
pelo Executivo para a implementação de planos e projetos de interesse público,
viabilizadas por meio de cooperação da iniciativa privada ou de outros entes
públicos, cuja remuneração do parceiro é derivada da exploração da obra realizada;

•

Convênio Urbanístico de Interesse Social, que é uma forma de acordo de cooperação
firmado entre o Executivo e a iniciativa privada para execução de empreendimentos
de interesse social.

O ordenamento territorial está sistematizado nos Anexos I a IV - que tratam da Estrutura
Urbana (Zoneamento Urbano), da Estrutura Ambiental, das Áreas de Diretrizes Especiais e
dos Projetos Estratégicos - e em suas respectivas diretrizes (Capítulo II / Título IV).
Compõem o zoneamento do Município as seguintes zonas e áreas, subdivididas conforme o
grau de proteção ou de interesse a ser aplicado:
I.

Zonas de preservação ambiental (PA-1, PA-2 E PA-3): porções do território
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municipal cuja possibilidade de ocupação sofre restrições em decorrência da
presença de atributos ambientais e paisagísticos relevantes, da necessidade de
preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, natural ou paisagístico,
da amenização de situações de risco geológico ou da necessidade de recuperação de
sua qualidade ambiental;
II.

Zonas de ocupação moderada (OM-1, OM-2, OM-3 e OM-4): porções do território
municipal cuja possibilidade de ocupação sofre restrições em função de sua baixa
capacidade de suporte, de sua inserção em bairros tradicionais ou conjuntos urbanos
com relevância cultural e simbólica ou em funçaõ da busca pela manutenção de
modelo de ocupação destinado ao uso habitacional de interesse social ou de mercado
popular;

III.

Zonas de ocupação preferencial (OP-1, OP-2 E OP-3): porções do território
municipal nas quais a ocupação é estimulada em decorrência de melhores condições
de infraestrutura e de acessibilidade e de menores restrições topográficas e
paisagísticas;

IV.

Zonas especiais de interesse social (ZEIS-1 e ZEIS-2): as porções do território
municipal ocupadas predominantemente por população de baixa renda, nas quais há
interesse público em promover a qualificação urbanística por meio da implantação
de programas habitacionais de urbanização e regularização fundiária. As ZEIS-1
correspondem a áreas ocupadas desordenadamente e de forma espontânea e as ZEIS2, àquelas em que o Executivo tenha implantado conjuntos habitacionais de interesse
social;

V.

Áreas especiais de interesse social (AEIS-1, AEIS de Interesse Ambiental e AEIS2): áreas edificadas ou não, destinadas à implantação de programas e
empreendimentos de interesse social, com predominância do uso habitacional,
conforme diretrizes da Política Municipal de Habitação (PMH), sendo que:
•

AEIS-1 são porções do território municipal destinadas à implantação de
empreendimentos de interesse social, compostas de áreas vazias e edificações
existentes, subutilizadas ou não utilizadas;

•

AEIS de Interesse Ambiental são porções do território municipal
subutilizadas, desocupadas ou predominantemente desocupadas, dotadas de
elementos ambientais relevantes, nas quais é possível a compatibilização entre
a proteção de atributos naturais e paisagísticos, a geração de espaços públicos
de lazer, a implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários - EUC e a
produção de empreendimentos de interesse social.

•

AEIS-2 são porções do território municipal nas quais estejam presentes
loteamentos passíveis de regularização fundiária nos termos da legislação
federal, ocupados, predominantemente, por população de baixa renda
enquadrada nos critérios de atendimento da PMH.

VI.

Áreas de centralidade (Acent locais ou regionais): porções do território municipal
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onde se pretende direcionar maior adensamento construtivo e populacional e a
concentração de atividades econômicas, complementarmente à qualificação
urbanística do espaço urbano;
VII.

Áreas de grandes equipamentos: dividem-se em áreas de grandes equipamentos de
uso coletivo (Ageucs) e áreas de grandes equipamentos econômicos (Agees),
caracterizadas pela presença predominante de atividades de grande porte e geradoras
de impactos urbanísticos ou ambientais de maior relevância ou que estejam
destinadas à implantação desses.

VIII.

Áreas de diretrizes especiais (ADE): porções do território municipal que, em função
de especificidades urbanísticas, culturais ou ambientais, demandam a adoção de
políticas específicas de parcelamento, ocupação ou uso do solo de caráter restritivo
em relação às normas gerais da legislação urbanística municipal.

IX.

Áreas de conexões ambientais: porções do território predominantemente lineares,
cuja delimitação tem como objetivo a conformação de uma rede de qualificação
ambiental voltada para a proteção de cursos d’água e nascentes e prevenção de
processos erosivos, bem como para a disponibilização de áreas vegetadas e
permeáveis e espaços propícios ao exercício de atividades de esporte e lazer;
subdividem-se em conexões verde e conexões de fundo de vale;

X.

Áreas de projetos viários prioritários (PVP) onde a ocupação somente será admitida
quando o imóvel não estiver declarado de utilidade pública para fins de
desapropriação; além delas, há um conjunto de vias cujos terrenos lindeiros estão
sujeitos a recuo de alinhamento quando da aprovação de projeto de edificação, com
vistas à ampliação do sistema de circulação.

A área abrangida pelo projeto ora apresentado abriga áreas inseridas nas seguintes zonas
urbanas e centralidades:
a) A área lindeira à Avenida Amazonas foi classificada como Centralidade Regional, onde
se pretende direcionar maior adensamento construtivo e populacional e a concentração de
atividades econômicas, complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano;
b) A Vila Cabana Pai Tomás está classificada como Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS-1) desde 1996, quando foram aprovadas as Leis Municipais nº 7.165 e 7.166 –
Plano Diretor e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, respectivamente;
c) Os quatro assentamentos situados na porção norte e nordeste do município estão
classificados como AEIS 2, para as quais foram elaborados ou é prevista a elaboração dos
Planos de Regularização Urbanística (PRU) com vistas à urbanização e à regularização
dos assentamentos;
d) A área do Jatobá concentra porções do território inseridas em zoneamentos diversos,
quais sejam:
•

De Ocupação Preferencial (OP) nas proximidades da Estação Diamante, onde o
objetivo é promover o melhor aproveitamento do potencial de ocupação e
adensamento favorecido pela presença deste equipamento;
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De Ocupação Moderada (OM) nas áreas caracterizadas pela presença do uso
residencial e de atividades de comércio e serviços, onde a ocupação e o adensamento
devem ser adequados à capacidade de suporte da infraestrutura urbana e ambiental;

•

De Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1), nas áreas ocupadas por famílias
de baixa renda e caracterizadas como vilas e favelas, para as quais foram elaborados
ou é prevista a elaboração de Planos Globais Específicos (PGE) com vistas à
urbanização e à regularização dos assentamentos;

•

De Áreas Especiais de Interesse Social 2 (AEIS 2), nas áreas ocupadas por famílias
de baixa renda e caracterizadas como parcelamentos irregulares ou ocupações
urbanas organizadas, para as quais é prevista a elaboração dos Planos de
Regularização Urbanística (PRU) com vistas à urbanização e à regularização dos
assentamentos;

•

De Áreas de Grandes Equipamentos Econômicos (AGEE), caracterizadas pela
presença predominante de atividades de grande porte e geradoras de impactos
urbanísticos ou ambientais de maior relevância e/ou que estejam destinadas à
implantação desses;

•

De Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo (AGEUC), caracterizadas pela
presença de equipamentos dessa natureza ou que estejam destinadas
predominantemente à implantação de atividades não residenciais;

•

De Zonas de Preservação Ambiental (ZP), nas porções do território cuja
possibilidade de ocupação sofre restrições em decorrência da presença de atributos
ambientais relevantes;

•

Centralidades Locais ao longo de algumas vias da região e Centralidade Regional no
entorno da Estação Diamante, onde se pretende direcionar maior adensamento
construtivo e populacional e a concentração de atividades econômicas,
complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano;

•

Áreas de Conexão de Fundo de Vale ao longo dos cursos d’água, para as quais deve
ser elaborado o Plano de Estruturação Ambiental (PEA) e devem ser pensadas obras
públicas comprometidas com a qualificação ambiental, visando à restauração da
qualidade dos cursos d’água, à necessidade de contenção de cheias, à recuperação de
ambientes hídricos e à intervenção em áreas de preservação permanente, de forma a
viabilizar a implantação de parques lineares. Observa-se que a elaboração do PEA
integra o escopo do Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá;

•

Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) de Interesse Ambiental, onde existe interesse
público na preservação ambiental, em decorrência da presença de atributos
ambientais relevantes ou da necessidade de qualificação ambiental das unidades de
vizinhança;

•

Área de Diretrizes Especiais da Serra do Curral, que corresponde à área de proteção
da Serra do Curral, incluindo a área tombada e a área de entorno, na qual as
diretrizes de uso e ocupação do solo estão condicionadas à deliberação do Conselho
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Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (DN 147/2003).
No contexto geral do projeto, as diretrizes de ordenamento e desenvolvimento urbano
definidas no novo Plano Diretor foram estabelecidas com o objetivo de contribuir para:
a) A qualificação urbana de um dos principais corredores viários de Belo Horizonte
(Av. Amazonas), favorecendo principalmente a circulação de pedestres e ciclistas,
bem como a utilização do transporte coletivo;
b) O incentivo da diversidade de usos, buscando mitigar os conflitos existentes e
adequar a ocupação e o adensamento à capacidade de suporte da infraestrutura
urbana e ambiental;
c) A consolidação da região do Jatobá como polo de desenvolvimento econômico no
contexto municipal, aspecto favorecido pela inserção regional e metropolitana da
Regional Barreiro;
d) Evitar processos de especulação imobiliária atrelada à valorização do solo que pode
contribuir para a expulsão dos moradores, através da delimitação de ZEIS e AEIS
nas áreas ocupadas por famílias de baixa renda na região do Jatobá;
e) Viabilizar a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos informais
classificados como ZEIS 1 e AEIS 2 na Cabana, nos 04 assentamentos precários e na
região do Jatobá, através da possibilidade de regulamentação de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo específicos nessas áreas, além da definição de
diretrizes de intervenção urbanística que visam à melhoria da qualidade de vida dos
moradores e à sua integração à cidade;
f) A preservação e a recuperação de áreas de interesse ambiental.
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Figura 02 - Mapa da Estrutura Urbana zoneamento. Anexo 1 da Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor
Municipal
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Figura 03 - Mapa da Estrutura Ambiental. Anexo 2 da Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor Municipal
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Figura 04 - Áreas de Diretrizes Especiais, Anexo 3 da Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor Municipal
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Legislação ambiental

No que se refere às questões legais e sociais, o Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana
de Belo Horizonte deve atender a legislação ambiental, social e urbanística dos três níveis de
governo: federal, estadual e municipal, bem como as políticas setoriais do município,
atendendo as políticas socioambientais do Banco Mundial.
Conforme mencionado anteriormente, no Brasil, a proteção ao meio ambiente, o combate à
poluição em qualquer de suas formas e a preservação de florestas, fauna e flora são
competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.
A estrutura de gestão ambiental do Município de Belo Horizonte é uma das mais antigas
entre os municípios brasileiros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de BH foi uma
das primeiras a ser criada no país, ainda em 1983 e, em 1985 o município instituiu a Lei
Municipal nº 4.253 (ANEXO 1), que dispõe sobre a política de proteção e controle da
conservação do meio ambiente, criando, inclusive, o conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMAM), de natureza normativa, deliberativa e recursal e que conta com participação da
sociedade civil. A Lei 4.253/1985 foi regulamentada pelo Decreto 5.893/1988. Em 1997,
coincidindo com a vigência das Leis 7.165/1996 (Plano Diretor) e 7.166/1996 (Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo), foi sancionada a Lei nº 7.277 de 17 de janeiro,
instituindo a Licença Ambiental no município, no formato aplicado atualmente. O novo
Plano Diretor, Lei 11.181/2019, atualiza a classificação dos empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental ou ao licenciamento urbanístico e, ao entrar em vigor em 05 de
fevereiro de 2020, revogará e substituirá os dispositivos da Lei 7.277/1997 (ANEXO 1).
Ressalta-se que o município de Belo Horizonte tem autonomia para o licenciamento
ambiental no território, excetuados os empreendimentos especificamente previstos na
legislação estadual ou federal ou aqueles cujo impacto atinja municípios vizinhos. Para o
cumprimento dessa competência, foram editadas diversas Deliberações Normativas pelo
COMAM. Essas Deliberações tratam de complementações à legislação ambiental municipal,
de adequações ao município das diretrizes e normas estabelecidas nas instâncias federal ou
estadual ou de procedimentos para o exercício das funções relacionadas à gestão ambiental.
Entre as deliberações normativas do COMAM de interesse desse projeto, cabe citar a DN
COMAM nº 57/07 que regulamenta análise de intervenções de baixo impacto em APP, e a
DN COMAM nº 58/07, que define as modalidades de licenciamento ambiental de
infraestrutura, aplicando-se tanto a parcelamentos do solo quanto a implantação e ampliação
de vias de tráfego e terminais rodoviários, entre outros.
Mais recentemente, foram estabelecidas regras gerais de licenciamento ambiental através da
DN COMAM nº 90/18, que definem normas e procedimentos para o licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades de impacto considerando três alternativas de
combinação das etapas de licenciamento prévio (LP), de instalação (LI) e de operação (LO):
Licenciamento Ambiental Trifásico, Licenciamento Ambiental Concomitante ou
Licenciamento Ambiental Simplificado. As atividades e empreendimentos de impacto
ambiental podem ser enquadrados segundo 07 categorias, mediante conjugação do porte do
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empreendimento e do potencial poluidor.
Ainda como marco legal referencial, cita-se a Lei Municipal nº 10.175, de 06 de maio de
2011, que Institui a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática
(ANEXO1). Essa Lei tem como objetivos assegurar a contribuição do Município no
cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em
um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, em prazo
suficiente para permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança do clima e
assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada, bem como permitir que o
desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.
As intervenções viárias previstas para implantação de obras referentes às faixas exclusivas
integrantes do Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte, na Av.
Amazonas e vias do Barreiro, não são objeto de licenciamento ambiental ou urbanístico,
conforme estabelecido no Plano Diretor em Belo Horizonte, Lei 11.181/2019, nem o são
considerando a legislação ainda em vigor em 2019.
Em 22 de agosto de 2019, a Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade (DLAC) da
Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) dispensou do processo de licenciamento
ambiental ou urbanístico o Corredor Amazonas, pois este não se enquadra como
empreendimento de impacto passível de Licenciamento Ambiental ou Urbanístico (ANEXO
19) de acordo com o estudo preliminar desenvolvido, não estão previstas desapropriações,
alargamento de caixa de vias ou grandes alterações em sua geometria. Apenas pequenas
alterações na geometria viária poderão ser necessárias nas vias envolvidas.
Os estudos e projetos referentes à mobilidade integrantes do componente dois, caso
necessário, deverão ser licenciados quando de sua implementação.
No caso do subcomponente “Vila Viva Cabana Pai Tomás – Urbanização Integrada”, o
empreendimento está em fase de obtenção de licença ambiental sendo que o processo foi
iniciado de acordo com o especificado na Deliberação Normativa do COMAM nº. 90/2018,
tendo sido enquadrado na modalidade “Licenciamento Ambiental Concomitante” que prevê
a outorga simultânea da LP e LI.
Em relação ao componente 2 – Estão sendo desenvolvidos os Planos de Regularização
Urbanística para os quatro assentamentos (Montes Claros e Novo Lajeado na Regional
Nordeste e Jardim Getsêmani e Maria Tereza na Regional Norte) que visam orientar as
intervenções e ações necessárias à regularização urbanística e jurídica. O processo de
requerimento do licenciamento ambiental será iniciado após a complementação das
informações levantadas e produzidas pelos planos. Considerando tratar-se de fase de
planejamento, serão inicialmente pleiteadas Licenças Prévias para os assentamentos em
questão, para posterior obtenção das Licenças de Instalação respectivas, a serem solicitadas à
época da execução das obras.
Em relação aos componentes do Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá, pode-se
utilizar a mesma alternativa de licenciamento do Programa DRENURBS, financiado pelo
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BID há 15 anos: proceder ao licenciamento prévio de todo o escopo e, paulatinamente,
solicitar Licença de Implantação para cada obra específica.
Política Municipal de Habitação ( PMH)

O novo Plano Diretor considera a habitação como a moradia digna inserida no contexto
urbano, com infraestrutura de serviços urbanos e de equipamentos comunitários e caracteriza
a Política Municipal de Habitação (PMH) como de interesse social para o atendimento da
população de baixa renda residente no Município, conforme as resoluções do Conselho
Municipal de Habitação (CMH).
A PMH, como prevista no PD, é executada por meio da implementação articulada de
programas setoriais, visando à promoção de intervenções em assentamentos precários, a
produção de unidades habitacionais para reassentamento de famílias removidas e para
atendimento do déficit habitacional, a produção de imóveis residenciais e não residenciais
para locação, a concessão de subsídios para aquisição e locação de imóveis para moradia; a
regularização urbanística e jurídica dos imóveis ocupados, o acompanhamento social e a
prestação de assistência técnica. Portanto, a PMH, de uma maneira geral, atende
prioritariamente ao interesse social, buscando a ampliação do acesso e melhoria das
condições da moradia da população de baixa renda.
Belo Horizonte tem uma longa trajetória em termos de política habitacional, tendo sido,
inclusive, um dos primeiros municípios no Brasil a promover a regularização fundiária de
interesse social a partir da aprovação de um programa de regularização de favelas em 1983,
o PROFAVELA.
A PMH foi formulada em 1994 com ampla participação da representação do movimento
popular, íntima vinculação com a política urbana e forte tendência de privilegiar os
processos democráticos de gestão urbana, visando garantir o acesso à terra e à moradia digna
para os habitantes da cidade.
Foi estruturada através de um Sistema Municipal de Habitação, cujos órgãos hoje integrantes
atualmente são: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) a Companhia
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) como órgãos gestores, o Conselho
Municipal de Habitação (CMH) que é o canal institucional de participação da sociedade e o
Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP), que agrega os recursos direcionados à
PMH.
A Resolução II do CMH, de 01 de dezembro de 1994, aprovou a Política Municipal de
Habitação que se fortaleceu atuando através de duas linhas de ação principais: a intervenção
urbana em assentamentos precários e irregulares e a produção de novas moradias de interesse
social.
Ao longo dos 25 anos de vigência da PMH, foram aprovadas 55 resoluções do CMH, com o
objetivo de aprimorar a Política Municipal de Habitação. Ressalta-se a aprovação e
incorporação da Resolução LII em dezembro de 2018, que consiste na revisão da Resolução
II que criou a PMH. Durante meses, ela passou por um processo de análise e
aperfeiçoamento e conquistou avanços importantes ao incorporar diretrizes, procedimentos e
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possibilidades de atendimento, além de atualizar ações que foram incorporadas ao longo
desses anos. Representantes do Executivo, Legislativo, movimentos de luta pela moradia,
sindicatos, universidades, empresários e técnicos alcançaram uma conquista importante com
a aprovação dessa resolução, a partir de uma construção coletiva para melhorar a vida dos
moradores das vilas, dos assentamentos de interesse social e da população sem acesso à
moradia da Cidade.
Destaca-se a introdução do Programa de Locação Social como uma possibilidade de
atendimento habitacional; a formalização do Programa de Assistência e Assessoria Técnica,
que inclui serviços de arquitetura, urbanismo, engenharia, acompanhamento social e jurídico;
a incorporação de assentamentos já consolidados no universo dos assentamentos de interesse
social, como é o caso de ocupações organizadas, comunidades tradicionais e cortiços; além
da revisão do Programa de Remoção e Reassentamento com possibilidade de ampliação de
atendimento a outras vulnerabilidades habitacionais e sociais.
Na Linha Programática Intervenção em Assentamentos de Interesse Social prevista na
Resolução LII, estão compreendidos alguns programas. Dentre eles, destaca-se o Programa
de Intervenção Integrada que se fundamenta na promoção de intervenções urbanísticas,
ambientais, jurídicas e sociais num determinado assentamento de interesse social, por meio
de processos de planejamento e execução integrados e participativos, visando à urbanização,
à regularização fundiária e ao desenvolvimento socio-organizativo do assentamento. Uma
das modalidades deste Programa é a Intervenção Estrutural, denominada Vila Viva, que visa
à execução integrada de ações voltadas ao enfrentamento de situações de maior
complexidade no âmbito dos processos de urbanização, regularização fundiária e
desenvolvimento socio-organizativo.
Referindo-nos ao projeto em discussão, cabe aqui abordar o Subcomponente Vila Viva
Cabana Pai Tomás – Urbanização Integrada, do componente 1 - Mobilidade Urbana,
Conectividade e Estruturação de Assentamentos de Interesse Social e o Subcomponente
Projetos Viários e de Saneamento (água, esgoto e drenagem) Estratégicos, do componente 2
– Preparação de Estudos, Planos e Projetos Estratégicos.
Em relação ao primeiro, Vila Viva Cabana Pai Tomás, foi concluído em 2011 o Plano Global
Específico (PGE), que é um instrumento de planejamento adotado pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte para Intervenção Estrutural em assentamentos de interesse social, que
identificou as demandas dos moradores através de um processo participativo com a
comunidade.
A Intervenção Estrutural Vila Viva, prevista na Política Municipal de Habitação, visa
promover transformações profundas no assentamento, com o objetivo de integrá-lo à cidade,
tornando as condições de moradia mais adequadas.
A implantação do Vila Viva em uma parte significativa da Vila Cabana Pai Tomás terá foco
na melhoria das redes de infraestrutura e saneamento e da acessibilidade interna (abertura
e/ou alargamento de vias estruturantes, bem como obras em vias secundárias) e externa
(ligação direta e qualificada do assentamento com o sistema de transporte coletivo –
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notadamente com o Corredor Amazonas).
Como resultados esperam-se:
•

Qualificação do assentamento de interesse social Cabana Pai Tomás, localizado na
área de influência do novo eixo de transporte, ampliando sua urbanização e sua
integração/conectividade com o Corredor Amazonas e, secundariamente, com a
Avenida Teresa Cristina;

•

Implantação do mais importante eixo de ligação que consiste na abertura da via
denominada Sete de Setembro, que atravessará a Vila no sentido Sudeste/Noroeste,
promovendo a ligação entre o início do Setor Fundo da Colina, um dos setores que
possuem as piores condições de integração interna e com o entorno, e a Avenida
Amazonas localizada no extremo do Setor Boa Vista, trespassando o setor Cabana
Central. A abertura dessa via está associada à abertura de outras vias de interligação,
com toda a infraestrutura de saneamento, ou seja, com a ampliação ou requalificação
das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. A
intervenção permitirá que a coleta de resíduos sólidos seja adequada;

•

Criação ou ampliação de linhas de transporte coletivo específicas, locais, para
integração da população com o sistema convencional de transportes, reduzindo
significativamente as distâncias de percursos;

•

Melhoria do acesso às áreas e equipamentos de maior atratividade na vila e no
entorno;

•

Integração da Vila à cidade formal, representando um importante ganho social;

•

Construção de 210 Unidades Habitacionais para reassentamentos dentro da Vila, de
forma a evitar a ruptura das estratégias de sobrevivência estabelecidas;

•

Redução de uma parcela da inadequação habitacional, através da melhoria das
condições de vida de cerca de 37% da população, que compõem as 2.600 famílias
diretamente beneficiadas;

•

Promoção do trabalho social durante todo o processo, envolvendo todas as mais de
7.000 famílias da Vila Cabana Pai Tomás, e mais diretamente as 2.600 famílias
moradoras da área da vila onde os investimentos ocorrerão, visando a apropriação e
a sustentabilidade das intervenções, o desenvolvimento social e econômico da
população. Vale destacar que o Trabalho Técnico Social (TTS) é um dos
componentes para a implementação de intervenções estruturantes, e consiste no
conjunto de ações detalhadas em um documento, intitulado Projeto de Trabalho
Técnico Social (PTTS), o qual sistematiza as propostas de trabalho junto aos
beneficiários, incluindo o diagnóstico da área, caracterização da população
beneficiária direta e indireta, as atividades a serem realizadas, metodologias de
acompanhamento e avaliação, bem como o orçamento e o cronograma.

A atuação social tem como objetivo permitir a melhoria das condições de vida, a efetivação
dos direitos sociais dos beneficiários e a promoção da participação dos beneficiários nos
processos de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços adequando-os às
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necessidades e à realidade dos grupos sociais atendidos, além de incentivar a gestão
participativa para a sustentabilidade do empreendimento.
Visando contemplar a complexidade da questão social, as ações do Trabalho Social são
estruturadas em eixos norteadores. O eixo Mobilização, Organização e Fortalecimento
Social contempla principalmente ações como reuniões e assembleias com a comunidade,
formação, capacitação e acompanhamento do Grupo de Referência e articulação com a rede
social no entorno do empreendimento.
Em relação ao eixo Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção são fornecidas
informações sobre a obra através de reuniões, mobilizações, esclarecimentos das etapas e
interferências. Já no eixo Educação Ambiental e Patrimonial as campanhas educativas são
priorizadas, incluindo práticas de educação ambiental, atividades com crianças e
adolescentes, visitas técnicas, além de ações para apropriação e preservação das áreas verdes
do empreendimento.
O eixo Desenvolvimento socioeconômico foca na identificação de potenciais produtivos,
apoio a iniciativas locais e cursos de capacitação e qualificação profissional. No âmbito do
eixo Remoção e Reassentamento são contempladas as ações dos demais eixos, sendo
temáticas transversais a todo o Trabalho Social.
Nesse eixo há um acompanhamento de todo o processo de identificação dos imóveis e das
famílias atingidas, cadastro, definição de encaminhamento, apoio social, negociação com as
famílias e monitoramento em processo de remoção e reassentamento em função de obras.
Inclui ainda ações de pré e pós morar para famílias reassentadas em unidades habitacionais
produzidas no âmbito do empreendimento. Ressalta-se que as ações relativas ao trabalho
social estão atreladas às obras de urbanização e perpassam todas as fases da intervenção
(pré-obras, período de obras e pós-ocupação) sendo, desta forma, detalhadas ao longo do
presente documento.
Quanto ao Subcomponente Projetos Viários e de Saneamento (água, esgoto e drenagem)
Estratégicos, do Componente 2 – Preparação de Estudos, Planos e Projetos Estratégicos, os 4
loteamentos irregulares Montes Claros, Maria Tereza, Jardim Getsemani e Novo Lajeado
foram reconhecidos como Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2) no Novo Plano
Diretor. São ocupados por população predominantemente de baixa renda, a partir de plantas
de parcelamento não aprovadas, que desconsideraram a existência de impedimentos legais ao
parcelamento dos terrenos, como a presença de áreas inundáveis, áreas de preservação
permanente (APP) com nascentes e cursos d'água degradados e áreas inundáveis ocupadas,
trechos de altas declividades, faixa de domínio de rodovia, linhas de alta tensão e até cavas
de pedreiras.
Localizados nas regiões Norte e Nordeste de Belo Horizonte, os assentamentos não contam
com infraestrutura, serviços básicos, equipamentos coletivos ou espaços de convívio e
apresentam situações de risco geológico-geotécnico.
As comunidades conquistaram recursos no Orçamento Participativo Municipal para
elaboração dos seus Planos de Regularização Urbanística (PRU). O PRU é um instrumento
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de planejamento que visa orientar as intervenções e ações necessárias à regularização
urbanística e jurídica dos loteamentos irregulares de interesse social. O PRU configura-se
como etapa antecessora a qualquer investimento nas AEIS 2. Além disso, o PRU pretende
ser um instrumento para viabilização de investimentos nessas áreas, seja através do próprio
OP, seja através de parcerias com o setor privado ou de captação externa de recursos, como é
o caso. O PRU do Montes Claros e do PRU Maria Tereza estão concluídos. O PRU do Novo
Lajedo está em licitação e o PRU do Jardim Getsemani está em elaboração.
A partir dos diagnósticos dos PRU de cada assentamento, será possível definir as vias
estratégicas a serem projetadas, com a devida infraestrutura de saneamento, visando a
estruturação do assentamento, o atendimento por transporte coletivo e a articulação com a
MG 020, a Estação São Gabriel, o BRT- MOVE e o Metrô.
Plano Municipal de Mobilidade Urbana ( PlanMob-BH)

O Plano de Mobilidade de Belo Horizonte (PlanMob-BH) foi desenvolvido pela Prefeitura
de Belo Horizonte entre 2008 e 2010, por meio da BHTrans, tendo como horizonte o ano de
2020. Apesar de elaborado anteriormente à aprovação da Lei Federal nº 12.587/2012, que
instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (ANEXO 1), atendeu em
quase sua totalidade àquelas diretrizes.
O Decreto Municipal n.º 15.317 (ANEXO 1) instituiu o PlanMob-BH como o Plano Diretor
de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte e estabeleceu as diretrizes para o acompanhamento
e o monitoramento de sua implementação, através do Observatório da Mobilidade de Belo
Horizonte, ObsMob-BH e definiu sua revisão periódica a cada quatro anos nas Conferências
Municipais de Política Urbana (CMPU).
O PlanMob-BH foi revisto 2016, observando as diretrizes definidas para o setor pela IV
Conferência Municipal de Política Urbana, contemplando o detalhamento técnico das
propostas aprovadas na CMPU, bem como as propostas formuladas nas oficinas e seminários
do ObsMob-BH. Com a aprovação do Plano Diretor, Lei nº 11.181/2019, o PlanMob foi
incorporado ao mesmo e está contido no Capítulo I do Título XI (Art. 291 ao 338)
Os objetivos estratégicos do PlanMob-BH são:
•

Tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual, tendo como
meta ampliar o percentual de viagens em modos de transporte coletivos em relação
ao total de viagens em modos motorizados;

•

Promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações relacionados
à mobilidade;

•

Promover a segurança no trânsito;

•

Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a
melhoria da qualidade ambiental e estimulem o uso de modos não motorizados;

•

Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da
cidade;

•

Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social.
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No PlanMob-BH, a mobilidade urbana foi estruturada em oito eixos (Figura 05). Para cada
um foram definidos seus objetivos, indicadores-chave e metas para os horizontes de projeto.
Também foram definidos 23 Programas com objetivos, indicadores-chave e metas para os
horizontes de curto, médio e longo prazo.

Figura 05 - Eixos do PlanMob.

Planejamento orçamentário municipal

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte prevê, em seu art. 125, a obrigatoriedade de
se elaborar leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecendo o plano plurianual de ação
governamental (PPAG), as diretrizes orçamentárias (LDO) e os orçamentos anuais (LOA)
(ANEXO 22). Prevê ainda, em seu art. 108-A, a elaboração de um programa de metas para
cada período de gestão, que deve ser apresentado até 120 dias do início do governo,
contendo as prioridades, as ações estratégicas, as metas quantitativas e qualitativas e os
indicadores de desempenho. Apesar de não haver coincidência de vigência entre o PPAG e o
Programa de Metas, ambos devem possuir coerência entre suas ações. Todas as atividades de
elaboração e monitoramento do PPAG e do Programa de Metas são coordenadas pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Foram definidas dez Áreas de Resultado que explicitam os objetivos estratégicos dos vários
campos de atuação da Prefeitura: Saúde; Educação; Proteção Social, Segurança Alimentar e
Esportes; Cultura; Segurança; Desenvolvimento Econômico e Turismo; Mobilidade Urbana;
Sustentabilidade Ambiental; Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano;
Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Urbana. Todos os Programas do PPAG e os
projetos estratégicos e transformadores estão vinculados a uma Área de Resultado estão
agrupados, de forma sistêmica, considerando a combinação de seus objetivos.
Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustent ável

O Decreto Municipal nº 17.135 de 11 de julho de 2019, que antecedeu a aprovação e a
publicação do novo Plano Diretor, estabelece a Agenda 2030 dos Objetivos de
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Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas como referência para
planejamento de médio e longo prazo das políticas públicas municipais. Estabelece ainda em
seu art. 2º:
“Art. 2º – São instrumentos de planejamento de médio e longo prazo os atos
normativos que orientam o planejamento e a implementação das políticas
públicas, em especial:
I. O Plano Diretor;
II.O Plano Plurianual de Ação Governamental;
III.Os planos setoriais previstos na legislação.”
A integração entre as diretrizes do novo Plano Diretor com os ODS e a Nova Agenda Urbana
foi descrita anteriormente (p. 28 neste documento).
O PPAG 2018-2021 da Prefeitura de Belo Horizonte, Lei 11.098, de 29 de dezembro de
2017 (ANEXO 1), foi elaborado com aderência aos ODS, sendo cada Programa do PPAG
vinculado a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, refletindo o compromisso dos
Programas em atingir as metas estabelecidas pelo ODS.
Do portfólio de projetos foram definidos 46 Projetos Estratégicos, dentre os quais se
destacam 15 Projetos Transformadores - conjunto que traduz as prioridades da
Administração3.
Os componentes e subcomponentes do projeto ora apresentado complementam ou
contribuem com os seguintes Projetos Estratégicos (dos quais dois são priorizados como
Transformadores):
•

Qualidade do transporte coletivo: um direito de todos;

•

BH inclusiva, segura e cidadã;

•

Mobilidade: atendimento, operação, fiscalização e modernização tecnológica (Proj.
Transformador);

•

Regularização fundiária e urbanização em áreas de interesse social (Proj.
Transformador);

•

Regularização urbanística de assentamentos informais de interesse social;

•

Melhoria do ambiente urbano.

3.1.2.

Descrição do contexto: áreas de influência direta e indireta – meio físico,
biológico e socioeconômico

O Projeto de Melhoria da Mobilidade e Inclusão Urbana abrange cinco regionais do
Município de Belo Horizonte: Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Nordeste e Norte e possui alcance

3

Informações sobre o Programa de Metas, PPAG e Projetos Estratégicos estão disponíveis no portal eletrônico da Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, em www.pbh.gov.br.
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Metropolitano especialmente no vetor Oeste da RMBH.
A mobilidade urbana é um importante instrumento para a promoção da integração de vilas,
favelas e assentamentos informais à cidade formal, facilitando o acesso das populações nelas
residentes aos polos de serviços e empregos, principalmente pelo transporte coletivo.
O sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte vem experimentando inúmeras
transformações, principalmente desde a década de 1990, a partir da implantação do BHBUS
– Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo, com a introdução de serviços
tronco-alimentados, a integração dos serviços de ônibus com o metrô, com a introdução da
bilhetagem eletrônica, a construção de estações de integração intra e intermodais, a
implementação do BRT-MOVE em dois corredores, a introdução das linhas de atendimento
a vilas e favelas e a integração tarifária entre as linhas municipais e delas com o metrô.
A priorização da circulação do transporte coletivo, com a implantação do BRT-MOVE,
possibilitou a redução dos tempos de viagem em até 50%, possibilitando um acréscimo no
número de passageiros transportados, contrariando a tendência de perda de passageiros
observada nas demais linhas do sistema, evidenciando a necessidade de se ampliar a
priorização da circulação dos ônibus no sistema viário.
Componente 1: Corredor Amazonas e Urbanização integrada Vila Cabana Pai Tomás

 Corredor Amazonas
A área de influência indireta do Corredor Amazonas, além do Vetor Oeste da RMBH, é toda
cidade de Belo Horizonte, considerando o acesso de toda a população aos serviços nela
oferecidos. Além disto, muitas das linhas que trafegam por este corredor promovem sua
ligação direta com outros corredores de transporte e outros polos de atração.
Na Figura 06 são mostradas as ligações do corredor Amazonas com o restante da cidade.
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Figura 06 - Mapa da área de influência indireta do Corredor Amazonas.

Na Figura 07 é mostrada a área de influência direta do projeto, considerando o perímetro de
300 metros ao longo das vias a serem tratadas e a melhoria do acesso dos assentamentos
informais ao sistema de transporte público.
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Figura 07 - Mapa da área de influência direta do Corredor Amazonas.

A área de influência direta compreende o eixo viário de ligação da Área Central da cidade
com as regiões Oeste e Barreiro, compreendendo:
•

Avenida Amazonas, entre a Rua da Bahia até o Anel Rodoviário (BR-040), é a
principal via e corredor de transporte de Belo Horizonte, concentrando os maiores
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volumes de ônibus e passageiros da cidade;
•

Avenida Olegário Maciel;

•

Avenida Tereza Cristina, continuação da Avenida do Contorno, que na interseção
com Avenida Amazonas desce em direção sudoeste à regional Barreiro;

•

Avenidas Olinto Meireles e Waldyr Soeiro Emrich, importantes eixos viários da
Regional Oeste de Belo Horizonte, que promovem o acesso à Estação Diamante,
localizada na Região do Jatobá, construída com a implantação do BHBUS;

•

Via 210, que liga a e Waldyr Soeiro Emrich, também conhecida como Via do
Minério até a Avenida Tereza Cristina;

•

Na Região do Barreiro, os principais eixos viários são: o binário composto pela
Avenida Afonso Vaz de Melo, acesso principal a Estação Barreiro e a Avenida
Sinfrônio Brochado; principais vias de articulação com os acessos a Estação
Barreiro: Rua José Gonçalves, Rua Boaventura Costa e Avenida Visconde de
Ibituruna.

Figura 08 - Área de abrangência do Corredor Amazonas.

O Corredor Amazonas possui o maior número de passageiros transportados na cidade de
Belo Horizonte e em sua área de influência operam 36 linhas Municipais e 86 linhas
Metropolitanas. As linhas Municipais realizam um total de 5.803 viagens/dia (46,2%)
enquanto as linhas Metropolitanas realizam 6.757 viagens/dia (53,8%). Parte do sistema de
transporte coletivo que atende a região é troncalizado nas Estações de Integração Diamante e
Barreiro.
Embora o serviço de transporte coletivo seja operado em faixa preferencial ao longo da
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Avenida Amazonas, ele sofre interferências do tráfego geral, principalmente em função das
conversões à direita e dos problemas de operação nos pontos de embarque e desembarque
dado o grande número de linhas que utilizam o corredor, reduzindo a velocidade operacional
(hoje de cerca 13 km/h nos horários de pico), bem como a importância do sistema.
O fluxo de veículos ao longo do dia na Avenida Amazonas é de 65.000 veículos, e no
horário de pico no trecho mais carregado é de 4.300 veículos. O tempo médio de viagem
pelo transporte coletivo vem aumentando na cidade, passando de 38 minutos em 2002 para
60 minutos em 2012.
Conforme a Pesquisa de Origem e Destino de Belo Horizonte realizada em 2012, a principal
origem das viagens municipais de transporte coletivo do Corredor Amazonas ocorre na
regional Barreiro com destino a região Central de Belo Horizonte, onde a maioria dos
empregos formais são localizados. Entretanto a demanda específica no próprio corredor é
bastante acentuada, com cerca de 141.000 embarques e desembarques diários. O total de
passageiros/dia nas linhas Municipais que operam neste corredor é de 423.656 e representa
30% dos passageiros do sistema municipal como um todo. As linhas intermunicipais
atendem 415.280 passageiros/dia, o que representa 44% dos passageiros do sistema
intermunicipal como um todo.
Quanto à caracterização do uso do solo, identifica-se o predomínio do uso misto na Região
do Hipercentro, com grande diversidade de comércios e serviços. A medida que o trajeto
avança em direção à Região do Barreiro, as atividades passam a ser menos diversificadas e
densas, concentrando os eixos de serviços ao longo das principais Avenidas, especialmente
da Av. Amazonas.
Na Avenida Amazonas destacam-se os seguintes polos atratores de pessoas: Mercado
Central de Belo Horizonte, Colégio Pio XII, CEFET, Expominas e a Rede Sarah de
Hospitais de Reabilitação, por consequência, demanda o atendimento de diversas linhas de
ônibus.
A Avenida Teresa Cristina caracteriza-se pela maior dispersão dos usos e pela maior
fragmentação espacial, com diversos terrenos sem ocupação. Ao longo do seu eixo
desenvolve-se parte da linha de metrô da cidade. Seu perfil viário é marcado pela segregação
física ocasionada pelo rio Arrudas, que é transposto com o uso de diversos viadutos. Nela
estão localizados equipamentos de grande porte como: Estação de Metrô Calafate, o
restaurante popular, a Estação de Metrô Lagoinha e a Rodoviária de Belo Horizonte.
O trecho final do Corredor Amazonas encontra-se na Região do Barreiro. A Av. Sinfrônio
Brochado, que possui alta concentração de comércio varejista de pequeno e médio porte,
concessionárias e rede bancária. Já a Avenida Afonso Vaz situa-se próxima à linha férrea e
apresenta características distintas em seus diferentes trechos. O segmento leste caracteriza-se
pelo comércio varejista de pequeno porte e uso residencial. No segmento Oeste localizam-se
grandes equipamentos, a citar a Estação Barreiro, o Via Shopping Barreiro, o 41º Batalhão
da Polícia Militar e o Campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas).
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Pesquisa OD

A cada dez anos é realizada a pesquisa de Origem e Destino na região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Os resultados referentes à repartição modal da pesquisa Origem e Destino em Belo
Horizonte são apresentados na Figura 09. Em 2012, identificou-se uma inversão na
utilização dos modos, com as viagens por veículos privados ultrapassando as realizadas pelo
transporte coletivo.
Observa-se uma tendência de crescimento do número de viagens pelos modos individuais e
não motorizados e uma redução, a partir de 1992, das viagens pelo modo coletivo. É
importante ressaltar que entre 1972 e 2012 houve mudanças na metodologia de levantamento
dos deslocamentos a pé, o que explica a discrepância entre esses dados.
O transporte coletivo, apesar do crescimento em valores absolutos, percentualmente
apresenta uma forte redução em relação ao total de viagens.

Figura 09 - Repartição Modal em Belo Horizonte.

A renda domiciliar per capita média em Belo Horizonte aumentou de maneira expressiva
entre 2002 a 2012. Este crescimento da renda refletiu diretamente sobre a mobilidade urbana,
seja pelo crescimento do número de viagens, seja pela repercussão sobre a repartição modal,
com o aumento dos índices de motorização e o consequente aumento da utilização do
transporte individual.
É importante destacar que o modo individual inclui deslocamentos por motocicletas e
automóveis. O crescimento da frota e o número de viagens estão afetam, principalmente, o
desempenho do transporte coletivo, com o aumento do tempo das viagens. Alguns dados
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relativos a essa pesquisa são apresentados a seguir.

Figura 10 - Divisão Modal por Faixa de Renda.

Figura 11 - Índice de Mobilidade por Faixa de Renda.

Figura 12 - Tempo médio das viagens em minutos com origem e destino em Belo Horizonte.

Figura 13 - Índice de Mobilidade por gênero.
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Figura 14 - Divisão Modal por gênero.

Figura 15 - Motivos dos deslocamentos de mulheres na área de influência do Corredor Amazonas.
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Figura 16 - Perfil do Usuário do Transporte Público por Faixa de Renda.

 Vila Cabana Pai Tomás
A Vila Cabana Pai Tomás localiza-se na Regional Oeste, próxima à Avenida Amazonas,
como mostra a Figura 17. Tem como áreas limítrofes os bairros: Jardinópolis, Madre
Gertrudes, Vista Alegre, Nova Cintra e Nova Gameleira. Possui 54,46 ha (área de ZEIS) e
cerca de 7.000 domicílios, perfazendo uma população aproximada de 20.000 moradores4.

Figura 17 - Localização da Cabana Pai Tomás.

Todos os estudos, programas de intervenção e os moradores da Vila Cabana Pai Tomás a
consideraram como uma comunidade única, forte e unida. Apesar de ser formada por várias
comunidades, com nuances e heterogeneidades, sempre se posicionou e lutou enquanto uma
unidade. A solução dos problemas sociais e urbanísticos da área, necessariamente, observam
as relações de interferência, dependência ou complementação existentes entre cada um dos
setores. Na Figura 18 abaixo mostra a setorização:

4

Dados coletados pelo PGE em 2007.
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Figura 18 - Setorização da Vila Cabana Pai Tomás.

Os limites da Vila Cabana Pai Tomás foram considerados como da área de influência
indireta, delimitação em vermelho na Figura 19 a seguir, com todos os setores que a
compõem, independentemente de estarem previstas obras ou não nos mesmos, uma vez que
toda a população residente no assentamento será impactada pelas benfeitorias. O território
composto pelo complexo da futura Rua Sete de setembro e outras foi definido como área de
influência direta das intervenções, demarcado em azul na Figura 19.
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DOCUMEN TO PRE LIM IN AR

Figura 19 - Áreas de influência direta e indireta - Urbanização Integrada Vila Cabana Pai Tomás.

58

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

A área de influência direta das intervenções propostas corresponde a 34% do território total
da Vila Cabana, ou seja, 18,3ha. Serão afetados, mais diretamente, cerca de 37% dos
domicílios (2.600 domicílios), onde vivem aproximadamente 32% da população total da
Cabana.
A área de influência direta atravessa a vila no sentido Sudeste/Noroeste, percorrendo os
setores Fundo da Colina, Boa Vista, Cabana Central e Pai Joaquim.
A Vila Cabana Pai Tomás é uma das maiores e mais célebres favelas de Belo Horizonte.
Objeto de diversos trabalhos teóricos e livros, a Vila Cabana Pai Tomás apresentou um início
de existência conturbado, fato noticiário nos jornais da época, inclusive com reportagens
publicadas na mídia.
Conforme relatos de antigos moradores, o surgimento da Cabana iniciou na área denominada
Alto das Antenas no final dos anos 1950. Inclusive esse foi o local em que surgiu a primeira
associação de moradores da Vila. É possível que parte dos primeiros moradores tenham sido
empregados de empresas situadas na Cidade Industrial, e outra parte seja proveniente de
cidades do interior de Minas Gerais.
O final dos anos 1950 e início dos anos 1960 foi marcado por um processo de intensa
mobilização da população de vilas e favelas em defesa dos territórios contra os presumidos
proprietários dos terrenos. Neste contexto, a área, atualmente denominada; “Cabana Central”
foi onde houve a grande ocupação, dando origem ao assentamento que hoje existe. Tal
ocupação ocorreu em setembro de 1963, de maneira rápida, organizada e apoiada por
lideranças de movimentos populares por moradia.
Em julho de 1963, a Cabana Pai Tomás, assim como outras vilas com características
semelhantes, foi declarada Área de Interesse Público, através do Decreto Lei Nº. 1.105 de 08
de julho de 1963 (ANEXO 1).
O processo de ocupação desta vila se deu de forma organizada, o que o difere dos demais
ocorridos em outras vilas na cidade de Belo Horizonte, que tiveram por característica a
ocupação lenta, gradual e espontânea. Entretanto, não se quer dizer com isto que estes
elementos também não estivessem presentes na Cabana, mas fica claro que a ocupação
inicial foi concentrada e imediata, com a presença de setores ligados ao movimento popular
de moradia, que apoiaram todo o processo. Pode-se dizer que esta ocupação foi um fato
marcante na história de Belo Horizonte, assim como a mobilização da sociedade em torno da
questão.
É possível afirmar que esse momento deixou marcas profundas na comunidade, fato que
pode contribuir significativamente para a compreensão, pelo menos em parte, do perfil da
população da Cabana.
Diante da total inexistência de serviços de infraestrutura urbana, nos primeiros anos de
ocupação, obras pontuais foram realizadas pela comunidade, em regime de mutirão.
Consistiram em abertura de ruas, becos e valas para escoamento de água. Na comunidade
Alto da Antena foi construído, também pelos moradores, o Centro Social Comunitário, com
material doado pelo poder público. No início de 1964, houve a expansão da rede de energia
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elétrica até a Rua Independência.
A entrada do Programa de Desenvolvimento das Comunidades (PRODECOM) na Cabana,
no final dos anos 70, deu um grande impulso ao processo de urbanização da vila. O
programa previa a cessão de recursos para implantação de infraestrutura e construção de
equipamentos, o que possibilitou a execução de obras viárias, tratamento de áreas de risco, a
construção do Centro de Saúde e a atual sede da Associação Comunitária.
Outro agente que passou a atuar na Cabana nos anos 70 foi o Fundo Cristão para Crianças,
por meio da implementação de projetos sociais. O Grupo de Apoio, como é chamado hoje,
adquiriu uma série de edificações na vila, onde são desenvolvidas atividades e projetos
sociais, voltados para a criança e o adolescente. As atividades vão desde ensino pré-escolar e
creche (conveniada com a Prefeitura) até atividades de geração de renda, socialização
infantil, oficinas de cultura, dentre outros.
A partir do ano de 1993, com a implantação pela Prefeitura do Orçamento Participativo
(OP), outras obras de infraestrutura foram conquistadas pela comunidade da Vila Cabana.
O trabalho das lideranças comunitárias se reflete no porte das obras previstas e executadas
através de nove empreendimentos do Orçamento Participativo descritos na Tabela 02.
São empreendimentos de relevância para o sistema viário local, envolvendo obras de
saneamento e expressivo número de relocação de domicílios, com investimentos da ordem
de R$ 31 milhões, em números atualizados. Os valores conquistados indicam o grau de
mobilização da comunidade nos processos do Orçamento Participativo, ao longo de
aproximadamente vinte anos.
Dos valores conquistados para obras de infraestrutura, no OP 2009/2010, a Cabana
conquistou 24,50% dos recursos destinados para a Regional Oeste. No OP 2011/2012, foram
26,16% e no OP 2015/2016, foram 34,22%. No OP 2013/2014, as lideranças da Cabana e da
Vila Madre Gertrudes se aliaram e conquistaram 33,20% dos recursos.
Tabela 02 - Empreendimentos do OP conquistados pela Villa Cabana Pai Tomás.
O.P

EMPREEENDIMENTO

ESCOPO

1996

65

Urbanização dos Becos: São João Del Rey, Pai Joaquim, Pedreira,
Soni, Santa Cecília, Nícias Continentino, Bela Vista “A”, Belmiro Dias,
Bernardino, Chapinha, Samina, Paiva, Ipiranga, Santa Catarina, Santa
Cruz e das Ruas: Camboatã e Pau Brasil.

1997

70

Canalização da Rua Sete de Setembro

2001-2002

94

Urbanização e abertura das ruas: da Mina, Monsenhor Paulo Brasil e
implantação de praças.

2003-2004

78

Abertura, contenção, drenagem, pavimentação e obras
complementares dos Becos: Santa Catarina (entre Beco São Geraldo
e João Pires), São José (entre Beco Santa Catarina e Rua
Independência), São Tarcisio (entre Rua São Geraldo e Monsenhor
Paulo), Rua “C” (entre Rua Crispim Jaques e Avenida Tereza
Cristina), Beco Araruama (entre Rua Itanajé e João Caetano),
conforme diretrizes do PGE.

2005-2006

84

Urbanização do beco Pai Joaquim, com extensão de 120 metros, a
partir da rua Independência.
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O.P

EMPREEENDIMENTO

ESCOPO

2007-2008

70

Urbanização do Beco Vista (entre rua Chapinha e rua Independência)
e implantação de Via de Ligação entre ruas Lenine Silva e rua
Independência, conforme diretrizes do PGE.

2009-2010

80

Abertura de via, continuação do beco Pai Joaquim, com extensão de
70 metros, a partir do trecho conquistado em OP anterior, conforme
diretrizes do PGE.

2011-2012

74

Abertura da rua Alkimim, entre ruas Independência e Boa Vista;
urbanização de beco Alkimim, entre ruas Boa Vista e Servidão;
abertura de Ligação entre ruas Servidão e Frei Gaspar

2015-2016

88

Abertura da rua João Pires, entre as ruas Centro Social e Seringueira,
conforme diretrizes do PGE.

Através do Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR) foram executadas obras de
contenção para erradicação de situações de risco, sendo a Vila beneficiada pela abertura de
um Centro de Referência de Áreas de Risco (CREAR), na Rua Independência, que realiza
ações locais preventivas e emergenciais de risco. Para o tratamento de algumas áreas de risco
mais extensas, fora da área de influência direta, foram captados recursos junto ao Governo
Federal, para elaboração de projetos, execução de obras, remoção e reassentamento de
famílias.
A história da Vila Cabana Pai Tomás pode ser definida como uma trajetória de dificuldades,
lutas e vitórias. Antes mesmo de seu surgimento, os desafios foram inúmeros e as suas
conquistas obtidas por meio de muito esforço. Parte das obras da Cabana foi feita pelos
moradores, às vezes com os seus próprios recursos financeiros. Após mais de seis décadas de
existência, as melhorias foram significativas e a comunidade apresentou uma grande
evolução na sua qualidade de vida.
Ao mesmo tempo, inúmeros desafios ainda se colocam para a vila e vários são os problemas
a serem superados, tais como mobilidade, acessibilidade e segurança, grande parte deles
oriundos de seu vertiginoso crescimento.

Figura 20 - Praça Beco Gaspar.

Figura 21 - Praça Beco Gaspar.

A Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário, de 2007 mostrou que 5.480 domicílios são
ocupados por pelo menos um morador, distribuídos conforme a Tabela 03 abaixo.
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Tabela 03 - Domicílios residenciais ou mistos ocupados.
Setor

Total de domicílios*

Alto da Antena

792

Alto Vista Alegrae

284

Boa Vista

1143

Cabana Central

786

Fundo da Colina

547

Monsenhor Paulo Brasil

596

Pai Joaquim

873

Pedreira

459

Total

5480

Também mostrou que na Vila Cabana eram 3,18 habitantes em média por domicílio e que a
maior parte das famílias moravam na vila há mais 10 anos. Além disso, identificou-se que a
renda média familiar era de 1 salário mínimo e que 42,7% dos domicílios possuíam renda
per capita de até ½ salário mínimo. A escolaridade da população era relativamente baixa,
com 56% dos responsáveis pelos domicílios apresentando o Ensino Fundamental
Incompleto.
Os equipamentos e serviços públicos da região da Vila Cabana Pai Tomás estão descrito a
seguir:
•

Centro de Saúde Cícero Idelfonso (CSCI): Rua Aguanil, 238 - Vista Alegre;

•

Centro de Saúde Waldormiro Lobo (CSWLO): Av. Amazonas, 8889 - Madre
Gertrudes;

•

Centro de Saúde Cabana (CSCAB): Rua Centro Social, 536 - Cabana Pai Tomás;

•

Centro de Saúde Vila Imperial;

•

Creche Casinha Feliz / Comunidade Vila São José;

•

Creche Pingo D’Água;

•

Creche do Grupo de Apoio Cabana: Região - Unidade I;

•

Creche AMPC - Associação Mineira de Proteção à Criança;

•

Escola Madre Gertrudes (Obra Social Madre Gertrudes);

•

Creche Tia Mamália;

•

Creche Crescer com Amor;

•

Centro Infantil Guiomar Schmidt Sanches;

•

UMEI Gameleira;

•

Centro de Educação Infantil Sonho de Criança;

•

Creche Sonho Realizado;

•

Creche 1º de Maio;

•

Creche Madre Mazzarello;

•

Escola Infantil Brincando e Aprendendo;
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•

Escola Estadual Cabana Pai Tomás;

•

Escola Estadual Professora Nair de Oliveira Santana;

•

Escola Estadual Dr. Antônio Augusto Canedo;

•

Escola Estadual Aarão Reis;

•

Escola Estadual Geraldo Jardins Linhares;

•

Escola Municipal João do Patrocínio;

•

Escola Municipal Padre Henrique Brandão;

•

Escola Estadual Doutor Paulo Diniz Chagas;

•

Escola Estadual Hermenegildo Chaves;

•

Escola Estadual Maurício Murgel;

•

Escola Estadual Professor Léon Renault;

•

Escola Sesi Emília Massanti;

•

Campo de Futebol Fundo da Colina, localizado praticamente dentro da Vila Cabana
Pai Tomás;

•

Campo de Futebol Vista Alegre, localizado no entorno;

•

Festa do Congado, que acontece anualmente nas ruas da Cabana;

•

Festa da associação, que acontece anualmente em julho com o projeto Rua de Lazer
e apresentação de bandas.

O policiamento na área do Cabana é mais frequente nas principais vias com acesso veicular.
Já nos becos e vielas de acesso exclusivo para pedestres, o policiamento por viaturas é
inviabilizado, o que consiste na principal deficiência de serviço público apontada pela
população da região.
A Vila Cabana Pai Tomás possui um Núcleo de Prevenção à Criminalidade, que funciona
nas dependências da Igreja São Geraldo e abrange os programas Fica Vivo e o Núcleo de
Mediação de Conflitos.
A vila é classificada no Plano Diretor como área de Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS). Tal classificação implica no reconhecimento desta região pelo Executivo Municipal
como local onde há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e
regularização fundiária, urbanística, ambiental e jurídica, visando à melhoria da qualidade de
vida da população e sua integração à malha urbana.
Caracteriza-se pelo expressivo adensamento populacional, pela proximidade à área industrial
do município de Contagem, por suas grandes dimensões. No entanto, destaca-se sua má
integração com as áreas próximas e com o sistema viário do entorno. A Vila Cabana Pai
Tomás localiza-se a aproximadamente 8,2 km do Centro de Belo Horizonte, sendo a Avenida
Amazonas a sua principal via de acesso, vide Figura 22 abaixo:
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Figura 22 - Localização no Município.

São obstáculos à integração da Vila ao sistema viário do entorno a presença da Linha Férrea,
do Ribeirão Arrudas, do Anel Rodoviário, além do Cemitério Parque da Colina, que produz
relevante impacto na acessibilidade da Região Oeste.
Com relação à oferta de transporte coletivo, além das linhas que trafegam na Avenida
Amazonas, três linhas de ônibus circulam pelas vias que circundam a Cabana. Entretanto,
apenas uma linha atende diretamente parte da vila e sua operação é prejudicada pelas
características do sistema viário: vias estreitas, estacionamento, operações de carga e
descarga. Assim, o tempo médio de viagem entre a Cabana e o centro da cidade, distante
cerca de 8,5km, no sentido centro é de 35 minutos no pico da manhã e de 39 minutos no
sentido inverso no pico da tarde. Isto se deve também às impedâncias observadas na
circulação na Avenida Amazonas.
Com relação à demanda por transporte pelos moradores da Cabana, alguns dados da pesquisa
de Origem e Destino estão apresentados na Tabela 04 e Tabela 05 a seguir.
Tabela 04 - Motivo das viagens dos moradores do Cabana por Gênero.
Motivo

Feminino

Masculino

Total

Trabalho

46%

62%

53%

Estudo

32%

27%

30%

Saúde

6%

6%

6%

Levando outra pessoa

10%

0%

5%

Lazer

3%

2%

2%

Outros

3%

2%

2%

Negócios particulares

0%

2%

1%

Total

100%

100%

100%
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Tabela 05 - Divisão Modal dos moradores do Cabana por Gênero.
Modo

Feminino

Masculino

Total

A pé

43%

35%

39%

Automóvel carona

21%

12%

17%

Automóvel dirigindo

6%

25%

15%

Bicicleta

0%

4%

2%

Escolar

5%

2%

4%

Fretado

0%

2%

1%

Metrô

3%

2%

3%

Moto carona

2%

2%

2%

Moto pilotando

0%

4%

2%

Ônibus coletivo

21%

13%

17%

Total Geral

100%

100%

100%

Nas ruas Independência e Conde de Palma pode-se observar a presença de pontos comerciais
com variedade e qualidade de oferta de produtos. Outros pontos comerciais estão instalados
nas ruas Aguanil, Juatuba, José Maurício e na Avenida Capim Branco, próxima aos limites
da vila.
A Cabana é marcada por três sítios especiais e destoantes da morfologia local predominante,
de topos aplainados e planície levemente ondulada na porção Noroeste, onde estão
localizados os setores de riscos médios e altos, a saber:
•

Beco Pai Joaquim - Inicia-se na Rua Independência acompanhando o fundo de um
talvegue, com as encostas escarpadas, em vários locais verticalizadas por
intervenções antrópicas, até a Rua José Guimaraens. A intensa ocupação
desordenada modificou os a morfologia original das vertentes;

•

Rua da Pedreira - É uma feição geomorfológica de origem antrópica, caracterizada
pela forma de anfiteatro, sendo uma cava de uma antiga lavra de Gnáissse para
construção civil, com centro aplainado e encostas verticais, causados pela explotação
da rocha;

•

Fundo da Colina - Encostas subverticais a verticais por intervenção antrópica
acompanhando a Rua Flor da Colina até o final, quando o contorno toma uma forma
côncava à jusante da Rua Santa Catarina, e em seguida, à jusante da Rua João Pires,
com encostas verticalizadas e alturas da base ao topo superiores a 15,0 metros. Os
recursos aqui pleiteados serão utilizados para tratamento das 7 encostas de risco
médio e alto deste setor.
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Figura 23 - Relevo característico

O sistema viário da vila, em seus principais acessos, consiste em corredores de tráfego
intenso e com restrição de mobilidade, vários pontos de estrangulamento e presença maciça
de veículos de grande porte, ao longo dos quais se concentram o comércio local.
O tráfego, que opera em mão dupla nas ruas Independência, Conde de Palma e São Geraldo
é lento e confuso, onde se observa grande volume de tráfego de veículos e pedestres e pelas
manobras, paradas e estacionamentos. Outro fator que contribui para dificuldades no trânsito
é o costume dos pedestres de andar na rua, além do fato dos passeios serem estreitos. A
estrutura interna do sistema viários impede a criação de sistema de transporte coletivos que
facilite o acesso aos equipamentos e serviços presentes no local. O transporte coletivo circula
apenas na Rua Independência.
Os principais eixos articuladores do sistema viário veicular da Vila são: Rua Independência
/Rua Conde de Palma, Rua São Geraldo /Rua São Tarcísio/Rua Paiva, Rua Sete de
Setembro, Rua Diamantina/Rua da Mina/Rua Brasil, Rua Santa Catarina, Rua São José, Rua
João Pires, Rua Monsenhor Paulo Brasil, Rua Juatuba e Rua Flor da Colina.

Figura 24 - Rua São Geraldo.

Figura 25 - Rua São Geraldo.

Destaca-se também a articulação local formada por becos e vias de pedestres, presentes em
grande número. Alguns destes becos são estreitos, com largura inferior a 1,20 m e
acentuadas diferenças de nível, entroncamentos e derivações a partir de um eixo inicial.
Apresentam pontos de estrangulamento e escadarias, o que dificulta a circulação interna.
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Figura 26 - Becos.

A maioria dos domicílios da vila é composta por imóveis residenciais com mais de um
pavimento, de padrão construtivo popular. Embora ocorra a predominância do uso
residencial, é possível observar a diversidade de usos em todos os setores da vila, sendo que
o percentual de quadras exclusivamente residenciais é inferior a 50% em todos os setores da
vila.
O uso industrial é bem restrito na vila, ocorrendo em apenas quatro setores: Boa Vista, Alto
da Antena, Pai Joaquim e Cabana Central. Por outro lado, os equipamentos de uso coletivo
estão presentes em todos os oito setores da vila, concentrando-se nos setores Cabana Central
e Alto Vista Alegre.
O uso comercial pode ser encontrado em toda a vila, sendo que apenas 36,8% das quadras
não possuem algum estabelecimento comercial. Embora a prestação de serviços também se
concentre nesses quatro setores citados, ela se faz presente em 48% das quadras da vila.
A Rua Independência e Rua Conde de Palma se configuram também como espaço de
convivência e como a principal centralidade da vila, sendo marco referencial para a vila e
para os bairros limítrofes.
Outra centralidade significativa é a Igreja São Geraldo e seu entorno. Localizada no Setor
Cabana Central, essa Igreja é um marco referencial e simbólico da vila, sendo o espaço
democrático onde todos os moradores se encontram para discutir os problemas de interesse
de toda a vila, para as grandes comemorações e festas populares.

Figura 27 - Rua Independência - Cabana
Central.

A Cabana Pai Tomás assenta-se sobre terrenos do Complexo Belo Horizonte, constituído por
rochas gnáissicas arqueanas. Os gnaisses são de cor cinza, com granulometria fina a grossa e
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bandamentos alternados por bandas claras, de espessuras variadas (até centimétricas) de
quartzo-feldspática e bandas mais espessas, escuras, ricas em biotitas e/ou anfibólios.
Em geral, apresentam-se como solos silto-argilosos de coloração amarelados a
avermelhados. No local denominado Rua da Pedreira e adjacências ocorre uma boa
exposição da rocha sã, esse local representa a cava de uma antiga lavra da rocha para
produção de material pétreo (brita, etc).
A área em estudo está inserida no domínio do Embasamento Cristalino, denominado
Complexo Belo Horizonte, que se situa a norte do Quadrilátero Ferrífero. É constituído por
um Gnaisse bandado, migmatizado, exibindo estrutura schlieren ou estromática e freqüentes
encraves máficos, além de corpos granitóides intrusivos. Este gnaisse cinzento, bandado
representa o litotipo dominante do Complexo Belo Horizonte e foi denominado Gnaisse Belo
Horizonte, (Noce et al, 1994). Esta denominação agrupa rochas gnáissicas arqueanas,
parcialmente remobilizadas e migmatizadas no Paleoproterozóico. O Gnaisse Belo
Horizonte apresenta feições bastante variáveis. O tipo mais frequente exibe fino bandamento,
da ordem de milímetros a poucos centímetros, resultante da alternância de bandas
leucocráticas e outras mais ricas em minerais máficos, essencialmente biotita.
Toda a área ocupada pela vila possui um grande adensamento populacional não
possibilitando uma caracterização visual mais detalhada do terreno, que é mais bem
observado nas partes onde existem encostas ainda não ocupadas devido à alta declividade
das mesmas, geralmente com inclinações superiores aos 60º.
A granulometria dos solos residuais do Complexo de Belo Horizonte varia, em geral, de
silto-argilosa a silto-arenosa e, de forma geral, este solo apresenta boas características
geotécnicas para suporte de fundações.
Neste domínio considera-se para efeito de fundação e sua qualificação:
•

Zonas de topos e altas vertentes de espigões e colinas recobertos por manto de
intemperismo bem desenvolvido e diferenciado em áreas de declividade baixa a
moderada (20%). Favorável à implantação de construções correntes (até dois
andares) com fundação direta (sapatas isoladas ou corridas, blocos de fundação, etc);

•

Zona de vertentes de espigões e colinas recobertas de manto de intemperismo bem
desenvolvidos e diferenciados em área de declividade alta (20 a 30%). Receptiva à
implantação de construções correntes com fundação direta e obras de contenção
convencionais;

•

Zona de vertentes de espigões e colinas: altas vertentes com declividades muito
elevadas (30 a 45%). Não receptiva ou não recomendável para implantação de
construções correntes com fundão direta;

•

Zona com declividades superiores a 45%. Não receptiva à construção corrente com
fundação direta, sofrível tolerância à construção pesada mediante projeto especial de
fundação e contenções (Modificado dos Estudos geológico, hidrogeológicos,
geotécnicos e geoambientais integrados para o município de BH - 1995).

A área de estudo da Vila Cabana Pai Tomás encontra-se nas sub-bacias elementares números
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4110900 (Córrego Embaúbas) e 4111100 (Córrego Tejuco) do Ribeirão Arrudas com áreas
de contribuição de 124 hectares e 646 hectares respectivamente.
As contribuições das sub-bacias de águas pluviais escoam da área interna da Vila Cabana Pai
Tomás para as macrobacias externas, o que determina soluções pontuais dos sistemas
insuficientes. Internamente existem problemas de comprometimento, insuficiência ou
ausência de disposistivos de drenagem.
A Vila Cabana Pai Tomás conta com sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento
de água implantados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). No entanto,
permanecem os problemas gerados pelas redes particulares, que passam sob residências e
que não possuem manutenção oficial garantida, o lançamento de esgoto sanitário em redes
pluviais e os sistemas condominiais com problemas.
Apesar da cobertura por redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, ainda
são encontradas áreas insalubres no interior da Vila Cabana, onde os esgotos, residenciais em
sua maioria, são lançados a céu aberto. Existem muitas ligações clandestinas, os chamados
“bicos”.
Componenete 2: Planos, Estudos e Projetos estratégicos

 Plano de estruturação Urbana da Região do Jatobá
A região do Jatobá está localizada na Regional Barreiro, na porção sul do município de Belo
Horizonte/MG. Esta Regional, cuja ocupação é anterior à da própria capital – ocorrendo por
volta da década de 1850 – é marcada por um território peculiar em função da sua
circunscrição geográfica. Está localizada na porção sul de Belo Horizonte, fazendo divisa
com as cidades de Nova Lima, Brumadinho, Ibirité e Contagem. Boa parte do seu território é
composto pela Serra do Curral, tombada como patrimônio Cultural do município de Belo
Horizonte. A região do Barreiro, abriga expressiva vegetação e um conjunto de nascentes
presentes em um relevo que apresenta altas declividades.
Entre 2011 e 2013, através da contratação de consultoria especializada, a Prefeitura de Belo
Horizonte elaborou os Planos Diretores Regionais de Belo Horizonte (PDRs), cujas
diretrizes fundamentaram a definição do Zoneamento Urbano, dos parâmetros urbanísticos e
das diretrizes de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano que integram o novo
Plano Diretor de Belo Horizonte.
Os PDRs tinham como objetivo conferir um olhar regionalizado ao planejamento urbano a
partir das características de cada porção territorial entendida dentro de um sistema que é a
cidade. Adotaram como premissa a efetivação dos princípios de sustentabilidade ambiental,
social e econômica do município, considerando a distribuição equilibrada dos ônus e
benefícios dos processos de urbanização das diversas áreas que compõem o tecido citadino.
Tinham como desafio construir uma proposta interdisciplinar e intersetorial visando garantir
o equilíbrio entre os eixos temáticos que conduziram os trabalhos: ambiental, econômico,
cultural e de habitação.
Os PDRs foram organizados em três etapas distintas e sequenciais assim denominadas:

69

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Diagnóstico das áreas e tendências da dinâmica urbana; Construção de estratégias para
estruturação urbana sustentável; e Instrumentos para a efetivação da proposta de estruturação
urbana. Todas as etapas contaram com a participação das comunidades locais, que o ocorreu
por meio de pesquisa de percepção da população, oficinas de discussão pública e audiência
pública final. Além da participação da população local, foram realizados seminários técnicos
envolvendo diversos órgãos do poder público, representantes da academia e dos setores
técnicos, bem como do setor empresarial.
Os estudos realizados no contexto dos Planos Diretores Regionais permitiram a elaboração
de uma proposta de estruturação urbana para a cidade voltada para a sustentabilidade e o
equilíbrio desse território a partir de um maior conhecimento da diversidade e das
peculiaridades presentes em cada uma das nove regionais administrativas. Destes estudos
originou a proposta de estruturação urbana que sustenta o Plano Diretor Municipal vigente a
partir de agosto deste ano.
A região do Barreiro, cuja ocupação é anterior à da própria capital, ocorrendo por volta da
década de 1850, é marcada por um território peculiar em função da sua circunscrição
geográfica. Está localizada na porção sul de Belo Horizonte, fazendo divisa com as cidades
de Nova Lima, Brumadinho, Ibirité e Contagem. Boa parte do seu território é composto pela
Serra do Curral, que abriga expressiva vegetação e um conjunto de nascentes presentes em
um relevo que apresenta altas declividades.
A Regional Barreiro possui uma população superior a 282.000 habitantes (IBGE, 2010).
Concentra o maior número de assentamentos informais de interesse social em relação às
outras regionais da cidade, sendo que na região do Jatobá estão presentes 21 desses
assentamentos. Especialmente nesta região, o Diagnóstico do Plano Diretor Regional
demonstrou a necessidade de aperfeiçoar e qualificar a ocupação industrial do CDI Jatobá de
forma integrada à preservação das áreas de relevância ambiental e do uso habitacional
indicou que é preciso reforçar e qualificar as centralidades locais e articulá-las à centralidade
da Avenida Senador Levindo Coelho, além de incentivar a implantação de usos mistos na
região e de um modelo de ocupação mais agradável ao pedestre, com passeios mais largos e
arborizados.
O Diagnóstico demonstrou também uma ausência de centralidades e espaços públicos
capazes de atender à demanda cotidiana da população da Regional, reforçando as
desigualdades socioespaciais presentes no território, principalmente na região do Jatobá e
suas proximidades, como é possível observar na Figura 29 a seguir, mapa de Uso do Solo da
Região do Jatobá. Por outro lado, outras porções do território, especialmente as regiões que
fazem fronteira com os municípios de Contagem e Ibirité, apresentam áreas de atividades
comerciais mais intensas, conformando centralidades locais e regionais dotadas de melhores
vias de acesso, mas com necessidade de incentivos para agregar mais diversidade de serviços
e comércio.
As análises da dinâmica urbana da Regional Barreiro e das tendências de ocupação dessa
região deram suporte a uma síntese que demarcou as regiões mais e menos propícias de
receber maior adensamento, bem como permitiram a identificação de potencialidades e
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vocações presentes neste território e intrínsecas à própria conformação da estrutura urbana
da Regional, que apresenta o desafio de articular uma elevada concentração de áreas verdes
com a ocupação e os usos locais.

Figura 28 - Regional Barreiro.

Na década de 1970, o governo estadual criou os Distritos Industriais A e B na região do
Jatobá. A área a ser contemplada no Plano de Estruturação Urbana ora proposto compreende
o Distrito Industrial B e o seu entorno, inclusive a área onde se encontra a Estação Diamante
– terminal de integração do transporte público municipal e metropolitano.
A região do Jatobá caracteriza-se principalmente por apresentar:
•

Diversidade e conflitos de usos, resultantes da presença do uso residencial uni e
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multifamiliar, de atividades econômicas de grande porte e de atividades de comércio
e serviços de pequeno e médio porte atreladas à expansão do uso residencial;
•

21 assentamentos informais precários (vilas, favelas, loteamentos irregulares e
ocupações urbanas organizadas);

•

Grandes vazios urbanos, resultantes do parcelamento original da região e da
implantação incompleta do Distrito Industrial B;

•

A configuração de centralidades locais ao longo de algumas vias, favorecida pela
topografia, pela rede de transporte público e pela concentração de comércio, serviços
e equipamentos de uso público e/ou coletivo;

•

A configuração de uma centralidade regional no entorno da Estação Diamante;

•

Cursos d’água canalizados e em leito natural, cujas nascentes se encontram na Serra
do Curral;

•

Áreas de Preservação Permanente (APPs) e maciços arbóreos conservados ou em
condições de recuperação.
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Figura 29 - Uso do solo da região do Jatobá e entorno.

Na região do Jatobá estão concluídos diversos PGEs e PRUs, conforme Tabela 06 abaixo.
Em algumas localidades onde não houve a realização do PRU eles poderão ser dispensados
por parecer motivado para realização de Estudos Técnicos Ambientais (ETA) ou projeto
executivo, pois há menor complexidade no âmbito dos processos de urbanização,
regularização fundiária e desenvolvimento sócio-organizativo (Solar Urucuia, Independência
e Vale do Pequi).
Tabela 06 - Andamento dos PGEs e PRUs
NOME

ZONEAMENTO

ESTUDO

STATUS

Castanheira

ZEIS-2

Regularização

Concluído

Vila Formosa

ZEIS-1

PGE

A realizar

Vila Pinho

ZEIS-2

Regularização

Concluído

Novo Santa Cecilia

AEIS-2

PRU

Concluído
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Solar Urucuia***

AEIS-2

ETA

A realizar

Corumbiara

ZEIS-1

Regularização

Concluído

Vila Ecológica

ZEIS-1

PGE

Concluído

Paulo Freire

AEIS-2

PRU

A realizar

Irmã Dorothy

AEIS-2

PRU

A realizar

Nelson Mandela

AEIS-2

PRU

A realizar

Horta

AEIS-2

PRU

A realizar

Eliana Silva

AEIS-2

PRU

A realizar

Camilo Torres

AEIS-2

PRU

A realizar

Vitória da Conquista

ZEIS-1

PGE

Concluído

Vila Petrópolis

ZEIS-1

PGE

A realizar

Vila Independência I, II, III

ZEIS-1

PGE

A realizar

Vila Independência IV

ZEIS-1

PGE

Concluído

Independência

AEIS-2

PEX

A realizar

Vale do Pequi

AEIS-2

ETA

A realizar

Jardim do Vale

ZEIS-1

PGE

Concluído

Santa Rita

ZEIS-2

Regularização

Concluído

A área de influência direta é aquela inserida no perímetro de análise do Plano de
Estruturação Urbana da Região do Jatobá. Uma primeira proposta de delimitação desta área
foi definida pela SMPU/Suplan, mas o perímetro definitivo será determinado quando do
desenvolvimento do trabalho.
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Figura 30 - Limite da área de estudo do Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá delimitada pela
SMPU/Suplan. Destacam-se as vilas, favelas e ocupações urbanas situadas na região.

Em relação à área de influência indireta, o Plano de Estruturação Urbana da Região do
Jatobá será estruturado a partir dos conflitos de uso identificados na área de estudo,
caracterizados especialmente pela presença de atividades econômicas de grande porte,
assentamentos residenciais de baixa renda e áreas de interesse ambiental. Além disto,
deverão ser consideradas as diretrizes de desenvolvimento urbano definidas no novo Plano
Diretor que contemplam aspectos como consolidação de centralidades locais e regionais,
mobilidade urbana e preservação ambiental. Desta forma, a elaboração do Plano e a
implementação das ações nele estabelecidas terão alcance em diversas escalas: regional
Barreiro – notadamente a mancha A do Distrito Industrial e outras áreas da regional onde são
identificados conflitos de uso similares –, município de Belo Horizonte e vetores oeste e sul
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
 Novo Lajedo
O Novo Lajedo é um assentamento irregular ocupado,
predominantemente, por população de baixa renda,
localizado na Regional Norte de Belo Horizonte. Possui
área aproximada de 37 ha e cerca de 1.850 domicílios,

Figura 31 - Localização Novo Lajedo
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segundo estimativas feitas em 2018 a partir de imagens aéreas
Foi declarado de interesse social pelo Decreto nº 16.888/18 e reconhecido como Área
Especial de Interesse Social - 2 (AEIS- 2) por meio da Lei n.º 11.181/19 que aprovou o novo
Plano Diretor do Município.
Como área de influência direta, considera-se os limites do Assentamento de Interesse Social,
já como área de influência indireta as áreas definidas como área de estudo para o PRU,
conforme Figura 32.

Figura 32 - Área de influência do assentamento Novo Lajedo

Apesar da origem do assentamento estar ligada à compra do terreno por uma cooperativa,
que tinha a intenção de loteá-lo, em levantamentos preliminares não foi encontrada nenhuma
Planta do Loteamento (PL) e a ocupação parece ter se dado de forma espontânea. De acordo
com informações levantadas com alguns moradores e lideranças locais, o terreno comprado
pela cooperativa começou a ser invadido por terceiros antes da implantação do loteamento, o
que motivou o movimento de ocupação pelos próprios cooperados, sem um planejamento
prévio do espaço, como forma de garantirem a posse do terreno.
O assentamento encontra-se inserido no compartimento geomorfológico da depressão
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periférica de Belo Horizonte cuja litologia característica é o gnaisse. O relevo é caracterizado
por encostas íngremes cortadas por talvegues encaixados. Percebe-se a presença de solo de
alteração de rocha e depósitos superficiais.
O Novo Lajedo insere-se em uma das sub-bacias do Ribeirão da Onça. Pelos fundos de vales
fluem cursos d’água, afluentes da margem esquerda do Ribeirão do Onça. Além dos cursos
d’água, foi constatada a presença de nascentes e de pequenas represas, tendo sido mapeadas
diversas Áreas de Preservação Permanente (APP) no entorno de corpos hídricos pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Não há previsão de intervenções de
revitalização de fundo de vale previstas pelo poder público municipal.
De maneira geral, o Novo Lajedo não possui infraestrutura básica: as vias não possuem
pavimento, não há redes sanitárias e de energia elétrica e nem iluminação pública. Somente
as vias de acesso ao assentamento, como Rodovia MG-20, Rua Pintor Di Cavalcanti e parte
da Rua Poeta João Chaves, são urbanizadas. Para trecho da Rua Poeta João Chaves interno
ao assentamento, com altas declividades e não urbanizada, existe projeto para implantação
de escadaria, empreendimento conquistado no Orçamento Participativo (OP) 2007/2008.

Figura 33 - Ausência de infraestrutura urbana nas
vias do assentamento

No interior do assentamento, não foram identificados equipamentos comunitários, à exceção
de um terreno sem infraestrutura usado como campo de futebol e duas igrejas, usadas
também para reuniões comunitárias, já que a associação de moradores não possui sede. Não
foram identificados programas, projetos ou atividades sociais desenvolvidas no local.
O sistema viário do assentamento é composto por vias veiculares e de pedestres de traçado
orgânico. Uma das principais vias do assentamento, a Rua Progresso, percorre grande parte
da comunidade no sentido norte-sul e possui alguns trechos veiculares e outros de pedestres.
Algumas vias de pedestres apresentam declividade elevada, principalmente na porção mais a
oeste do assentamento (a jusante da Rua Pintor Di Cavalcanti), onde a ocupação da encosta,
em processo de expansão, resultou em vias bastantes irregulares, como escadarias executadas
de maneira precária pelos próprios moradores.
O assentamento não é atendido pelo sistema oficial de abastecimento de água da Copasa,
tendo os moradores acesso à água por meio de ligações clandestinas.
Verifica-se a presença de dispositivos de esgotamento sanitário da Copasa apenas em vias
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contíguas ao assentamento, sendo a maioria dos efluentes do local, aparentemente, lançados
em fossas e em cursos d’água, por meio de redes não oficiais e até mesmo a céu aberto,
inclusive em talvegues, possivelmente atingindo nascentes.

Figura 34 - Pontos de erosão nas vias do
assentamento

A coleta de lixo se restringe às vias limítrofes ao assentamento. Grande parte das ruas não
possui sistema de drenagem, resultando em alguns pontos de erosão.
A ocupação é predominantemente horizontal e de uso residencial, com afastamento entre as
edificações. Essas são, em geral, construídas em alvenaria, sendo a maior parte sem reboco
ou qualquer outro tipo de revestimento. Não há conformação clara de “lotes”.
O assentamento apresenta vários locais de instabilidade geológico-geotécnica em função de
seu relevo caracterizado por vários talvegues encaixados e encostas íngremes. A ocupação
avança sobre as encostas e em direção aos talvegues. Identifica-se, no assentamento, diversos
agentes potencializadores de risco, como cortes verticais nos terrenos, bananeiras, fossas e
ausência de infraestrutura nas vias. Os escorregamentos são os processos predominantes,
podendo envolver solo, rocha alterada e depósitos superficiais (aterros ou solos
transportados).
 Jardim Getsêmani
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O Jardim Getsêmani é um loteamento clandestino
ocupado, predominantemente, por população de
baixa renda. Localizado na Regional Nordeste de
Belo Horizonte, possui área aproximada de 34 ha e
cerca de 900 domicílios, segundo estimativas feitas
em 2019 a partir de imagens aéreas.
Esse loteamento está inserido no Bairro Jardim
Vitória e tem como principais acessos a Rua
Augusta Sacchetto Scalzo (porções Sudoeste, Sul e
Central) e as ruas Luiz Romualdo da Silva/Amélia
Moretzsohn da Silva/Osmir Venuto da Silva
(porções Central e Nordeste).
O Jardim Getsêmani foi declarado de interesse
social pelo Decreto nº 16.888/18 e reconhecido
como Área Especial de Interesse Social 2 (AEIS-2)
por meio da Lei n.º 11.181/19, que aprovou o novo

Figura 35 - Localização no município.

Plano Diretor do Município.

Figura 36 - Assentamento Jardim Getsêmani.

Como área de influência direta, considera-se os limites definidos pelo Novo Plano Diretor
como AEIS-2 e como área de influência indireta a definida como “área de estudo” para o
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PRU, conforme observado na Figura 37.

Figura 37 - Área de influência do assentamento Jardim Getsêmani

O loteamento foi implantado por cooperativas habitacionais tendo como referência duas
Plantas do Loteamento (PL) não aprovadas. Parte das ruas foram abertas, porém a
infraestrutura básica não foi implantada. Os cooperados tomaram posse dos terrenos e
começaram a edificar no local, providenciando, em parte do loteamento, a implantação de
redes não oficiais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a abertura das demais
vias. Essa situação de ausência de infraestrutura básica persiste até hoje: em geral, as vias
não possuem pavimento, não há redes sanitárias e de energia elétrica oficiais e nem
iluminação pública.
Posteriormente, algumas áreas foram ocupadas espontaneamente, notadamente a área
lindeira à Rua Augusta Sacchetto Scalzo, a área correspondente à faixa de segurança da linha
de alta tensão da Cemig e a área próxima às pedreiras, na porção Sul.
O Jardim Getsêmani insere-se na Bacia do Córrego São José. Pelos fundos de vales da
porção Sudoeste fluem cursos d’água, com presença de algumas nascentes. Na porção
Nordeste foram mapeados nascentes e cursos d’água nas áreas limítrofes do assentamento.
Dessa forma, as Áreas de Preservação Permanente (APP) mapeadas no entorno de corpos
hídricos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente atingem principalmente a porção
Sudoeste do loteamento. Não há previsão de intervenções de revitalização de fundo de vale
previstas pelo poder público municipal.
O relevo do sítio onde foi implantado o loteamento apresenta áreas com declividades
acentuadas, acima de 30%.
A maior parte do assentamento apresenta um tecido regular, com vias uniformes formando
áreas de malha ortogonal e uma conformação de “lotes” de dimensões e formas homogêneas.
Algumas vias são bastante íngremes, com inclinação entre 20% e 30%. Nessas áreas, a
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ocupação ainda pode se adensar, sobretudo na porção Nordeste, com muitos “lotes” ainda
desocupados ou sendo edificados.

Figura 38 - Áreas ainda pouco ocupadas e em processo de edificação.

Nas áreas onde a ocupação se deu de forma espontânea, sem uma planta de referência, o
tecido é em geral mais orgânico e sem vias bem definidas, como na porção Sul. Na área
correspondente à faixa de segurança da linha de alta tensão, as edificações são menores e a
ocupação é mais densa, com menores afastamentos.
A ocupação é predominantemente horizontal e de uso residencial, porém com presença
expressiva de pequenos estabelecimentos de comércio e serviços e de lojas para aluguel nas
áreas mais próximas aos bairros do entorno, como na área lindeira e nas ruas próximas à Rua
Augusta Sacchetto Scalzo e nas áreas próximas à Rua Osmir Venuto da Silva.
Conforme já mencionado, as vias do bairro não são pavimentadas e não possuem redes
oficiais de água, esgoto e de energia elétrica, nem iluminação pública. Os moradores têm
acesso à água e à energia elétrica por meio de ligações clandestinas às redes oficiais
existentes no entorno.
Em grande parte do assentamento há redes de esgoto implantadas pelos próprios moradores,
que levam os efluentes até o córrego que atravessa a porção Sudoeste do loteamento e a
redes oficiais localizadas nas vias do entorno no limite norte do bairro. Em algumas porções,
como a Nordeste, parte do esgotamento é feito por meio de fossas e, nas áreas mais próximas
ao fundo de vale na porção Sudoeste, o esgoto é lançado diretamente no córrego. Não há
elementos de direcionamento ou captação da água pluvial. O escoamento natural gera
erosões e pontos de acúmulo de água nas vias.
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Figura 39 - Vias sem pavimentação, com erosão e
pontos de acúmulo de água.
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Figura 40 - Vias sem pavimentação, com erosão e
pontos de acúmulo de água.

Devido à ausência de infraestrutura e à declividade das vias, as condições de acesso no
interior do loteamento são bastante difíceis. Além de dificultar os deslocamentos cotidianos
dos moradores, essa situação restringe a prestação de serviços públicos básicos, como a
coleta de lixo e o serviço de Correios.
O assentamento apresenta locais de instabilidade geológico-geotécnica, principalmente na
porção Sul, onde ficam as pedreiras e algumas áreas de maior declividade.
No interior do assentamento, não foram identificados equipamentos públicos. Os
equipamentos comunitários no interior do assentamento se restringem a um campo de
futebol próximo à pedreira, sem infraestrutura, e algumas igrejas. Os moradores utilizam
escolas e Centro de Saúde localizados no entorno, nos Bairros Jardim Vitória e Vila Maria.
Algumas igrejas são usadas para reuniões comunitárias, uma vez que a associação de
moradores não possui sede. Em uma avaliação preliminar, não foram identificados
programas, projetos ou atividades sociais desenvolvidas no local.
 Maria Tereza
O loteamento irregular Maria Tereza localiza-se na Região Administrativa Norte de Belo
Horizonte, delimitando-se a norte e noroeste pelo Bairro Monte Azul, a leste por uma área
vazia pertencente à Fazenda Capitão Eduardo e a sul e sudeste pelo ribeirão do Onça e pela
Estação de Tratamento de Esgoto do Onça (ETE Onça), localizada à margem direita desse
curso d’água. A Figura 41 apresenta a localização da Regional Norte e do Bairro Maria
Tereza.
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Figura 41 - Localização da Regional Norte e no Município.

Como área de influência direta, considera-se os limites definidos pelo Novo Plano Diretor
como AEIS-2 e como área de influência indireta a definida como “área de estudo” para o
PRU, conforme observado na Figura 42.

Figura 42 - Área de influência do assentamento Maria Tereza

O assentamento é oriundo da antiga fazenda Capitão Eduardo e surgiu com a compra do
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terreno por parte da Associação dos Voluntários do Bairro Guarani (ASVOG), que contratou
a elaboração de Planta de Loteamento (PL), demarcou e vendeu os lotes de 180 m² para os
associados no ano de 1998, sem implantação de infraestrutura básica. Como o projeto
contratado não atendeu à legislação vigente, as obras foram embargadas pelo poder público,
o que não foi capaz de frear a ocupação da área.
A ocupação ocorreu a partir dos anos 2000, nos lotes vendidos e também de forma
desordenada em áreas destinadas aos usos institucionais e verdes previstas na PL e nas partes
baixas do assentamento, como na mancha de inundação O bairro até hoje caracteriza-se pela
ausência de infraestrutura básica, de áreas de convívio e lazer, e de equipamentos coletivos,
sendo que os moradores acessam os equipamentos e serviços públicos, como escolas e centro
de saúde, nos bairros do entorno.
O processo de ocupação ocorre, atualmente, de forma espontânea e em lotes menores que o
padrão (180 m²), nas franjas do assentamento, em faixa de segurança da CEMIG, onde não é
permitida a ocupação, e se estende, de forma pontual, no terreno do Conjunto Parque
Cerrado, empreendimento a ser implantado a leste e nordeste do assentamento.
Maria Tereza configura-se como um bolsão isolado do tecido urbano da região, sendo
articulado exclusivamente pela Rodovia MG-020 que o tangencia a norte e oeste. Esse
isolamento é resultante desse único acesso, do processo de expansão urbana fragmentado
ocorrido em áreas de relevo acidentado e das características físicas vizinhas, como
topografia, topos de morro e cursos d’água, os quais constituem barreiras limitadoras à
continuidade da urbanização na região.
Devido à conformação do terreno, as vias apresentam trechos com declividade acentuada,
mesmo aquelas implantadas paralelamente às curvas de nível, com segmentos entre e 20 e
30% de declividade e outros entre 30 e 35%. O traçado não favorece o convívio entre os
moradores.
As condições de urbanização são precárias, sem a implantação da infraestrutura urbana
como: meios fios, pavimentação, drenagem, coleta de esgoto, energia elétrica e iluminação
pública. A ausência da pavimentação e da drenagem dificulta a definição das caixas das vias
veiculares e contribui para torná-las mais estreitas e restritas à faixa “carroçável”. Além
disso, a drenagem superficial escoando pela via provoca erosões, agravando as condições
precárias atuais.
Ainda está sendo implantado sistema de iluminação pública e distribuição de energia
elétrica, deste modo, há poucos postes de iluminação pública oficial e a distribuição de
energia elétrica dos domicílios e de algumas vias é feita por extensões clandestinas, que
representam risco em razão da fiação exposta e da ausência de iluminação no período
noturno.
A grande maioria dos lotes têm acesso ao sistema viário veicular, embora existam alguns
domicílios acessados por dentro de outros imóveis ou por caminhos improvisados (como
pinguelas e trilhas). Existem poucas trilhas e três vias de pedestres que têm o papel de atalho,
principalmente para os pontos de ônibus presentes na MG-020, próximos aos acessos, e entre
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as vias locais, evitando-se vias muito inclinadas.
A altimetria da ocupação do Maria Tereza é predominante horizontal, entre 1 e 2
pavimentos, sendo que a maioria (67,83%) se encontra em terrenos individuais e
unifamiliares.
Das unidades pesquisadas, 90,14% são de uso residencial. Os estabelecimentos voltados para
atividades relativas a comércios e serviços, assim como os de uso misto, que também
concentram algum tipo de atividade econômica, possuem pouca representatividade,
correspondendo a aproximadamente 7%, o que demonstra mais uma vez a grande
dependência do Maria Tereza no que tange o atendimento por comércio e serviços cotidianos
em relação a outras centralidades, como o Bairro Monte Azul.
No ano de 2010, o Bairro Maria Tereza foi incluído no levantamento censitário. A Tabela 07
apresenta as informações sobre sua população, além de informar sobre a composição entre
homens x mulheres, faixa etária, índice de envelhecimento e quantidade de domicílios.
Tabela 07 - Dados população Maria Tereza.
Dados da população Maria Tereza
Domicílios Particulares Permanentes

131

População Residente

373

População - Homens

185

População - Mulheres

188

Razão de Dependência Jovens

37,5%

Razão de Dependência Idosos

6,6%

Razão de Dependência Total

44%

Índice de Envelhecimento

17,5%

Razão Masculino x Feminino

98,4%

Razão Crianças – Mulheres

36,5%

Média de moradores por domicílios

3,4

Proporção de domicílios ocupados

84,7%

Proporção de domicílios não ocupados

15,3%

Observa-se que a população total identificada no Censo de 2010 foi de 373 habitantes, sendo
composta por 50,4% de mulheres e 49,6% de homens.
Uma potencialidade percebida através das conversas com os moradores é que o Maria
Tereza, da sua constituição até os dias atuais, conseguiu preservar a ligação entre os seus
moradores, e isso se mantém bem forte. Essa união aparenta ser bem consistente, o que pode
ajudá-los a conquistar muitas melhorias almejadas junto ao Poder Público, apesar de, na
atualidade, identificar-se certo desânimo no comprometimento de alguns moradores em
relação a essa luta. Muito desse “desacreditar” vem da questão temporal da espera, o
histórico de lutas e de inúmeras promessas políticas anteriores não cumpridas.
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O loteamento ocupa uma área de topografia acidentada caracterizada por talvegues. O
sistema viário, de modo geral, acompanha paralelamente as curvas de nível, mas algumas
vias perpendiculares às mesmas são, por isso, muito inclinadas. As ruas têm larguras e/ou
faixas disponíveis adequadas ao trânsito de veículos, existindo algumas exceções pontuais.
O fundo do vale do Ribeirão do Onça é uma área importante junto ao Maria Tereza, dadas as
áreas a serem preservadas, as porções inundáveis e a disposição dos efluentes da ETE.
Considerando suas características de isolamento em relação ao entorno, o bairro tem
destaque na paisagem urbana, já que, nas áreas externas próximas a nordeste, leste e sudeste,
há vegetação expressiva, reforçando a diferença entre o entorno e o assentamento. Há
também maciços vegetados a sul e ao longo do Ribeirão do Onça. Dentro da área de estudo,
no entanto, a paisagem é mais árida com vegetação esparsa em quintais e frontal às casas.
Além das restrições à ocupação do bairro e do entorno imediato citadas, há a faixa de
servidão sob a Linha de Transmissão LT Neves 1 - Taquaril, a qual atravessa o bairro no
sentido noroeste-nordeste, atingindo parte do assentamento a leste.
Não há linha de transporte coletivo que circule dentro do assentamento. As opções de
transporte com pontos mais próximos do bairro são as linhas intermunicipais que circulam na
Rodovia MG-020 e fazem a ligação entre Belo Horizonte e Santa Luzia, cujos pontos de
parada mais próximos estão a uma média de 450 metros do centro do Maria Tereza. Outra
alternativa é a linha de transporte coletivo municipal de Belo Horizonte que circula no Bairro
Monte Azul, a uma distância de até 800 metros. A apresenta os pontos de ônibus mais
próximos.

Figura 43 - Pontos e Trajetos de Transporte Coletivo.

Os principais equipamentos coletivos que atendem ao Bairro Maria Tereza encontram-se
fora de seus limites. Além disso, não há centralidade de comércio e serviços no entorno que
atenda ao bairro. De acordo com a pesquisa socioeconômica, verificou-se que grande parte
dos moradores fazem compras em estabelecimentos localizados no próprio bairro, apesar de
considerarem, no geral, o comércio ruim. Ainda segundo pesquisa, há moradores que

86

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

utilizam os estabelecimentos existentes na vizinhança.
Outra carência verificada no Maria Tereza refere-se à falta de áreas de convívio e lazer para
a população. Em virtude das altas declividades de parte das vias do assentamento e da falta
de infraestrutura, verifica-se que são poucos os locais onde há apropriação por parte dos
moradores, especialmente para lazer infantil.
A área onde o loteamento Maria Tereza foi implantado compreende a planície de inundação
do Ribeirão do Onça e as vertentes da colina no entorno desta planície. O loteamento está
localizado na sub-bacia hidrográfica elementar do “Córrego José Correia com Tamanduá”
(n° 4130005 – Código do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte), macrobacia do
ribeirão do Onça.
O loteamento encontra-se totalmente inserido no compartimento geomorfológico da
depressão periférica de Belo Horizonte, onde o relevo é caracterizado por colinas côncavoconvexas com topo aplainado e vertentes de declividades moderadas, conhecidas como
morros com formato de meia-laranja. As altitudes no local variam entre 678 e 738 metros.
O relevo na área do loteamento pode ser descrito a partir das unidades geomorfológicas
“planície” e “colina”, sendo que a planície é circundada pelas vertentes da colina, que são
predominantemente convexas e corresponde a área de baixada do loteamento.
Na área da planície, a declividade é baixa (menor que 15%) e escoa um pequeno curso
d´água, o Córrego José Correia, que desagua no ribeirão do Onça e possui largura
aproximada de 0,5 metros (Figura 44, Figura 45 e Figura 46). Esse córrego atravessa o
assentamento e apresenta ocupação inadequada de suas margens, criando situações de
insalubridade devido aos esgotos lançados no seu curso (dada a completa inexistência de
sistema de esgotamento sanitário no bairro) e problemas de alagamento nas partes baixas. A
jusante do referido córrego, nas áreas inundáveis do Ribeirão do Onça, a ocupação
inadequada apresenta-se mais desordenada e com dificuldade de acesso.

Figura 44 - Curso d´água que escoa na porção
Central do Loteamento Maria Tereza.

Figura 45 - Curso d'água que escoa na porção
Central do Loteamento Maria Tereza.
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Figura 46 - Curso d'água que escoa na porção
Central do Loteamento Maria Tereza.

Apesar das declividades altas, a maioria das edificações não se encontra em situações de
risco geológico-geotécnico. As situações existentes de risco estão classificadas em patamares
passíveis de serem sanados por meio de intervenções para a consolidação das ocupações
nessas condições.
O ribeirão do Onça encontra-se fora do limite do loteamento, mas sua área de preservação
permanente (APP), bem como sua faixa de inundação, atingem a área de estudo. Como
principais recursos hídricos inseridos no Maria Tereza, observam-se o córrego José Correia,
o córrego Tamanduá, uma área de brejo na confluência do córrego José Correia com o
ribeirão do Onça e dois olhos d’água próximos à rodovia MG-020. Assim, o assentamento
apresenta ocupação irregular em APP em torno dos olhos d’água, ao longo do córrego José
Correia, ao longo do ribeirão do Onça e em áreas inundáveis, demarcadas de acordo com a
mancha de inundação do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte
(DRENURBS).
À jusante do limite do assentamento, a área brejosa existente do encontro do córrego José
Correia com o ribeirão do Onça, é plana e está na cota 685, que corresponde à cota da
margem do ribeirão do Onça. Essa área não possui ocupações e está coberta por vegetação
típica desse ambiente.
Por falta das redes de esgoto no assentamento, lançamentos de esgoto in natura ocorrem ao
longo de todo o córrego, tanto por ligações individuais como por redes não oficiais. Destacase que, além dos lançamentos realizados nos córregos, os efluentes domésticos são também
lançados em fossas negras.
Em relação ao sistema de abastecimento de água, foram recentemente instaladas pela Copasa
redes distribuidoras no assentamento.
Vale ressaltar que a porção sul do bairro fica próximo a um meandro do ribeirão do Onça.
De acordo com os moradores, essa é uma área que sofre com inundações na época de chuva,
o que se confirma quando observada a mancha de inundação definida pelo DRENURBS, na
qual estão construídos vários domicílios.
Como o sistema viário é constituído por vias sem pavimentação, não existe sistema de
drenagem superficial, o que favorece a erosão das vias.
 Montes Claros
O loteamento irregular Montes Claros se localiza na Regional Nordeste de Belo Horizonte,
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próximo ao Conjunto Paulo VI e ao ribeirão do Onça, no limite com a Regional Norte. A
Figura 47 apresenta a localização da Regional Nordeste e do Bairro Montes Claros

Figura 47 - Localização do Montes Claros e da Regional Nordeste.

Como área de influência direta, considera-se os limites definidos pelo Novo Plano Diretor
como AEIS-2, já como área de influência indireta a definida como “área de estudo” para o
PRU, conforme observado na Figura 48.

Figura 48 - Área de influência do assentamento Montes Claros
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A implantação do loteamento teve início no final da década de 1990, com a idealização e
venda de lotes realizadas por duas cooperativas: a Associação Habitacional Nossa Casa da
Vitalidade Grande BH (HANOVI), com 910 lotes de 180m2 cada, abrangendo área de
309.922,89m2 na porção oeste, e a Associação Habitacional Alternativa da Grande BH
(HABITER), na porção leste, com 965 lotes de 180m2 cada, em área de 318.508,70 m2.
Destaca-se que, áreas não parceláveis foram indicadas para implantação de lotes nas duas
PL’s, como, por exemplo, lotes em APP de nascentes e cursos d’água e APP de topo de
morro e de declividade. Além disso, as PL’s previam a implantação de vias com declividades
superior ao permitido.
A ocupação do bairro se iniciou a partir dos anos 2000, mesmo sem a aprovação das plantas
de parcelamento pelo poder público. A implantação inicial envolvia basicamente a abertura
de vias, não tendo sido instalada infraestrutura urbana básica, como pavimentação, redes de
esgoto, de abastecimento de água e de drenagem, redes de energia elétrica e iluminação
pública. Também não foram implantados equipamentos comunitários, espaços livres de uso
público e áreas verdes, acompanhando em grande parte o previsto nas duas PLs, com
incongruências pontuais que trouxeram como consequência principal a desarticulação do
sistema viário.
A falta de infraestrutura do exigiu que as famílias que se mudaram para lá utilizassem a
estrutura e os equipamentos existentes nos bairros vizinhos. As reivindicações das famílias
junto ao poder público para melhoria no sistema de infraestrutura encontraram resistência na
condição de irregularidade do bairro, fato que impedia, legalmente, que o município e
concessionárias de serviços de utilidade pública atuassem lá.
O Anel Rodoviário e a Rodovia MG-020 são as principais vias articuladoras do
assentamento com o restante da cidade, apesar de nenhuma delas tangenciar a área. A Figura
49 mostra os principais acessos ao bairro.
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Figura 49 - Principais Vias de Acesso ao Montes Claros.

Não há linhas de transporte coletivo que circulem dentro do assentamento, estando seus
itinerários e pontos localizados no entorno próximo. Apesar dos moradores da porção
sudoeste e sul estarem mais próximos dos pontos de ônibus, os moradores das demais áreas
percorrem longas distâncias, agravadas pela grande dimensão das quadras sem transposição
e pela alta declividade de muitas ruas que tornam o percurso mais difícil e cansativo.
O sistema viário do Bairro Montes Claros caracteriza-se pelo traçado irregular, com muitas
vias perpendiculares às curvas de nível e, portanto, muito íngremes. As quadras possuem
formatos diversos e, em algumas delas tem faces com extensões superiores a 200m, o que se
caracteriza como barreiras à integração com o entorno. A existência de áreas com altas
declividades no interior do assentamento também contribui para a pouca integração, já que
dificultam a ocupação e a abertura de vias.
Das vias veiculares existentes, poucas são pavimentadas, estando essas concentradas na parte
mais consolidada do assentamento, em seus limites sudoeste, sul e sudeste. Nas outras
porções, apesar das vias possuírem largura suficiente inclusive para operar em mão dupla, de
um modo geral, há limitações para tráfego veicular devido às altas declividades, à falta de
articulação entre elas (sendo muitas ruas sem saída) e à falta de pavimentação e manutenção,
especialmente em época de chuva, quando as erosões dificultam ainda mais o deslocamento
em alguns trechos, inclusive para pedestres. Há poucas vias exclusivas para pedestres, onde
há impedimento de circulação veicular devido à largura. As Figura 50 e Figura 51 ilustram
parte do sistema viário do assentamento.
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Figura 51 - Visão de parte do sistema viário do Montes
Claros.

Nota-se na maior parte da área a presença de vias largas, com possibilidade de tráfego em
mão dupla. Ainda assim, há trilhas criadas pelos moradores, que se caracterizam como
ligações improvisadas, mas importantes para cortar caminhos, indicando necessidades e
potencialidades de mobilidade urbana dentro do assentamento.
Há restrições à ocupação principalmente devido às áreas destinadas a grandes equipamentos,
localizadas a norte, onde se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do
Onça (ETE Onça), e a leste que, apesar de ainda se encontrar desocupada, indica uma nova
lógica de ocupação e uso para aquela região, em virtude dos empreendimentos habitacionais
previstos para a área. Observa-se, ainda área destinada à faixa de servidão da Linha de
Transmissão de alta tensão LT Neves 1 - Taquaril que atravessa o bairro no sentido NorteSul, na sua porção leste.
Verifica-se também a presença de maciços vegetados no entorno do assentamento a leste e
ao longo do ribeirão do Onça. Dentro da área de estudo a paisagem é árida, sendo que
moradores relataram que houve muitas supressões arbóreas para construção das habitações.
No entorno, houve o desmatamento de uma mata de eucalipto, que diminuiu o
sombreamento e aumentou a sensação térmica no bairro.
Existem impedimentos, condicionantes e restrições ao parcelamento e à ocupação da área,
entretanto, boa parte da área é parcelável e regularizável. Isso, contudo, não desobriga as
iniciativas precedentes de minimização ou eliminação do risco, nem tampouco a melhoria
das condições de habitabilidade e o resgate às questões relacionadas à preservação ambiental
e conformação urbanística.
Como Equipamento de Lazer de Uso Público, há uma academia a céu aberto localizada em
área remanescente na Rua Paraíso e um campo de futebol que, segundo constatado em
campo e relatado pelos moradores, é pouco utilizado devido à precariedade, sendo ele de
terra batida, sem iluminação ou arquibancada. A oferta de comércios e serviços também é
pequena e concentra-se no eixo formado pelas ruas Padre Argemiro Moreira e Paulo Mendes
Campos, a sul. Internamente, os comércios se restringem a bares e pequenas mercearias.
Tampouco há equipamentos comunitários públicos destinados a saúde e cultura, sendo que,
para educação, há duas escolas, uma municipal e uma privada. As igrejas e demais espaços
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de culto existentes desempenham funções similares aos equipamentos de uso coletivo, na
medida em que promovem o encontro e são pontos de referência. Os bares e mercearias
estão dispersos pelo bairro e foram identificados como pontos de encontro e concentração de
pessoas.
Há equipamentos públicos e comunitários, além de paradas de transporte coletivo,
localizados no entorno do assentamento que atendem a sua população. Entretanto, as grandes
dimensões de seu território, aliadas à deficiência no sistema viário, tornam o deslocamento
até tais serviços longo e desconfortável. Ressalta-se que a melhoria da acessibilidade interna
ao assentamento, aliada à solução das questões de infraestrutura e de melhor articulação com
entorno são importantes para a melhoria da qualidade ambiental e urbana. A ausência ou
precariedade de urbanização também limitam a possibilidade de oferta de serviços que
dependam da entrada de veículos de maior porte, como o transporte coletivo e a coleta de
lixo.
O loteamento é ocupado predominantemente por população de baixa renda em que 37,3%
dela está em situação de vulnerabilidade socioeconômica5. Apenas 35% dos moradores
trabalham com carteira assinada, sendo que o rendimento médio é de R$ 1.300,00. Outro
aspecto importante é que 36% da população tem apenas o ensino fundamental incompleto.
O padrão construtivo varia de médio a baixo, sendo médio nas edificações que possuem
acabamento externo e baixo nas edificações sem acabamento, em alvenaria aparente.
Também é possível encontrar, ainda que pontualmente, edificações de padrão alto, em
alvenaria, com pintura, esquadrias de alumínio ou de madeira, vidro, telhado cerâmico e em
bom estado de conservação. As figuras a seguir mostram exemplos dessas construções.

Figura 52 - Exemplo de padrão construtivos baixo.

Figura 53 - Exemplo de padrão construtivos médio.

A qualidade ambiental e paisagística do Bairro Montes Claros pode ser considerada ruim,
devido à inexistência de infraestrutura urbana em praticamente todo o seu território. As áreas
mais consolidadas se localizam a sul do assentamento, onde há Cadastro de Plantas (CP)
aprovado. Ainda assim, apresenta sistema viário sem pavimentação, e precariedade quanto a
passeios, iluminação pública e arborização. Nota-se, ainda, a presença de erosão em diversas

5

Esses dados foram obtidos na Pesquisa Socioeconômica (2017), realizada no âmbito do PRU Montes Claros.

93

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

vias do assentamento, o que dificulta o trânsito de veículos e pedestres, além de contribuir
negativamente para a qualidade ambiental e paisagística.
As áreas verdes propostas nas PLs não foram preservadas e, apesar da grande extensão e
número de áreas desocupadas, a paisagem é árida, com vegetação inexpressiva.
O assentamento tem passado por um processo acelerado de ocupação que tem gerado
situações de risco e degradação das APPs. A implantação de um loteamento a norte (Novo
Rumo) tem contribuído para acelerar a ocupação naquela porção a partir da abertura de vias
que propiciam o acesso ao Bairro Montes Claros. Diversos espaços previstos para áreas
verdes e equipamentos públicos encontram-se ocupados, assim como áreas de encostas, parte
da faixa de segurança da linha de alta tensão da CEMIG6 e a área conhecida como
“Brejinho”, que foi aterrada para receber novas edificações. Por outro lado, há ainda um
número significativo de lotes desocupados, principalmente em função das altas declividades
e das dificuldades de acesso.
O terreno onde ocorreu a implantação do loteamento, de aproximadamente 70 hectares,
apresenta encostas íngremes entrecortadas por talvegues, áreas com declividades superiores a
47%, consideradas não parceláveis pela legislação municipal vigente7 e APPs hídricas
(nascentes, cursos d’água e brejo), de topo de morro e de declividade (>100%). As
características topográficas dificultam a ocupação de determinadas áreas, formando vazios
que prejudicam a integração interna do assentamento. Da mesma forma, a área é bastante
segregada em relação ao entorno devido aos vazios existentes a norte e noroeste, entre a MG
020 e o assentamento, devido à presença do ribeirão do Onça, seus meandros, braços e
margens.
O loteamento Montes Claros insere-se na bacia hidrográfica do Ribeirão do Onça e apresenta
três sub-bacias elementares: Aglomerado Beira, Córrego José Correia e Córrego Cebola. Na
Figura 54 a seguir, é possível observar os cursos d’água que as constituem.

6

A Faixa de Segurança da Cemig possui largura de trinta metros de cada lado da linha de alta tensão. Essa área não é edificável.

7

A legislação municipal vigente veda o parcelamento de áreas em terreno natural com declividade superior a 47%, porém o Projeto
de Lei do novo Plano Diretor dispõe sobre a possibilidade de parcelá-las mediante laudo técnico que ateste a viabilidade de se
edificar no local.
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Figura 54 - Rede hidrográfica do loteamento Montes Claros.

A Figura 55 a seguir apresenta o córrego que escoa na porção sudoeste, de pequena vazão,
pertencente à su b-bacia do Aglomerado Beira Linha e o córrego pertencente à sub-bacia
José Correia, sendo que, em seu leito se configura uma larga área de brejo, antes de seguir
para o ribeirão do Onça.

Figura 55 - Córrego Sem Nome pertencente à subbacia hidrográfica do Aglomerado Beira Linha.

Figura 56 - Visão geral do brejo existente no curso
d’água da sub-bacia hidrográfica do córrego José
Correia.

Nota-se no Bairro Montes Claros construção de casas sobre galerias ou próximo à calha do
curso d’água, o lançamento indevido de efluentes domésticos nas mesmas e a presença de
lixo. A porção sul do assentamento apresenta vias pavimentadas com dispositivos de
drenagem em parte delas, sendo que no restante do assentamento o sistema viário é
constituído por vias sem pavimentação e, consequentemente, não existe sistema de drenagem
superficial o que favorece a erosão das vias.
Verifica-se que, na maior parte do loteamento, não há rede coletora de esgoto oficial da
Copasa, de forma que a área abrangida por sistema público corresponde a uma pequena

95

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

porção que, de acordo com os moradores, algumas ligações ainda não foram realizadas pela
Copasa. Nota-se que as casas localizadas próximas ao curso d’água apresentam soleira
negativa e acabam por lançar seus esgotos diretamente na galeria ou curso d’água. As demais
residências do assentamento dispõem de fossas negras.
Tampouco há redes distribuidoras oficiais de água, sendo que a população é abastecida por
meio de redes não oficiais (bicos), procedentes da rede de água instalada pela Copasa nas
poucas vias que já têm a instalação oficial.
É comum observar a presença de cortes de grandes dimensões, gerando aterros volumosos de
solo de granulometria arenosa que, sem compactação e aliado às altas declividade das
encostas, proporcionam eventos de escorregamento e erosão, que culminam em situações de
risco geológico e assoreamento dos cursos d’água, podendo, inclusive, provocar a supressão
de nascentes.
Os lançamentos de lixo, entulho e esgoto nas encostas e cursos d’água também contribuem
para o cenário de degradação ambiental e propiciam a potencialização de eventos de risco
geológico e a proliferação de vetores de doenças tais como dengue e leptospirose.
Na área do loteamento foram identificadas situações de risco geológico/geotécnico nos
níveis muito alto, alto, médio e baixo. Foram identificados também, terrenos sem edificação,
em processo de ocupação, por meio de intervenções que estão tornando a área predisposta a
risco geológico-geotécnico. Além disso, há muitas áreas desocupadas que podem
desencadear o desenvolvimento de processos geodinâmicos, caso venham a ser ocupadas.
A ocupação de forma desordenada e em fase relativamente inicial constitui, em si, o
principal impacto ambiental da área. A abertura de vias sem infraestrutura (drenagem e
pavimentação), a ocupação de áreas inapropriadas (de alta declividade ou de preservação
ambiental), a falta de sistemas de esgotamento sanitário e a supressão extensiva da vegetação
são os principais fatores deflagradores de impactos ambientais no assentamento.
 Estudos e Projetos Estratégicos de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e
Resiliência
Os projetos de mobilidade integrantes do Componente 2, têm estreita relação com o projeto
do Corredor Amazonas, com as intervenções da Vila Cabana Pai Tomás e com os projetos da
região do Jatobá. Assim, a área de influência indireta coincide com aquela definida para o
Corredor.
A área de influência direta da passagem inferior - PI sob a linha férrea na Avenida Tupã é
uma intervenção viária fundamental à operação da futura Estação Salgado Filho. Na Figura
57 é apresentada a área de influência direta desses projetos.
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Figura 57 - A área de influência direta da passagem inferior - PI sob a linha férrea na Avenida Tupã é uma
intervenção viária fundamental à operação da futura Estação Salgado Filho.

A abertura da PI da Avenida Tupã favorecerá o acesso dos moradores da Vila Cabana Pai
Tomás com as regiões do Bairro Nova Cintra e ao Barreiro, polo de serviços e empregos, por
meio da Rua Sete de Setembro e Av. Tereza Cristina (que conta com uma ciclovia), seja a
pé, por bicicleta, ônibus. Também é fundamental para promover a ligação da região do
Bairro Nova Cintra e da Cabana à futura estação de integração Salgado Filho.

Figura 58 - Vista do "cul-de-sac" da Rua Tupã. Ao fundo, Platô da Linha 2 do sistema metroferroviário, futuro
acesso de moradores da Vila Cabana Pai Tomás á Estação Salgado Filho (metrô/ônibus/bicicleta/a pé)

Por outro lado, criará uma nova alternativa de acesso à região do Bairro Nova Cintra através
da Av. Teresa Cristina, já que atualmente o único acesso a região, pela Avenida Amazonas e
ruas Engenheiro Felipe Caldas e Cândido de Souza é extremamente precário.
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A Estação Salgado Filho deverá ser construída na Avenida Tereza Cristina, localizada entre
esta e a ferrovia, junto ao local onde está prevista a implantação de estação da Linha 2 do
metrô. A área da estação Salgado Filho está definida conforme o novo Plano Diretor como
Área de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo (AGEUC).
Pretende-se que esta estação seja implantada através de parceria com a iniciativa privada, a
exemplo das parcerias exitosas realizadas nas implantações da Estação Barreiro pela PBH e
da Estação Vilarinho, pelo metrô.
Também a Estação Nova Suíça, a exemplo da Estação Salgado Filho, estará localizada junto
a uma futura estação do metrô, conforme o projeto da linha 2.
Essas estações deverão operar como estações de integração do sistema de ônibus, permitindo
a troncalização de linhas que atendem à região, mesmo na fase anterior à implantação do
metrô. Sua implantação vai estimular o potencial de adensamento da Avenida Tereza
Cristina, atualmente com baixa ocupação lindeira.
Quanto aos projetos de tecnologia deverão proporcionar melhor controle da operação do
transporte coletivo no corredor e experiência para sua aplicação em outros corredores da
cidade.

3.1.3.

Identificação dos impactos ambientais e sociais previsíveis durante a fase de
obras e fase de operação

As intervenções previstas pelo Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana podem causar
relevante impacto social e ambiental, sobretudo em áreas urbanas consolidadas e adensadas,
onde a comunidade próxima aos canteiros de obras está diariamente exposta a riscos
diversos, à poluição e demais incômodos, que poderão comprometer o bem-estar.
O processo construtivo deve incorporar o conceito de qualidade diretamente vinculado ao
controle ambiental, resultando em execução de obras cada vez mais adequadas e
sustentáveis, onde os impactos são mitigados e compensados por ações previamente
comprometidas durante a elaboração dos projetos, perpassando o término das obras e a
operação das intervenções.
Em relação à supressão de vegetação nas áreas adensadas e consolidadas, ainda não há
definição sobre sua necessidade. No Corredor Amazonas, durante a fase de detalhamento dos
projetos, possíveis ajustes na geometria das vias e remanejamento de pontos de ônibus,
poderão demandar alguma intervenção na vegetação, como poda de galhos, secção de raízes
ou até mesmo a supressão.
A emissão de particulados e poluentes atmosféricos é um dos impactos associados à
execução de obras civis. A geração dessas emissões está associada à movimentação de terra,
às demolições e ao funcionamento das máquinas e veículos movidos a combustíveis fósseis.
Esses serviços são também geradores de poluição sonora e atmosférica, além de se
constituírem potenciais produtores de vetores causadores de moléstias, que podem atingir
tanto os moradores das áreas próximas quanto os trabalhadores da obra.
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A geração de ruídos e vibrações são impactos inerentes às obras de infraestrutura, ocorrendo
principalmente na fase de implantação destas. Esses impactos são gerados devido à
movimentação de veículos, operação de máquinas e equipamentos pesados, demolições,
escavações e compactações, entre outras. Não são impactos evitáveis, devendo ser previstas
as medidas mitigadoras necessárias para atenuar seus efeitos sobre a população do entorno e
os funcionários da obra.
Durante a fase de implantação das intervenções ocorrerá geração de efluentes sanitários no
canteiro de obras, gerados pela mão-de-obra envolvida, que demandará o uso de instalações
sanitárias durante o período laboral.
De forma geral, pode-se prever que a maior parte da geração será de resíduos da construção
civil, com um pequeno volume de resíduos comuns, oriundos do escritório, refeitório e
instalações sanitárias. O estoque de entulhos, bem como a remoção, transporte e a destinação
final destes em locais apropriados são pontos de atenção que devem ser acompanhados
sistematicamente pelo gerenciamento do empreendimento e prontos para atuar, sempre que
necessário, para correção das ações e consequente redução dos impactos.
O gerenciamento da obra deverá avaliar a possibilidade de reutilização dos resíduos de
construção civil, diminuindo o volume a ser transportado e descartado. Sempre que possível,
o excedente deverá ser enviado às Estações de Reciclagem do município, para transformação
em agregados reciclados.
O risco de acidentes é um impacto presente em qualquer obra de engenharia. A
multiplicidade e o volume de obras previstas ressaltam esse impacto como merecedor de
atenção e de medidas que visem sua atenuação. Trata-se de impacto diretamente vinculado
ao período de obra. A adoção das exigências e recomendações presentes na legislação de
segurança brasileira, bem como o planejamento adequado, a utilização de mão de obra
qualificada para a tarefa a ser executada, e um bom treinamento da mesma, constituem
medidas preventivas para a redução deste impacto.
Poderão ser geradas expectativas e ansiedade nos moradores e comerciantes das regiões
próximas às intervenções, decorrente de discussões, contatos, reuniões e a divulgação de
informações sobre o Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana, situações essas, naturais no
processo de concepção e desenvolvimento de um projeto de renovação urbana desta
envergadura.
 Corredor Amazonas
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) possui uma grande experiência prévia com a
implantação de empreendimentos dessa natureza, dentre os exemplos pode-se citar o
Corredor do BRT na Avenida Antônio Carlos, na Avenida Dom Pedro I, na Avenida
Vilarinho, na Avenida Cristiano Machado e na área central - Avenidas Paraná e Santos
Dumont com 23 quilômetros. O corredor de Transporte na Avenida Dom Pedro II também
foi implantado com 5,5 quilômetros e tratamento de 24 pontos de embarque e desembarque.
Outra grande obra viária sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte que pode ser
citada é a Via 710, ainda em execução, que será um importante corredor viário para
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promover a interligação das regiões Leste e Nordeste, conectando a Avenida Cristiano
Machado com a Avenida dos Andradas.
As intervenções que serão realizadas no Corredor Amazonas não se enquadram como de
impacto passível de licenciamento ambiental ou urbanístico, segundo o ofício da Diretoria de
Licenciamento de Alta Complexidade (DLAC) e manifestação da Secretária Municipal de
Meio Ambiente (SMMA).
Como base nas experiências da Prefeitura de Belo Horizonte em empreendimentos dessa
natureza, é possível prever os impactos ambientais e sociais que ocorrerão devido à
implantação do Corredor Amazonas, conforme foi apresentado.
 Cabana Pai Tomás
O empreendimento que se apresenta para a Vila Cabana Pai Tomás, que consiste em abertura
viária, remoção e reassentamento de famílias e execução de obras de infraestrutura e de
contenções, é considerado de relevante impacto ambiental, sujeito ao licenciamento
ambiental pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e às condicionantes que o
acompanham.
O acompanhamento da obra sob o ponto de vista ambiental deverá ser um procedimento
sistemático, de forma a atuar na implementação de medidas preventivas e corretivas sempre
que necessário, além de garantir o cumprimento de ações mitigadoras de impacto ambiental
e das condicionantes que forem apresentadas no licenciamento ambiental.
Para a execução das intervenções que constam no empreendimento, embora caracterizado
como empreendimento de impacto devido à amplitude, não foram identificados potenciais de
degradação ambiental devido aos seguintes fatores:
•

O traçado da via e as áreas de reassentamento não apresentam interferência com
cursos d’água ou nascentes;

•

Não estão previstas intervenções em Áreas de Preservação Permanentes (APPs), em
Belo Horizonte, delimitadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cuja
função principal é a de promover a preservação dos corpos hídricos, da paisagem, da
estabilidade geológica e da biodiversidade.

•

Não há supressão de vegetação significativa necessária para a implantação do
projeto.

No entanto, o número de imóveis a serem demolidos e o volume de entulhos a serem
produzidos é significante. Considerando que se trata de área densamente habitada, esta
atividade poderá causar transtornos na vizinhança imediata em toda a extensão da via a ser
implantada. Além de gerar expectativa e insegurança na população residente na vila e
interferências no sistema de infraestrutura já existente.
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Figura 60 - Demolição de imóveis em obra

No escopo da intervenção está prevista a execução de obras de estabilização de encosta,
através de construção de contenções que geralmente estão localizadas muito próximas a
moradias, o que requer o uso de equipamentos e procedimentos adequados, a fim de não
expor a população a riscos durante a execução dos serviços.

Figura 61 - Obras de Estabilização de Encosta em
Área de Risco

Figura 62 - Obras de Estabilização de Encosta em
Área de Risco

Outros pontos a serem observados com especial atenção se referem aos processos erosivos
gerados pela movimentação de terra em períodos de chuva intensas, a geração de locais
propícios à inundação e a prevenção de acidentes com veículos e máquinas, que podem
causar a contaminação do solo.
Considerando o adensamento e a desorganização urbanística na Cabana Pai Tomás o
principal fator de risco que afeta diretamente a população local a ser considerado é o
provocado pelo trânsito de veículos, equipamentos e máquinas durante a execução das obras,
principalmente na Rua Sete de Setembro. Trata-se de potenciais causadores de acidentes,
além de geradores de poeira e de ruídos indesejáveis.
Outra questão a ser abordada é sobre o correto uso dos locais de deposição temporária de
restos de demolição e entulhos. Trata-se de questão recorrente em outros empreendimentos
em áreas de vilas e favelas, onde tais locais foram usados de forma inadequada,
transformando-se em pontos de acúmulo de lixo doméstico.
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A remoção e o reassentamento de famílias e estabelecimentos comerciais decorrentes da
implantação da obra será realizada segundo as diretrizes da Política Municipal de Habitação,
que tem como premissa a manutenção dos afetados dentro da própria comunidade. Dessa
forma, a maior parte das famílias será reassentada em unidades habitacionais verticais,
localizadas dentro da própria Vila, onde passarão a conviver em condomínios, sujeitas às
devidas obrigações individuais e coletivas, que serão trabalhadas através dos programas de
“pré e pós morar”.

Figura 63 - Unidades Habitacionais implantadas
pela Prefeitura de Belo Horizonte para o
reassentamento de famílias removidas em função
de execução de obras.

Figura 64 - Unidades Habitacionais implantadas
pela Prefeitura de Belo Horizonte para o
reassentamento de famílias removidas em função
de execução de obras.

A implantação do complexo viário Sete de Setembro poderá aumentar o fluxo diário de
veículos nas áreas internas do assentamento, tanto por moradores da própria Vila quanto por
público externo a ela. No sentido de assegurar as condições de segurança da via, serão
adotadas medidas de traffic calming. Além disso, será implantada ciclovia para atendimento
dos deslocamentos internos da vila.
 Região do Jatobá
Em relação à Região do Jatobá, os possíveis impactos e benefícios decorrentes das ações a
serem previstas no Plano de Estruturação Urbana encontram-se indicados no Quadro de
Impactos e Benefícios (ANEXO 12).
 Montes Claros, Maria Tereza, Jardim Getsêmani e Novo Lajedo
A partir das demandas a serem diagnosticadas especificamente para cada local, as propostas
poderão incluir, prioritariamente, a abertura de vias para melhoria de acessibilidade e/ou para
instalação de redes sanitárias, além da desocupação de áreas verdes e/ou APPs (hídricas,
topo de morro, declividade); eliminação de áreas de risco geológico, com remoção de
edificações e/ou execução de obras de contenção; construção de equipamentos urbanos e
comunitários, dentre outras.
As intervenções podem causar impactos sociais e ambientais para a vida da comunidade
como um todo, principalmente durante a fase de obras, expondo diariamente a população
próxima aos canteiros a riscos diversos, poluição e demais incômodos, que poderão
comprometer o bem-estar da comunidade. Muitas vezes para possibilitar as intervenções
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previstas, são necessárias remoções e reassentamento de famílias, que é continuamente
acompanhado de trabalho social.
Ratifica-se que, de posse das informações levantadas e produzidas pelos planos, será iniciado
o processo de licenciamento das intervenções, embasado na Lei Municipal nº 7.277/1997 e
ratificado pela Deliberação Normativa COMAM Nº 90/2018 (ANEXO 1), conforme
explanado no Marco Legal. As intervenções que forem julgadas como de relevante impacto
ambiental serão devidamente licenciadas e atendidas as condicionantes estipuladas no
licenciamento pelo órgão competente.

3.1.4.

Identificação dos benefícios ambientais e sociais decorrentes do projeto

Intervenções em espaços urbanos para a reestruturação viária têm como principal objetivo a
melhoria da mobilidade urbana, promovendo o trânsito seguro e de qualidade para pedestres,
automóveis e de transporte público.
Investimentos em mobilidade urbana promovem a melhoria da qualidade de vida da
população, diminuindo o tempo de transporte de pessoas e de mercadorias e com condições
adequadas e seguras de acessibilidade.
Na fase de obras, o principal benefício diz respeito a ativação da economia em decorrência
das intervenções. As atividades das obras e principalmente sua implementação, se traduzem
em demandas de empregos na construção civil, indústria de equipamentos e serviços, além
dos efeitos multiplicadores e sinérgicos.
Corredor Amazonas

Após a fase de obras, os benefícios ambientais e sociais do Programa Melhoria da
Mobilidade e Inclusão Urbana compreendem:
•

Aumentar em 50% a velocidade operacional do transporte coletivo, diminuindo
o tempo gasto pelo passageiro;

•

Reduzir as emissões de poluentes (NOx, PM, VOC) e gases de efeito estufa
(CO2) para o tráfego geral e para os ônibus, conforme simulações realizadas no
estudo de alternativas de implantação, apresentado no item prevenção e gestão
da poluição;

•

Reduzir a poluição sonora;

•

Reduzir o número de acidentes de tráfego com a implantação das obras;

•

Promover a requalificação urbana no entorno da via;

•

Ampliar a extensão da rede estruturante do transporte coletivo;

•

Reduzir o volume de tráfego de automóveis na Avenida Amazonas, pela
transferência de usuários do transporte individual para o transporte público;

•

Promover acessibilidade e circulação com conforto e segurança para todos os
usuários, preferencialmente os pedestres;

•

Criar ou ampliar linhas de transporte coletivo específicas, locais, para integração
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da população residente nas áreas de interesse social envolvidas no projeto com o
sistema convencional de transportes, reduzindo significativamente as distâncias
de percursos a pé.
Cabana Pai Tomás

As intervenções físicas, ambientais e sociais, inclusive a estabilização de áreas de risco
geológico-geotécnico, proporcionarão à comunidade e ao meio ambiente melhoramentos e
benfeitorias que excedem os benefícios gerados pela integração dos sistemas viários local e
do entorno.
Além da comunidade local, as intervenções propostas beneficiarão também grande parte da
população da cidade que acessa os equipamentos urbanos localizados na região
circunvizinha, com destaque para o Cemitério Parque da Colina.
O remanejamento de famílias será executado de acordo com a Política Habitacional do
Município garante o acesso a moradias com condições de habitabilidade a todas que tiverem
seus imóveis removidos. Também os estabelecimentos comerciais serão reassentados em
áreas remanescentes ao longo das vias a serem urbanizadas.
Cabe informar que a coleta oficial de resíduos atende a quase totalidade da Vila, e deverá ser
facilitada devido principalmente à urbanização de vias de pedestres prevista no projeto.
Os benefícios ambientais decorrentes do processo de reestruturação do sistema viário estão
relacionados à implantação de dispositivos de saneamento e de fornecimento de água tratada,
conforme descrição abaixo:
 Redes coletoras de esgoto sanitário e de abastecimento de água
O sistema de coleta de esgoto que serve à região de abrangência do projeto encontra-se
danificado e subdimensionado. Em alguns locais, pode-se observar a existência de imóveis
construídos sobre as redes, fato relativamente comum em regiões muito adensadas. Outra
questão a ser corrigida é relativa aos pontos de lançamento inadequados, que interferem com
as redes de drenagem pluvial, ocasionando a poluição de cursos d’água. O projeto prevê a
correção das irregularidades, com implantação de aproximadamente 2.600 metros de redes
coletoras de esgoto sanitário, para captação e lançamento no sistema existente na Avenida
Amazonas, chegando à Estação de Tratamento de Esgoto Arrudas.
O projeto prevê ainda a implantação de aproximadamente 1.700 metros de redes de
abastecimento de água no complexo viário Sete de Setembro. As demais vias já possuem
este serviço.
 Redes de drenagem pluvial
Drenagem pluvial em áreas muito adensadas e com declividade acentuada é um ponto de
especial atenção. O sistema de drenagem a ser implantado nas vias é formado por redes
coletoras superficiais e subterrâneas interligadas, com lançamento na rede oficial localizada
à jusante, que deverá ser redimensionada para receber o volume a ser captado.
 Áreas de risco
O tratamento de áreas de risco geológico, situadas na área de abrangência do
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empreendimento, inclui execução de contenções, o remanejamento de redes de drenagem
pluvial e de esgotamento sanitário e o correto lançamento destas. Será contemplado o
tratamento de aproximadamente 5.300 metros quadrados de encosta, sendo sete encostas de
risco médio e alto8.
 Arborização
Outro benefício a ser considerado no projeto é a previsão de arborização com o plantio de
pelo menos quatrocentas árvores, de espécies e porte determinados pela legislação ambiental
vigente. Este aspecto é de fundamental importância, considerando que a quantidade de
espécimes vegetais presentes na Vila Cabana Pai Tomás é irrisória.
 Áreas remanescentes
Foram identificadas áreas remanescentes ao longo das vias, resultado das intervenções e das
remoções de imóveis, sendo que parte delas está destinada ao reassentamento de
estabelecimentos não residenciais. Nas demais, há o potencial para implantação de praças,
equipamentos de lazer, jardins, hortas comunitárias e outros, o que deverá ser discutido com
a comunidade local oportunamente.

Figura 65 - Urbanização de área remanescente e de
implantação de unidades habitacionais realizadas
em empreendimentos implantados pelo Vila Viva.

Figura 66 - Urbanização de área remanescente e de
implantação de unidades habitacionais realizadas em
empreendimentos implantados pelo Vila Viva.

 Transporte público
Com a realização de obras de infraestrutura referentes a melhorias de acesso nas vilas e
favelas, deverão ser implantadas linhas de transporte coletivo operadas com micro-ônibus
para atendimento à demanda interna, facilitando o acesso dos residentes aos equipamentos
existentes (escolas, postos de saúde, comércio local). Para os deslocamentos internos é
cobrada tarifa reduzida e essas linhas possibilitam a integração com o sistema convencional.
Atualmente, em Belo Horizonte estão em operação 16 dessas linhas que transportam em
média 505.000 passageiros por mês, melhorando a acessibilidade a essas áreas.
A abertura viária proposta vai proporcionar à população local o acesso mais rápido aos
principais corredores de trânsito da cidade. Também a economia local deverá ser favorecida,
com a criação de áreas com potencial de desenvolvimento comercial, ao longo da via a ser

8

Fonte: Diagnóstico realizado pela Urbel
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implantada, gerando empregos e oportunidades para os moradores.
Outro aspecto relevante a ser favorecido será a diminuição das retenções no trânsito da
região, devidas à proximidade com o Cemitério Parque da Colina.
A construção de residenciais verticais para reassentamento das famílias removidas vai
proporcionar um desadensamento espacial, com criação de áreas permeáveis e jardins.
As ações do trabalho social assumem papel de relevância, iniciadas antes do período de
execução das obras e indo além dele, atuando principalmente na assessoria das famílias
assentadas nas unidades habitacionais. Durante o processo são desenvolvidas atividades
comunitárias, oficinas e palestras, ministradas em parceria com entidades afins. O programa
de educação ambiental, já implantado em outros empreendimentos executados pelo poder
público municipal, visa atingir todas as camadas da comunidade, jovens, crianças e adultos,
o que reforça o caráter de sustentabilidade do programa.

Figura 67 - Oficinas de reciclagem - Programa de
Educação Ambiental para Crianças

Figura 68 - Oficinas de reciclagem - Programa de
Educação Ambiental para Crianças

Figura 69 - Plantio em área remanescente

Figura 70 - Plantio em área remanescente

Figura 71 - Oficina de Reciclagem - Programa de
Educação Ambiental para Adultos
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Região do Jatobá

Em relação à região do Jatobá, os possíveis impactos e benefícios decorrentes das ações a
serem previstas no Plano de Estruturação Urbana encontram-se indicados no Quadro de
Impactos e Benefícios (ANEXO 12).
Planos e Projetos estratégicos (Montes Claros, Maria Tereza, Jardim Getsêmani,
Novo Lajedo)

Diante da precariedade das áreas, as intervenções que serão previstas têm como principal
objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, reestruturando os assentamentos
informais, incluindo abertura de vias para melhoria de acessibilidade e/ou para instalação de
redes sanitárias; desocupação de áreas verdes e/ou APPs (hídricas, topo de morro,
declividade); eliminação de áreas de risco geológico, com remoção de edificações e/ou
execução de obras de contenção; construção de equipamentos urbanos e comunitários, dentre
outras.
Qualquer dessas intervenções, não obstante os impactos ambientais e sociais previstos,
sobretudo durante a execução das obras, proporcionará à comunidade e ao meio ambiente
melhoramentos e benfeitorias que serão sentidos diariamente quando finalizadas, já que são
pensadas levando em consideração as demandas específicas para cada região.
As intervenções viárias permitem:
•

Melhoria na mobilidade e acessibilidade dos bairros;

•

Acesso do serviço de coleta de lixo;

•

Instalação de redes de água, melhorando a qualidade da água e do serviço de
abastecimento;

•

Instalação de sistema de esgoto, que promove melhorias ambientais e para a saúde
da população;

•

Sistema de drenagem onde necessário, eliminando situações de alagamento e
inundação.

Por sua vez, as intervenções relativas ao risco geológico das edificações, tanto por remoções
parciais ou totais quanto por execução de obras de contenção, eliminam a exposição da
população a situações de perdas materiais e humanas.
Já as intervenções a serem realizadas para conservação e proteção de áreas verdes e de
preservação permanente, muitas vezes conjugadas a instalação de praças e equipamentos
comunitários legalmente permitidos para esse tipo de local, alcançam benefícios ambientais
inúmeros como conservação de biomas, melhoria na qualidade da água e do ar e equilíbrio
ambiental de espécies, o que beneficia diretamente a população já que proporciona um
ambiente mais saudável e agradável.

3.1.5.

Análise e justificativa das medidas mitigadoras propostas

A gestão ambiental visa orientar, monitorar e fiscalizar a execução dos empreendimentos de
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impacto, garantindo o cumprimento da legislação vigente, do projeto, das medidas de
segurança e da implantação de ações socioeducativas à população atingida, desde o processo
de contratação dos serviços.
Levantados os possíveis impactos ambientais relacionados à implantação das intervenções,
faz-se necessário propor medidas para a sua mitigação, conforme os programas abaixo:
Programa de Controle de Emissão de Ruídos

 Justificativa
A fase de implantação do empreendimento pode ser caracterizada como a etapa com maior
potencial de geração de ruídos, uma vez que serão necessárias atividades de obras civis.
Nessas atividades poderão ser alocados equipamentos e máquinas de grande porte, tais
como: caminhões, rompedores pneumáticos, tratores de esteira, trator carregador, pás
carregadeiras, rolos compactadores, escavadeiras hidráulicas, motoniveladora, caminhões
betoneira, caminhões espargidores, entre outros.
 Objetivos
Minimização dos incômodos sonoros causados durante as obras atenuando os efeitos sobre a
população do entorno e funcionários da obra.
 Atividades
A avaliação das emissões sonoras e as ações para sua minimização serão baseadas na
legislação vigente e no “Roteiro 2 - Orientação Técnica para Laudo Técnico de Avaliação de
Emissões Sonoras” (ANEXO 2). Deverão ser adotadas as seguintes medidas:
•

Optar por equipamentos e veículos novos e com as revisões em dia, que,
consequentemente, produzem menos ruído e poluição;

•

Correta manutenção dos veículos e equipamentos utilizados nas intervenções
garantindo sua utilização em perfeito estado de funcionamento; optar por uma
manutenção preventiva e corretiva, em local ambientalmente adequado (oficina), de
acordo com a recomendação do Manual do Fabricante de cada equipamento e
veículo utilizado no empreendimento. A manutenção corretiva deverá ocorrer
sempre que identificado o aumento na emissão de ruídos, procedendo à regulagem
ou a troca do componente defeituoso;

•

Movimentação de máquinas e caminhões em horário diurno;

•

Recebimento de materiais na obra com base em horários previamente estabelecidos;

•

Horário de trabalho dos equipamentos geradores de ruído preferencialmente entre
08:00 e 17:00 horas;

•

Enclausuramento das fontes geradoras de ruído, sempre que possível. Quando não
for possível, deve-se prever a implantação de obstáculos para que a onda sonora não
seja propagada;

•

Treinamento dos operadores de máquinas e operários para exercerem suas funções
com nível reduzido de ruídos;
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Todos os trabalhadores envolvidos nas intervenções, quando submetidos a ruídos
acima dos níveis permitidos em lei, deverão utilizar equipamento de proteção
individual (EPI) que atenue o ruído até os níveis que não causem prejuízo a sua
saúde.

No caso específico do Corredor Amazonas, ao longo do qual concentra-se atividades não
residenciais, deverão ser identificadas as zonas comerciais, de serviços e de uso misto
(residencial e não residencial) para prever o horário que a operação das máquinas irá afetar o
menor número de pessoas, de modo a reduzir os impactos à população local.
Por esse motivo, serão pensadas estratégias que busquem minimizar os impactos no trânsito,
devido à interdição de trechos da Avenida Amazonas, e os impactos causados pelos ruídos
da obra. Sendo assim, deverão ocorrer intervenções noturnas em trechos do empreendimento
caracterizados como não residenciais, visando minimizar os impactos no trânsito e, também,
o incômodo que a emissão desses ruídos possa causar aos comerciantes, trabalhadores e
demais frequentadores dessas regiões.
Nos trechos em que houver ocupação mista, as intervenções ocorrerão, preferencialmente,
nos horários previstos na Lei Municipal n° 9.505/2008 (ANEXO 1), para que aqueles que
residem na região sejam menos impactados.
Será proposto um programa de controle de ruídos a fim de mensurar os ruídos gerados na
implantação do corredor da Avenida Amazonas. Será proposta uma malha triangular de
monitoramento, cujos vértices dos triângulos (nós), são os pontos de medição. De acordo
com a ocupação de cada trecho, deverá ser verificada qual a melhor distância entre nós a ser
adotada a fim de identificar o real impacto sobre a vizinhança. A avaliação de ruído terá, em
média, duração de 20 minutos por ponto monitorado, sendo os pontos previamente definidos
com medição diurna e noturna, no entorno da intervenção, visando atender às exigências da
legislação vigente.
O monitoramento de ruídos deverá ser realizado entre segunda e sexta-feira, avaliando o
período diurno e noturno, uma vez por mês, conforme legislação vigente. O Relatório de
Monitoramento contemplará os laudos técnicos de avaliação de emissão de ruídos, que serão
elaborados periodicamente.
Programa de Controle De Vibrações

 Justificativa
Segundo a lei municipal n.º 9505 de 23 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle de
ruídos, sons e vibrações no município de Belo Horizonte, no artigo 3º entende-se por
vibração: “oscilação ou movimento alternado de um sistema elástico, transmitido por ondas
mecânicas, sobretudo em meios sólidos”.
Em obras de construção civil é comum a ocorrência de movimentos de terra e vibrações que
podem provocar danos nas estruturas vizinhas à área de implantação do empreendimento.
Assim, os termos de referência para contratação de serviços das empreiteiras preveem que
seja executada a vistoria cautelar antes do início das intervenções para identificar e controlar
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os possíveis danos nas estruturas vizinhas em decorrências da implantação das obras.
Este programa justifica-se pela necessidade de controlar as vibrações que possam ocorrer na
região onde será implantado o empreendimento, visando evitar a abertura de trincas e
rachaduras nas edificações do entorno e evitar maiores danos futuros aos proprietários.
 Objetivos
Estabelecer medidas de controle das consequências produzidas pela vibração gerada pelos
equipamentos utilizados na obra, possibilitando a adoção de medidas preventivas e a
adequada reparação do dano, se for o caso. Além disso, visa evitar qualquer dano que possa
vir a ocorrer nas moradias do entorno, bem como avaliar as condições dos imóveis antes da
implantação das obras.
 Atividades
Treinamento dos operadores de máquinas e operários para exercerem suas funções com nível
reduzido de vibrações;
•

Utilização de veículos e equipamentos em perfeito estado de funcionamento;

•

Correta manutenção dos veículos e equipamentos dos empreendimentos;

•

Vistoria cautelar das edificações passíveis de dano, incluindo descrição e registro
fotográfico. Essas são programadas com antecedência, antes da realização das
atividades previstas, e exige a elaboração de laudos técnicos;

•

Para as demolições serão utilizados equipamentos que gerem o mínimo possível de
vibrações.

O Relatório de Monitoramento Ambiental também contemplará as ações de controle das
vibrações.
Programa de Controle d e Emissões Atmosféricas

 Justificativa
O trânsito de máquinas, caminhões e veículos por vias de acessos e áreas não pavimentadas,
serão responsáveis pela geração de grande parte das emissões atmosféricas características da
fase de implantação do empreendimento. Trata-se de material particulado (poeira) que entra
em suspensão com relativa facilidade ao ser revolvido pela movimentação de máquinas,
caminhões e veículos. A poeira gerada pode causar incômodo e mesmo problemas
respiratórios.
 Objetivos
Medidas de controle de geração de poeira, impedindo desta forma, a dissipação de material
particulado na atmosfera.
 Atividades
•

Treinamento de funcionário e operadores de máquina;

•

Realizar o controle e a manutenção periódica dos veículos utilizados, inclusive com
relação às emissões atmosféricas dos motores à diesel, de forma a minimizar a
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emissão de gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de
funcionamento destes equipamentos;
•

Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as vias de ligação
com a área de armazenamento de resíduos da construção;

•

Umedecer materiais inertes dispostos sobre os caminhões, antes de serem
transportados;

•

Umedecer, sempre que possível, os materiais que serão descarregados na obra, como
pedras e britas;

•

Realizar a limpeza das vias de tráfego;

•

Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente
cobertas com lona de modo que não ocorram perdas de material durante o transporte.

Essas medidas têm caráter preventivo e corretivo e seu prazo de permanência e sua aplicação
são longos, devendo as medidas citadas acima permanecerem ativas até a finalização de
todas as fases da obra.
No caso das obras do Corredor Amazonas será exigido no edital de licitação que a empresa
vencedora do certame utilize somente veículos que façam parte de programa de
automonitoramento de frota, com medições periódicas de opacidade. Essa exigência terá
como orientação para o seu atendimento o “Roteiro 4 - Orientação Técnica para
Automonitoramento da Frota de Veículos” (ANEXO 3), elaborado pela SMMA. Esse
programa será contemplado nos Relatórios de Monitoramento Ambiental que serão
elaborados periodicamente.
Segundo dispõem o Ofício Circular SMMA nº 1212 para o acompanhamento do
automonitoramento da frota, o empreendedor deve apresentar trimestralmente declaração
expedida pelo responsável técnico, informando sobre o seu regular cumprimento. Os
relatórios periódicos do automonitoramento da frota devem permanecer disponíveis na obra,
para análise da SMMA e fiscalização. Por ocasião de verificação na obra, a SMMA poderá
retirá-los temporariamente para proceder às devidas análises. As declarações apresentadas
periodicamente à SMMA devem estar anexadas aos respectivos Relatórios Periódicos
mantidos na obra/empreendimento.
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos

 Justificativa
Resíduos originados na construção civil, quando não devidamente destinados, possibilitam a
proliferação de vetores de contaminação e, se levados pelas águas superficiais, obstruem o
sistema de drenagem.
Os resíduos sólidos serão gerados na fase de implantação, não somente pelos funcionários
das obras, mas também como resultado dos serviços desenvolvidos, sendo caracterizados
basicamente como resíduos comuns das atividades humanas, material de limpeza das áreas
de intervenção e resíduos sólidos da construção civil.

111

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

 Objetivos
Redução da quantidade de resíduos produzidos, através do combate ao desperdício e do
maior aproveitamento dos insumos, a segregação e destinação final correta dos resíduos e a
inexistência de contaminação do solo ou água pelos resíduos gerados na intervenção.
 Atividades
As ações vinculadas à gestão de resíduos serão:
•

Elaborar, implementar e acompanhar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) e o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
(PGRS) serão elaborados conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº 12.305/10), a Lei Municipal nº 10.522/2012 (ANEXO 1) e as orientações
contidas no “Roteiro 1 - Orientação Técnica para Elaboração de Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)” (ANEXO 4) da SMMA,
e do “Procedimento Padrão para a Elaboração de Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC)”, da Sudecap. O PGRCC tem papel
preventivo e corretivo, devendo ser mantido até a completa finalização da obra e a
desmobilização do canteiro;

•

Atribuir responsabilidades para o poder público municipal e também para os
geradores de resíduos;

•

Estimular a reutilização e/ou reciclagem dos resíduos nos próprios canteiros. A
reciclagem deverá ser realizada conforme Lei Estadual nº 18.031 de 2009 (ANEXO
1);

•

Implantar o Programa de Coleta Seletiva, no qual deverão ser instalados postos de
coleta dos resíduos, compostos por tambores metálicos ou bombonas plásticas,
devidamente identificados em cores padrões: papel/papelão – azul vidro – verde,
plástico – vermelho e metais – amarelo, sendo esses instalados em locais
preferencialmente cobertos. Esses resíduos poderão ser doados para associações e
entidades de reciclagem;

•

Minimizar as perdas geradoras de resíduos com a escolha de materiais certificados e
com embalagens que facilitem o manuseio sem o risco de perdas; através da
capacitação da mão de obra e, pelo uso de equipamentos com tecnologia de ponta e
adequada aos processos construtivos;

•

Destinar o material de demolição para a usina de reciclagem de resíduos da
construção civil da SLU. No caso do Corredor Amazonas, será estudada a instalação
de uma usina de reciclagem pela empresa vencedora da licitação;

•

Coletar e destinar ao aterro sanitário os materiais não recicláveis e não passíveis de
destinação diferenciada, tais como resíduos sólidos de instalações sanitárias e de
refeitórios. Os resíduos classificados como perigosos, que por ventura vierem a ser
gerados durante a execução da obra, serão destinados conforme as normas técnicas
específicas vigentes;
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Adotar as medidas que minimizem os transtornos causados pelo transporte dos
resíduos à população do entorno.

Serão elaborados Relatórios de Monitoramento Ambiental periódicos contemplando o
volume gerado por cada tipo de resíduo, a descrição da forma e local disponibilizado para
acondicionamento. Será apresentada a documentação comprobatória do destino final e do
transporte, anexando cópias das licenças e autorizações relativas às empresas receptoras dos
resíduos e dos transportadores.
Programa de Gestão dos Efluentes Sanitários

 Justificativa
A contratação de funcionários na fase de implantação e consequente instalação de
equipamentos de apoio (banheiros e refeitório) no canteiro de obras, resulta na geração de
efluentes sanitários.
 Objetivo
Apresentar medidas que contribuam para a não contaminação do solo e dos corpos
receptores, mostrando formas adequadas de coleta e destinação dos efluentes gerados pelos
funcionários responsáveis pela execução da obra, de acordo com as normas e legislações
ambientais.
O gerenciamento dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras é uma medida que tem
por objetivo orientar e disciplinar a coleta e a destinação de resíduos sanitários. O canteiro de
obras deverá ter sua rede de coleta de efluentes interligada à rede coletora de esgoto ou ser
equipado com banheiros químicos, os quais deverão ser fornecidos por empresa
especializada e devidamente regularizada para o fornecimento desses equipamentos e a
destinação de seus efluentes.
 Atividades
As atividades relacionadas ao programa de gestão de efluentes serão:
•

Planejamento das estruturas apropriadas para o tratamento dos efluentes produzidos,
antes da implantação do canteiro de obras;

•

Treinamento dos funcionários para conscientização sobre problemas associados à
destinação incorreta de efluentes sanitários;

•

A rede coletora do canteiro de obras será interligada na rede de esgotamento
sanitário oficial. Na impossibilidade dessa interligação serão instalados banheiros
químicos;

•

Não permitir que qualquer tipo de efluente gerado nas dependências do canteiro de
obras seja direcionado à rede de coleta de águas pluviais.

No caso do Corredor Amazonas o canteiro de obras poderá ser deslocado de acordo com a
evolução da obra, será avaliada a viabilidade técnica da implantação de sistema de reuso das
águas servidas (águas cinzas). Caso se viabilize a implantação do sistema de coleta de água
servida, este deverá estar totalmente separado do sistema de fornecimento de água potável.
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Assim, as águas de reuso devem ser captadas, direcionadas por meio de encanamento próprio
e conduzidas a reservatórios destinados ao seu reaproveitamento em usos menos nobres,
como lava rodas e o abastecimento de descargas de vasos sanitários ou mictórios.
Essas medidas terão papel preventivo, sendo sua aplicação exigida ao longo do período de
execução da obra.
As ações de gestão dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras e a comprovação de
sua destinação, quando for o caso, serão apresentadas no Relatório de Monitoramento
Ambiental.
Programa de Comunicação Social

A implantação do Corredor Amazonas deverá ser precedida de um programa de
comunicação social, cujo propósito será informar à comunidade do entorno e à população
usuária desse importante corredor viário sobre as intervenções propostas para a região, sua
abrangência e seu cronograma.
Durante a fase de elaboração dos projetos, será necessária a realização de audiências
públicas, reuniões com representantes de setores e demais atores que possam se sentir
atingidos pelo projeto, de modo a dirimir quaisquer dúvidas e ouvir as propostas que
porventura possam ser apresentadas.
A apresentação do projeto e o fornecimento de dados e informações deve ser claro e
objetivo. Deverá ser garantida à população atingida à abertura de um espaço para se
manifestarem quanto ao projeto, registrando suas considerações e sempre apresentando
respostas claras e objetivas sobre o porquê de acatar ou não seu pleito.
Será necessário estabelecer um bom relacionamento com a vizinhança da obra,
principalmente, tendo em vista o cronograma relativamente extenso e os impactos da obra
sobre o dia-a-dia dos moradores, comerciantes e usuários da Av. Amazonas.
A implantação do plano de comunicação social deverá ser planejada conforme as etapas de
projeto e de obra, de modo a concentrar as ações e a mobilização de forma assertiva com a
evolução do empreendimento.
Dentre os instrumentos de comunicação a serem utilizados, podem ser citados: folders
explicativos do projeto, folders explicativos das fases da obra, distribuição de panfletos
informativos nas vias, guichê ou escritório presencial para fornecimento de informações
sobre a obra, a possibilidade de uso de mão-de-obra local nas diversas fases do
empreendimento, fornecimento de um número telefônico exclusivo para o atendimento de
demandas relacionadas com o empreendimento, veiculação de notícias em rádios
comunitárias locais, em veículos de comunicação oficiais da Prefeitura, colocação de faixas
e cartazes na via pública etc.
Durante todo o período de desenvolvimento do empreendimento, da fase de projeto até a
conclusão das obras, será necessário fornecer informações e criar um canal de comunicação
aberto para receber críticas, reclamações e sugestões da comunidade. Esse canal de
comunicação deverá ser de fácil acesso ao munícipe, para garantir que toda a
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reclamação/solicitação tenha uma resposta e que, caso o munícipe entenda que o retorno do
Poder Público não foi satisfatório, que ele tenha um mecanismo para recorrer à resposta
recebida.
Será disponibilizado um número de contato exclusivo para receber as demandas oriundas do
Corredor Amazonas, além do atendimento telefônico da PBH pelo número 156. Outras
formas de comunicação como o correio eletrônico e aplicativo para celulares também serão
disponibilizados a fim de facilitar o acesso do munícipe às informações sobre o
empreendimento.
Somam-se às propostas apresentadas as ferramentas de comunicação atualmente utilizadas
pela BHTrans, como por exemplo o Jornal do ônibus, que são um veículo de comunicação
voltado aos usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte. Afixado dentro de todos os
ônibus da capital, o jornal divulga somente mensagens de interesse público, sem cunho
político ou comercial, conforme a Portaria n.º 017/1994 da BHTrans.
A execução da obra deverá seguir um rigoroso plano de trabalho, de modo a manter o
planejamento necessário, minimizando a duração dos impactos significativos para a
população residente ou usuária do entorno.
A supervisão da obra deverá trabalhar em conjunto com as concessionárias de serviços
públicos, procurando solucionar com antecedência as interferências existentes e planejar as
adequações necessárias. Caso essa interferência afete o fornecimento de algum serviço à
população, esse fato deverá ser divulgado de modo a minimizar qualquer transtorno ao seu
cotidiano.
Planos de Comunicação Social similares ao que está sendo proposto para o Corredor
Amazonas foram desenvolvidos em outras grandes obras executadas pela PBH, como nas
obras de alargamento da Avenida Antônio Carlos, da Avenida Dom Pedro I, já concluídas, e
da Via 710, ainda em andamento.
As medidas previstas para a comunicação e a mobilização social têm papel preventivo e
corretivo, devendo ser implantada ainda na fase de elaboração do projeto e permanecer ativa,
durante a execução da obra, até o início da operação do empreendimento.
O Relatório de Monitoramento Ambiental apresentará as atividades desenvolvidas no âmbito
do programa de comunicação social, comprovando sua implantação.
A Política Municipal de Habitação, no que se refere às intervenções estruturantes em
assentos precários ou assentamentos de interesse social, tem como diretriz a participação
contínua da população beneficiária, em todas as etapas, inclusive durante a elaboração dos
planos e projetos que irão definir as intervenções que serão realizadas. Para a concretização
dessa diretriz, o trabalho técnico social é um eixo dorsal que indica o conjunto de estratégias,
processos e ações, realizado a partir de estudos, diagnósticos integrados e participativos do
território e que compreende as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e
político-institucional do território. Assim, integra o Plano de Trabalho Técnico Social, o
Plano de Mobilização e Comunicação Social que orienta os canais, instrumentos e todos os
recursos necessários para garantir a transparência de todo processo junto ao público do
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território, direta ou indiretamente envolvidos nessas ações, e, em todos os quatros eixos do
trabalho social. Todas as ações estão descritas nos itens: Plano de Ação de Reassentamento
da Cabana Pai Tomás e Plano de Engajamento com as Partes Interessadas.
A continuidade do Trabalho Social junto à comunidade, iniciado na elaboração do Plano
Global Específico (PGE) e que prosseguiu durante a elaboração dos projetos, é de
fundamental importância para a preparação, assimilação e assistência no período da
execução das obras, bem como na assessoria às famílias reassentadas.

Figura 72 - Apresentação das Propostas do PGE
(outubro 2011).

Figura 73 - Apresentação das Propostas do PGE
(outubro 2011).

A convivência entre comunidade e execução de obra no mesmo espaço é um desafio a ser
enfrentado, onde os canais de comunicação entre as entidades envolvidas devem estar
sempre abertos, e os gestores públicos, responsáveis pelo empreendimento, sempre
preparados para agir prontamente.
O processo de preparação das famílias para a formação de condomínios, diante da definição
de hierarquização dos espaços de convívio públicos e privados, bem como a necessidade de
manutenção e de conservação destes espaços.
Programa de Educação Sanitária e Ambiental

 Justificativa
A educação sanitária e ambiental é fundamental para que um empreendimento seja
efetivamente apropriado pela população. É através dela que as comunidades poderão adquirir
uma compreensão global dos benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma
adequada e zelar pela sua conservação e manutenção. Assim sendo serão realizadas
atividades de apropriação do novo espaço urbano.
Além disso, serão desenvolvidas atividades de educação ambiental junto aos funcionários
das obras para conscientiza-los sobre as boas práticas quanto à utilização do espaço e dos
recursos disponíveis.
 Objetivos
Viabilizar oportunidades para as comunidades serem sensibilizadas sobre os benefícios
conquistados com as intervenções na sua área, assim como sobre as melhores formas de
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apropriação, manutenção e conservação do espaço requalificado e das obras executadas, bem
como capacitar os trabalhadores das obras.
 Atividades
As atividades para a conscientização e mobilização da população beneficiária e funcionários
das obras se baseiam na capacitação de multiplicadores, abordando temas referentes ao Meio
Ambiente (água, esgoto, lixo, preservação das obras, etc). Esse grupo terá uma atuação junto
aos familiares, vizinhança, escolas e igrejas.
•

Realização de reuniões e assembleias com a população e com os funcionários para
introduzir a questão ambiental;

•

Treinamento e capacitação dos funcionários durante a execução das obras com foco
na sustentabilidade;

•

Distribuição de materiais educativos, de divulgação e informativos nos vários canais
de comunicação identificados nas comunidades, além da programação de eventos,
apresentações teatrais, etc;

•

Capacitação das comunidades durante a implantação das intervenções;

•

Realização de trabalhos educativos porta a porta;

•

Tratamento das questões ambientais em reuniões e em assembleias realizadas com as
comunidades;

•

Desenvolvimento de atividades recreativas, culturais e de lazer, buscando o
reconhecimento e o fortalecimento da educação informal, a fim de resgatar a
identidade e a autoestima através da valorização da cultura local e de promover a
apropriação dos novos espaços propostos no reordenamento urbano.

No caso das intervenções na Cabana Pai Tomás, o Licenciamento Ambiental impõe a
implementação de programas de educação ambiental, destinado à população diretamente
afetada.
Programa de Acompanhamento da Remoção e Reassentamento d e Famílias

O processo de remoção e reassentamento das famílias atingidas pelas intervenções previstas
na Vila Cabana Pai Tomás assim como seu acompanhamento está descrito detalhadamente
no “Plano de Ação e Reassentamento do Projeto de Requalificação Urbana da Cabana Pai
Tomás”
Programa de Alteração da Circulação Viária

 Justificativa
Interferência com as vias públicas podem causar problemas para o tráfego local e regional
causando transtornos e aumentando o risco para a população.
O artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nenhum evento que possa
perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua
segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via. Dessa maneira a BHTrans é responsável pela autorização de
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interdição total ou parcial de vias para a realização de obras ou eventos.
 Objetivos
Controlar a circulação de máquinas, caminhões e veículos nas vias, durante a implantação
dos empreendimentos, minimizando riscos e conflitos além de garantir a manutenção da
acessibilidade nas vias onde estão previstas as intervenções.

 Atividades
•

Planejamento de horários e vias para as alterações de trânsito, garantindo, sempre
que possível, a circulação de pedestres e veículos;

•

Sinalização adequada das vias;

•

Comunicação à população sobre dias e horários em que haverá alterações;

•

Implantação de desvios sempre que possível, para permitir a circulação de veículos;

•

Construção de passagens temporárias para veículos, se necessário, e para pedestres
através de passadiços, travessias de madeiras ou metálicas;

•

Priorização a interrupção em meia pista, quando possível, permitindo a circulação
viária.

Para a interdição parcial ou total das vias é necessária à emissão da Autorização de
Interdição de Via (AIV), que é um documento emitido pela BHTrans ao executor da obra. A
AIV é emitida após aprovação do Documento Operacional de Trânsito (DOT), que é
elaborado no intuito de minimizar os impactos negativos para os usuários.
O DOT contém o plano operacional de trânsito com indicação do local da obra ou evento,
duração, sentido de circulação das vias públicas afetadas, desvios propostos, linhas de
transporte coletivo envolvidas, pontos de embarque e desembarque de transporte público,
especificação e posicionamento da sinalização de trânsito a ser utilizada, dizeres e locação de
faixas de pano alusivas ao desvio.
Programa de Remanejamento da Infraestrutura

 Justificativa
Interferência com infraestrutura instalada seja ela oficial ou não, podendo causar problemas
de atendimento.
 Objetivos
Garantir o atendimento dos serviços públicos de abastecimento de água e fornecimento de
energia elétrica, principalmente, além do caminhamento dos efluentes líquidos, para toda a
população, enquanto durar a execução das obras.
 Atividades
•

Dar ciência aos moradores, com antecedência, do início das obras específicas e da
possibilidade de interrupção e /ou intermitência dos serviços públicos, quando
necessário;
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•

Escorar ou sustentar as instalações que não precisarem ser interrompidas durante a
execução de modo a evitar danos;

•

Providenciar junto às concessionárias de serviço público o remanejamento
provisório ou definitivo das instalações existentes, quando necessário;

•

Providenciar a execução de ligações provisórias das redes de forma a garantir o
atendimento pelos serviços públicos, medida já frequentemente adotada pelos órgãos
responsáveis pelo fornecimento dos serviços.

Programa de Recomposição Vegetal

 Justificativa
O desenvolvimento dos projetos do Programa tem como premissa a preservação dos
espécimes arbóreos existentes nas áreas de intervenção. Caso não haja solução locacional
que permita a preservação de um espécime arbóreo, sua supressão será solicitada à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e sua compensação ambiental ocorrerá de acordo
com o preconizado na Deliberação Normativa (DN) do COMAM nº 67/10, modificada pelas
DN’s 94/19 e 95/19, e no que diz respeito aos padrões de mudas para a reposição ambiental e
o plantio em logradouros, seguirá a DN nº 69/10.
A recomposição vegetal através do plantio de espécies arbóreas e arbustivas nas áreas de
parque, praças e vias públicas de grande porte representa um ganho na qualidade de vida da
população local e relevância ambiental em função da criação de áreas verdes que, ao mesmo
tempo em que reduz a possibilidade de degradação dos recursos naturais, contribui para a
criação de áreas de lazer.
 Objetivos
Evitar a supressão de vegetação existente e promover o incremento através do plantio de
espécies arbóreas juntamente com as espécies arbustivas, melhorando a condição de acesso
para os usuários do transporte público.
 Atividades
•

Construção de pequenos equipamentos juntos aos espaços públicos (parques e
praças);

•

Elaboração de projetos paisagísticos considerando as recomendações referentes à
Preparação da área para receber o plantio;

•

Cuidados necessários para execução do plantio das mudas, bem como de sua
proteção;

•

Realização do plantio de espécies arbóreas e forrações, além de cobertura vegetal
específica para aquelas áreas muito íngremes;

•

Consideração das diretrizes dos órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos e
operação e manutenção das áreas.

Os Relatórios de Monitoramento Ambiental serão elaborados periodicamente e contemplarão
as informações sobre as supressões, sempre que ocorrerem, e também a implantação dos
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projetos de paisagismo e de urbanismo.
Programa de Segurança do Trabalho

 Justificativa
O grande número de intervenções previstas para o Projeto, apresentam risco de acidentes aos
trabalhadores, justificando a implantação de um Programa para garantir a manutenção dos
números e tipos de acidente aos níveis de controle recomendados pela Legislação Brasileira
de segurança do trabalho.
 Objetivos
Garantir a segurança dos trabalhadores das obras previstas, evitando os acidentes de
trabalho, através da instrução do trabalhador e criando condições para um melhor
entendimento entre contratantes e empregados, com condições mais dignas de trabalho e,
sobretudo, de segurança.
 Atividades
Adotar medidas que visam tanto à segurança coletiva da população em geral, residente nas
proximidades das áreas de intervenção, como a segurança individual dos trabalhadores da
obra.
•

Instituir a CIPA, comissão organizada e supervisionada pelo serviço de segurança
das empreiteiras;

•

Proteger os trabalhadores das obras e a população que mora e circula em suas
imediações, minimizando os riscos que possam acidentá-los, especialmente a
desorganização do trânsito e dos materiais no canteiro de obras;

•

Obedecer às Normas Regulamentadoras (NR), em especial a NR 18 (ANEXO 1);

•

Cumprir as legislações estaduais e municipais vigentes, bem como o que preceituam
as instruções da Norma Técnica Complementar Medicina e Segurança do Trabalho
do Caderno de Encargos de Infraestrutura Urbana da Sudecap;

•

Exigir dos fornecedores o uso de equipamentos de proteção individual o certificado
de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

•

Instruir os trabalhadores objetivando maior eficiência na execução das tarefas e
menor número de acidentes;

•

Inspecionar as obras e sanar possíveis irregularidades que sejam fator de insegurança
do trabalho.

Programa de Trabalho para Realização do Movimento d e Terra (Cabana Pai Tomás)

 Justificativa
O movimento de terra destina-se à execução dos trabalhos de terraplanagem (corte e aterro)
necessários ao nivelamento, regularização e confecção de platôs para a implantação das
intervenções propostas. Sua concepção, primeiramente, considera a possibilidade do
encaminhamento para bota-fora do material originário de corte e a possibilidade de aquisição
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de material de empréstimo para a realização de aterro, isso devido às características
inadequadas dos solos, normalmente encontrados nas vilas e favelas, compostos basicamente
por aterro e colúvio. Este programa se justifica, portanto, para possibilitar a compensação
dos volumes de corte e aterro quando o material escavado for de boa qualidade e a
adequação ambiental das áreas de empréstimo e bota-fora.
 Objetivos
Especificar medidas e ações a serem adotadas durante a realização do serviço de forma a
minimizar os incômodos gerados pela execução das obras.

 Atividades
As ações vinculadas a terraplenagem serão executadas com todo rigor técnico necessário a
esse tipo de serviço e ampliados por cuidados maiores tendo em vista se tratar de uma
intervenção em vilas e favelas.
•

Limpeza do terreno: os serviços de desmatamento e destocamento do terreno
consistem na retirada de vegetação e entulhos.

•

Corte e Aterro: o material de corte não utilizado deverá ser encaminhado para botafora, sendo necessária a obtenção de material de empréstimo para a realização dos
aterros, sendo que a utilização de material de corte como reaterro não é descartada,
nesse caso, o material deverá ser estocado, se possível, próximo ao local de destino.

•

Escavação: os serviços de corte (escavação, conformação e o acabamento da
plataforma, taludes, etc., aos níveis e declividades indicadas em projeto) serão
executados com equipamentos adequados em função dos volumes e das distâncias de
transporte, mantendo a boa drenagem no local durante a execução dos trabalhos. As
escavações deverão ser em superfícies aproximadamente horizontais, iniciando-se
pelas partes mais altas e aterrando-se as mais baixas.

•

Escavação de valas: os trabalhos poderão ser efetuados por processos mecânicos
com utilização de equipamentos adequados que possibilitem a execução dos serviços
sob as condições especificadas e a profundidade requerida. Quando houver restrição
desses equipamentos, os serviços serão executados com equipamentos de pequeno
porte ou manualmente.

•

Aterro de valas: o reaterro de valas e cavas executadas para implantação de
estruturas de concreto poderá ser mecânico com controle de compactação e
executado até o restabelecimento dos níveis das superfícies originais, ou conforme
projeto. Deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança e proteção
às estruturas e restauração do bom acabamento da superfície, aliado a isso serão
realizados controles tecnológicos e ensaios de compactação baseados nos critérios
estabelecidos pelo Caderno de Encargos de Infraestrutura da Sudecap.

•

Aterro: os serviços de aterros compreendem a descarga, o espalhamento, o
conveniente umedecimento e aeração, a compactação dos materiais oriundos do
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empréstimo ou, quando adequado, dos cortes realizados, a regularização e o
acabamento das superfícies expostas. O material de empréstimo será compactado de
forma que a densidade seja adequada e, portanto, constatada com ensaios de
laboratório. Os empréstimos deverão ser cuidadosamente planejados, para evitar
eventuais assoreamentos, erosões e comprometimento das áreas do entorno. O
material proveniente da reciclagem do entulho poderá ser utilizado como base e subbase na implantação das vias públicas e como reaterro de valas, entre outros.
•

Carreamento de material: para evitar perdas de materiais ou possíveis carreamento,
os serviços de terraplenagem deverão ser executados no período de seca. Havendo
possibilidade de utilização do material escavado, este deverá ser acomodado
simultaneamente nas áreas a serem aterradas, em camadas e compactadas
imediatamente. No caso de possibilidade iminente de iniciar um processo de
carreamento de sólidos, deverá ser executada medida de segurança como a instalação
de barramentos evitando-se que o material alcance os cursos d’água.

•

Transporte de material: todo o volume a ser transportado, seja ele de bota fora ou
empréstimo, será bem acondicionado, exclusivamente em básculas cobertas com
lonas e respeitará o volume normal das caçambas, evitando-se sujar as vias e
comprometer o sistema de drenagem urbana.

•

Bota-fora: o material orgânico, resultante dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza do terreno mais o volume de material excedente originário
dos serviços de corte deverá ser destinado ao Aterro Sanitário de Belo Horizonte. O
volume de entulho gerado pela demolição de moradias e pavimentos será
encaminhado para as usinas de reciclagem de entulho do município.

•

Recomposição do solo: logo após a conclusão dos serviços de corte e aterro, os
taludes deverão ser imediatamente protegidos com vegetação e implantada a
infraestrutura hidráulica necessária. Assim, a partir das alterações dos padrões
originais de escoamento superficial decorrente das intervenções sobre a morfologia
do terreno, será introduzida rapidamente a nova geometria hidráulica à conformação
resultante com o objetivo de assegurar o efetivo controle da drenagem, garantindo a
estabilidade e evitando-se a instalação e evolução de processos erosivos.

Programa de Acompanhamento da Remoção e Reassentamento de Famílias

O processo de remoção e reassentamento das famílias atingidas pelas intervenções previstas
na Vila Cabana Pai Tomás assim como seu acompanhamento está descrito detalhadamente
no “Plano de Ação e Reassentamento do Projeto de Requalificação Urbana da Cabana Pai
Tomás”

3.1.6.

Analise de alternativas (incluindo a de não intervenção)

Corredor Amazonas

Em 2018 foram realizados estudos técnicos para o Corredor Amazonas com apoio do Banco
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Mundial, que contemplaram:
•

Análise de alternativa de implantação de faixas exclusivas à esquerda ou à direita
nas vias do projeto, escolha da alternativa e estudo conceitual da alternativa
escolhida;

•

Identificação das oportunidades de Desenvolvimento Orientado ao Trânsito (TOD)
na Avenida Tereza Cristina;

•

Análise de viabilidade preliminar para contratação de Parceria Público-Privada PPP para financiamento da futura Estação Salgado Filho, localizada na Avenida
Tereza Cristina;

•

Avaliação Econômica Preliminar (Benefício-Custo) de implantação do Corredor
Amazonas.

O primeiro estudo técnico consistiu na definição do traçado adequado do corredor através da
análise de duas alternativas: Faixa exclusiva à direita (PEDs na calçada) e faixa à esquerda
(paradas no canteiro-central). As alternativas foram avaliadas quanto ao tipo de priorização
dada aos ônibus, a adequação às características das vias, a conexão com sistema BRT já
implantado e as possibilidades de realização de integração com outros equipamentos de
transporte, existentes e previstos, bem como os resultados comparativos de microssimulação
para um trecho crítico da Avenida Amazonas. O projeto conceitual da alternativa escolhida
contemplou as características do traçado, localização das estações, conexões com o sistema
MOVE, com as estações Barreiros e Diamante e Rota Hospitalar da área central.
O segundo estudo técnico propôs novas formas de tratamento do meio urbano capazes de
transformar o Corredor Amazonas em um lugar mais aprazível, mais seguro, de convívio
mais intenso e vibrantes com o objetivo de proporcionar o prazer de caminhar e utilizar a
bicicleta. Compreendeu, portanto, um conceito de desenho urbano a ser aplicado em projetos
urbanísticos e arquitetônicos, que acompanham os projetos de transporte visando sua
inserção no meio urbano. Para aplicação do TOD definiu-se, no contexto do estudo global, a
área com mais disponibilidade de terrenos vazios e que apresenta potencial para aplicação
dos seus princípios: o eixo viário da Avenida Tereza Cristina, entre a Avenida Amazonas e a
Rodovia Juscelino Kubistchek.
O terceiro estudo técnico analisou preliminarmente a viabilidade econômica e legal para a
contratação de Parceria Público-Privada (PPP) para execução das obras e operação da
Estação Salgado Filho, tendo como referência a PPP da Estação Barreiro.
O quarto estudo técnico contemplou os estudos socioeconômicos de um sistema de
transporte de passageiros. O objetivo da análise socioeconômica é apoiar o processo de
decisão em relação à viabilidade do projeto sob o prisma do gestor público, traduzido no
interesse da sociedade pela sua implantação, por meio da verificação dos efeitos econômicos
decorrentes de sua implantação quantificados monetariamente em termos de benefícios e
custos. O projeto proposto possui viabilidade econômica e financeira.
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Vila Viva Cabana Pai Tomás

A Vila Cabana Pai Tomás possui mais de 7.000 famílias e quase 20.000 habitantes, que
ocupam uma área de aproximadamente 54,46 ha.
A Vila Cabana Pai Tomás, devido a sua grande dimensão e diversidade socio-espacial, foi
dividida em 8 áreas denominadas “setores”, a saber: Alto da Antena, Alto Vista Alegre, Boa
Vista, Cabana Central, Fundo da Colina, Monsenhor Paulo Brasil, Pai Joaquim e Pedreira,
como ilustrado na Figura 19, página 55 deste documento.
Considerando o tempo de existência, as dimensões, a complexidade do sítio, o adensamento
elevado, a mobilização e o perfil dos moradores da Vila Cabana Pai Tomás, é imprescindível
resgatar o processo de planejamento prévio e de elaboração de projetos executivos já
realizados, que culminaram na definição das intervenções a serem financiadas com recursos
do BIRD.
Conforme já apresentado no presente documento, a definição das intervenções propostas
para a Vila Cabana Pai Tomás parte das discussões realizadas com a comunidade local, no
âmbito da elaboração do Plano Global Específico da Vila Cabana Pai Tomás (PGE),
concluído em 2011.
Portanto, considerando os preceitos da Política Municipal de Habitação para a atuação do
município nas áreas consideradas como assentamentos de interesse social, as intervenções
propostas consideram para a Vila Cabana:
•

A promoção da qualificação das condições de moradia para atendimento das
necessidades habitacionais abrangidas pela Inadequação de Domicílios por meio de
alternativas diversificadas que considerem os níveis diferenciados de complexidade
urbanística, ambiental, jurídica e/ou social dos Assentamentos de Interesse Social.

•

A participação contínua da população beneficiária em todas as etapas das
intervenções implementadas nos Assentamentos de Interesse Social, especialmente
inclusive participação das comunidades de forma efetiva no processo decisório,
especialmente no planejamento das intervenções;

Diante de tais diretrizes, é pressuposto que a decisão de alternativas para a intervenção é
resultante do processo de construção coletiva com a comunidade atendida, e não apenas da
deliberação exclusiva do poder público.
Por essa razão, passamos a apresentar o processo de discussão e construção coletiva com a
comunidade da proposta de intervenção, destacando o envolvimento das partes mais
interessadas, a saber, os moradores da vila.
O Plano Global Específico (PGE) da Vila Cabana Pai Tomás iniciou-se em abril de 2005,
com a Assembleia de Lançamento do PGE junto à comunidade, momento em que foi
apresentado aos moradores e lideranças os objetivos, metodologia e atividades do PGE.
Além disso, nesse momento também começou a formação dos Grupos de Referência para
acompanhamento do Plano.
A elaboração do PGE da Cabana, prevista inicialmente para durar em torno de um ano,
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acabou por se estender e se desmembrar em duas fases. A primeira fase (abril de 2005 a abril
de 2006) relacionou-se basicamente à produção do Levantamento de Dados e Diagnóstico e
a segunda fase (novembro de 2009 a novembro de 2011) à finalização do Diagnóstico e à
Formulação das Propostas de Intervenção. Observa-se que esse fato se deu em função de
quebra de contrato com a empresa contratada para elaborar o PGE, seguida de uma
paralisação do Plano até sua retomada e desenvolvimento pela própria equipe da Urbel a
partir de 2009.
Os Grupos de Referência (GRs) foram compostos pelos moradores das comunidades que
desejavam participar de forma mais próxima da elaboração do Plano e tinham a função de
representar os moradores da vila, estabelecendo uma ponte entre os técnicos e a comunidade,
repassando as informações de um lado para o outro. Qualquer morador pôde se integrar a
esses grupos, desde que houvesse interesse e disponibilidade em participar das reuniões.
Além disso, os GRs também recebiam adeptos a qualquer momento, posto que não eram
grupos fechados.
Também foram realizadas assembleias, mediante convite a todos em domicílios, sempre que
havia a necessidade de envolvimento maior dos moradores para o repasse de informações e
ampliação da discussão e decisão comunitárias. Por fim, foram realizados seminários para
levantamento de demandas e potencialidades na fase inicial do PGE e plantões para
esclarecimentos de dúvidas relativas às propostas de intervenção na etapa final do Plano.
Para as reuniões com os GRs, seus membros eram convidados por meio de ligações
telefônicas com pelo menos dois dias úteis de antecedência, e para as assembleias e plantões
as mobilizações consistiram basicamente em entrega de convites de porta em porta e
afixação de faixas e cartazes em pontos de maior visibilidade da vila com pelo menos uma
semana de antecedência.
As mobilizações porta a porta representaram um trabalho complexo e de grande porte devido
ao fato do assentamento apresentar grande extensão territorial e várias áreas de difícil acesso,
além da presença constante de criminalidade, sobretudo, na primeira fase do PGE. Diante
desse fato, foi necessário o acompanhamento de lideranças e pessoas de referência da
comunidade juntamente à equipe do PGE durante os trabalhos de mobilização e
levantamentos de campo durante a primeira fase do Plano. Após a retomada do PGE, esse
trabalho foi facilitado pelo fato dos eventos de criminalidade anteriormente recorrentes terem
diminuído consideravelmente. Entre 2006 e 2009, período em que ficaram paralisados os
trabalhos do PGE, a Vila Cabana Pai Tomás passou por várias transformações em seu
sistema viário, com a abertura ou alargamento de vias que contribuiu muito para a melhoria
da acessibilidade e para a diminuição da violência na comunidade.
Na primeira fase do desenvolvimento do PGE trabalhou-se com seis Grupos de Referência:
um com moradores dos setores Alto da Antena e Fundo da Colina, outro para o Alto Vista
Alegre e Pedreira e outro para cada uma das demais comunidades: Boa Vista, Cabana
Central, Monsenhor Paulo Brasil e Pai Joaquim. Essa quantidade de GRs se justificou pelas
características espaciais da vila que dificultavam o acesso dos moradores devido sua grande
extensão territorial e barreiras naturais. Além disso, a dinâmica social presente no
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aglomerado dificulta o trânsito de moradores de um setor a outro da vila.
Na segunda fase dos trabalhos, diante das mudanças sociais e espaciais já relatadas, optou-se
por trabalhar com quatro Grupos de Referência, agrupando-se os setores Alto da Antena com
o Fundo da Colina, o Alto Vista Alegre com a Pedreira, o Boa Vista com o Cabana Central e
o Pai Joaquim com o Monsenhor Paulo Brasil, de acordo com a proximidade geográfica.
Na primeira fase de desenvolvimento do PGE, que coincidiu com a fase de Levantamento de
Dados e Diagnóstico, foram trabalhados com os GRs temas relacionados às políticas e
programas existentes no município, às formas de captação de recursos para as intervenções
previstas pelo PGE, à preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda, além
do incentivo à integração e à capacidade de mobilização entre os moradores. À medida que
iam sendo realizadas pesquisas na comunidade, os dados iam sendo apresentados e
discutidos nas reuniões com o Grupo de Referência. Além disso, foram tratados em
assembleias assuntos referentes aos programas de reassentamento e informações sobre a
participação no Orçamento Participativo (OP).
Após a retomada do PGE, em que foram finalizadas as etapas de Diagnóstico e a de
Propostas de Intervenção, os temas dos trabalhos consistiram na apresentação, discussão e
validação dos diagnósticos urbanístico-ambientais, socioeconômicos e organizativos e
jurídico-legais. Além disso, foram realizadas dinâmicas com os membros dos GRs para
levantamentos de sugestões de propostas de melhorias para a Vila Cabana, sugestões essas
que serviram de base, juntamente com os diagnósticos realizados, para a elaboração das
propostas de intervenção desenvolvidas pelo Plano.
Também foram assuntos tratados as Formas de Reassentamento adotadas pela Prefeitura,
com esclarecimento dos critérios de enquadramento das famílias a serem removidas, bem
como o trabalho de acompanhamento social do processo de remoção e reassentamento.
Ocorreram também reuniões com o GR e assembleias para apresentação e discussão e
validação das propostas urbanístico-ambientais, seguidas de plantões de esclarecimentos de
dúvidas a respeito de tais propostas. Foram apresentadas, discutidas e validadas com os GRs
as propostas socioeconômicas e organizativas, as propostas jurídico-legais e a
hierarquização9 e os custos das intervenções previstas pelo PGE.
 Nível de participação e envolvimento com o PGE
Observou-se que, de uma maneira geral, durante a primeira fase dos trabalhos do PGE na
Vila, houve baixa participação e envolvimentos comunitários dos moradores, com presença
baixa nas reuniões e demais atividades na maior parte dos setores, com exceção apenas para
o setor Boa Vista. A população mostrou-se pouco envolvida com o PGE e preocupada com
questões mais urgentes, como obras do OP que estavam em andamento ou previstas.
Todavia, apesar da baixa participação dos moradores nas reuniões, verificou-se que, de uma
forma geral, as pessoas que compareceram responderam moderadamente bem ao trabalho de
mobilização social realizado durante a elaboração do PGE. Entretanto, considerando-se a

9

A hierarquização consiste em ordenar por prioridade as intervenções previstas.
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dimensão da Vila Cabana Pai Tomás (com uma população em torno de 20.000 pessoas) e
considerando-se também que foram feitos diversos convites porta-a-porta para a população
do assentamento, esperava-se que a participação fosse muito mais representativa.
A partir de 2009, com a retomada do PGE verificou-se um aumento considerável da
participação dos moradores nas reuniões e assembleias do Plano. A concretização de várias
obras conquistadas no OP e outros exemplo de urbanização em vários aglomerados da
Cidade influenciaram no envolvimento comunitário, motivando a participação da população
que passou a ter exemplos concretos para acreditar na implantação de obras de melhorias
para a vila. Associado a isso, o aumento da participação também se deveu a um
aprimoramento da metodologia de mobilização da comunidade para os encontros do PGE.
Considerando-se o longo período de paralisação, a equipe do PGE decidiu intensificar a
mobilização no sentido de aumentar a participação popular e contornar possíveis problemas
de desmobilização comunitária que esse período de ausência poderia ter causado.
Observou-se também que essa segunda fase do PGE, além de ter obtido maior participação
que a primeira, apresentou também uma melhor qualidade na participação. Esse segundo
período contou com uma presença maior de jovens e de pessoas que demonstraram maior
interesse, através de vários questionamentos e reivindicações.
A contribuição dos moradores na elaboração do PGE esteve presente em todas as fases do
plano. Na fase de Levantamento de Dados e Diagnóstico, através da participação nas
pesquisas e levantamentos de campo e da participação nas reuniões do GR, e na fase das
Propostas, sobretudo nas reivindicações colocadas nas reuniões, principalmente na reunião
de Sugestão de Propostas.
A maior parte das pessoas que frequentaram as reuniões obteve um bom entendimento das
propostas do PGE. E o fato de se ter dividido os moradores em quatro Grupos de Referência,
facilitou muito os trabalhos da equipe técnica e o entendimento dos moradores já que cada
grupo enfatizava as demandas e intervenções específicas dos setores que o GR representava.
No que se refere à fase de formulação das propostas para o Plano Global Específico da Vila
Cabana, as reuniões comunitárias funcionaram como momentos de repasse de informações a
respeito do próprio PGE para os participantes, mas também, em grande parte, como canal de
levantamento de informações a respeito das demandas do assentamento, pois em
praticamente todos os encontros, os moradores relataram problemas existentes na Cabana,
bem como solicitaram melhorias que foram consideradas pela equipe técnica na elaboração
do próprio planejamento.
Os momentos mais marcantes em que isso ocorreu foram durante as reuniões de
Levantamento de Demandas e Potencialidades e de Sugestão de Propostas. Em ambas as
reuniões foram realizadas dinâmicas de grupos em que os moradores discutiam entre si e
registravam em mapas da Cabana os problemas e potencialidades existentes, no caso das
primeiras reuniões, e as propostas que eles gostariam que fossem executadas na vila, no caso
das segundas. A sistematização das informações obtidas nas reuniões de Levantamento de
Demandas e Potencialidade contribuíram muito para a elaboração do Diagnóstico do PGE e
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as informações das reuniões de Sugestão de Propostas foram fundamentais para a construção
das propostas de intervenção desse Plano.
Nesse sentido, as propostas de intervenção do PGE da Vila Cabana Pai Tomás foram
construídas a partir da análise dos problemas identificados na etapa de Levantamento de
Dados e Diagnóstico e das propostas sugeridas pelos Grupos de Referência. Ressalta-se que
a equipe do PGE procurou atender o máximo de sugestões dos moradores, rejeitando apenas
o que não era viável tecnicamente. Sendo que cada motivo de não aceitação foi justificado
aos representantes dos Grupos de Referência.
É interessante observar que os Grupos de Referência funcionaram como grupos de trabalho
em que eram apresentados e discutidos os problemas e as soluções para as demandas locais
nas áreas urbanística, geológica, de saneamento, ambiental, social e jurídica. Houve
momentos de discussões e embates, mas também de diálogo e consenso em torno das
propostas do PGE.
Ressalta-se também que as propostas foram elaboradas com base em parâmetros existentes
na Lei de Uso e Ocupação do Solo e em legislações ambientais e jurídicas. Além disso, havia
propostas pré-definidas como é o exemplo da via estabelecida pelo VIURBS, em grande
parte da Vila. Nesse sentido, houve momentos também de convencimento da população
quanto à necessidade de se seguir esses parâmetros e intervenções previstas na elaboração
das propostas do PGE. Dessa forma, a elaboração do PGE foi realizada a partir de um
arcabouço teórico-legal e também com a colaboração prática dos moradores por meio de sua
participação durante as reuniões do Plano.
 Elaboração dos Projetos Executivos
A partir das propostas pactuadas no PGE, a Prefeitura de Belo Horizonte envidou esforços
para que fossem desenvolvidos os projetos para as intervenções indicadas naquele Plano.
Em 2011 foram captados recursos junto ao Governo Federal para desenvolvimento dos
projetos executivos, sendo o contrato junto à Empresa Urbe firmado em 2013. O término dos
projetos está previsto para março de 2020.
Para que a comunidade fosse envolvida também na elaboração dos projetos, que
correspondem a um detalhamento das intervenções previstas no PGE foi desenvolvido um
plano de mobilização social para suporte e acompanhamento de todas as etapas de realização
dos projetos.
O Plano de Mobilização Social foi estruturado com o objetivo de fortalecer a mobilização e
organização da comunidade, bem como a sua participação em todas as etapas de realização
dos projetos.
Os instrumentos elencados no Plano de Mobilização Social propõem a difusão de
informações de forma clara e objetiva, visando abranger toda a comunidade diretamente
afetada pelos projetos.
Para atender ao objetivo da efetiva participação comunitária em todas as fases do projeto, foi
necessária a criação de um vínculo da comunidade com o programa, que se deu por meio da
realização de assembleias, reuniões de GR e plantões, sendo este último um momento de
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esclarecimentos de dúvidas e discussão sobre as propostas técnicas.
O cronograma do trabalho social foi concebido de forma a articular as ações sociais a serem
desenvolvidas com as etapas de projeto. Além disso, procurou-se desenvolver o trabalho
social por etapas, de modo a evitar a sobreposição ou sobrecarga de reuniões, o que poderia
fragmentar a mobilização e causar desmotivação da comunidade.
Desse modo, as etapas foram:
•

1ª Etapa – Mobilização de lideranças, representantes de entidades e equipamentos
locais para apresentação do escopo / cronograma:

Com o objetivo de iniciar as ações previstas no escopo do trabalho contratado foram
realizadas ações de planejamento e discussão com os representantes da comunidade, através
de suas entidades, associações e lideranças. A receptividade dos membros da comunidade
representados inicialmente pela diretoria da Associação dos Moradores da Cabana e algumas
lideranças ligadas ao OP e COMFORÇA surpreendeu positivamente a equipe social e
facilitou de maneira expressiva as ações do trabalho técnico social.
Nesta fase, foram realizadas reuniões com lideranças com objetivo de retomar o contato com
representantes da comunidade que já participaram de momentos anteriores de discussão
sobre o planejamento das intervenções no território, tal como na realização do PGE. Ao
longo dos meses de novembro e dezembro de 2014 foram realizadas então as atividades:
➢ Reunião com Diretoria da Associação de Moradores da Cabana (ASMAC) para
apresentação da equipe, do escopo do contrato de projetos e discutir proposta de
reunião com demais lideranças da comunidade;
➢ Mobilização de lideranças para reunião de apresentação do trabalho. Foram
convidadas as lideranças dos diversos setores da Vila para apresentação do trabalho
a ser realizado 20 lideranças mobilizadas;
➢ Reunião de apresentação do escopo do trabalho, cronograma de ações e da equipe
contratada para as lideranças locais.
Também nesta etapa de desenvolvimento do Plano de Mobilização foram realizadas reuniões
com representantes de entidades, equipamentos e serviços públicos locais, para apresentação
do escopo do projeto, suas etapas e o cronograma das atividades com a comunidade. Nesta
oportunidade a equipe social buscou efetivar parcerias com os representantes dos
equipamentos para utilização destes espaços para os momentos de reuniões, assembleias e
plantões com a comunidade.
•

2ª Etapa – Mobilização e apoio à organização da comunidade:

Esta etapa foi desenvolvida para mobilizar a comunidade, visando prestar esclarecimentos
sobre o projeto a ser desenvolvido e garantir que as informações fossem disseminadas para o
maior número possível de moradores do local.
A preparação das assembleias contou com a participação da Diretoria da associação de
moradores, que validou as datas e locais de reunião, visando garantir a representatividade
dos eventos.
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Para a mobilização das assembleias, foi também preparado material de comunicação e
divulgação, como convites e faixas de divulgação das assembleias de partida para cada setor
para mobilização da comunidade para as assembleias de partida.
Assim, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Assembleias de partida nos diversos trechos da vila: Devido à grande extensão da área de
abrangência dos projetos e a dimensão populacional, foram realizadas assembleias de partida
em cada trecho do Aglomerado, a saber: Fundo da Colina, Boa Vista, Pai Joaquim / Cabana
Central e Pedreira / Alto Vista Alegre. Essa orientação se deve também ao fato de não haver
espaços adequados para comportar o número total de participantes considerando-se uma
única assembleia para todo o assentamento. Tais assembleias tinham por objetivo:
➢ Explicações gerais sobre o recurso captado;
➢ Escopo do trabalho e esclarecimentos sobre os diversos projetos a serem realizados
na vila;
➢ Previsão do prazo de execução dos projetos, atividades a serem realizadas,
quantidade prevista de encontros com a comunidade, bem como etapas já realizadas;
➢ Nas reuniões, os moradores puderam receber esclarecimentos sobre a proposta
Formação dos Grupos de Referência: Na oportunidade das assembleias de partidas a equipe
social reservou momento oportuno para formação do Grupo de Referência em cada um dos
setores de projetos, visando garantir que um grupo de voluntários acompanhasse mais
detalhadamente a elaboração dos projetos, e pudessem também funcionar como
interlocutores com os demais moradores, ampliando a divulgação de informações sobre o
projeto.
No mês de março de 2015 foram realizadas as mobilizações para as assembleias e a as
próprias assembleias, que envolveram cerca de 2000 moradores.
•

3ª Etapa – Reuniões e capacitação com grupos de referência:

Após a formação dos Grupos de Referência de cada setor de trabalho foram realizadas
reuniões para apresentação e aprovação do Anteprojeto.
Esse momento busca envolver a comunidade como um todo, implicando em ampla
divulgação e mobilização.
A aprovação do anteprojeto foi realizada em reuniões setoriais com os Grupos de Referência,
realizada ao longo do mês de abril de 2014, sempre espaços de fácil acesso e em horário
noturno e em finais de semana com o objetivo de atender a todos.
As reuniões foram conduzidas com a apresentação do anteprojeto por meio de projeção com
a apresentação geral das intervenções previstas e depois foi aberta para a discussão e
esclarecimentos das dúvidas com consulta à planta do anteprojeto. Visando maior
compreensão dos envolvidos, foram utilizadas dinâmicas com mapas e plantas das
intervenções propostas, e com divisão dos participantes em grupos onde puderam expressar
suas dúvidas de forma mais detalhada, com acompanhamento da equipe técnica.
Após a conclusão da discussão, os participantes são questionados sobre existência de
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dúvidas, e é conduzida votação para aprovação do anteprojeto, sendo que a aprovação é
registrada através da assinatura dos representantes do projeto aprovado.
Assim, garantiu-se a participação da comunidade também no desenvolvimento dos projetos.
 Proposta de financiamento - Vila Viva Cabana
A Prefeitura de Belo Horizonte pretende viabilizar uma proposta inovadora, que integra
mobilidade urbana, conectividade e estruturação de assentamentos de interesse social, com
os recursos do financiamento do BIRD. Sendo assim, com base nas propostas e priorizações
do PGE, pretende-se implantar a Intervenção Estrutural Vila Viva Cabana Pai Tomás em
parte expressiva do assentamento, com foco na melhoria das redes de infraestrutura e
saneamento e da acessibilidade interna (implantação e/ou alargamento de vias estruturantes,
bem como obras em vias secundárias) e externa (ligação direta e qualificada do assentamento
com o sistema de transporte coletivo, notadamente com o Corredor Amazonas).
O diagnóstico do PGE sinalizou que a oferta de transporte coletivo para os moradores se
concentra em apenas uma via que atravessa o assentamento no sentido Norte/Sul e no
entorno, notadamente na Avenida Amazonas. No entanto, para acessar o sistema de
transporte coletivo, os serviços e equipamentos coletivos no entorno, os moradores precisam
percorrer grandes distâncias a pé no interior da Vila, situação agravada pelas dificuldades
nos percursos devido ao relevo acidentado, à pequena largura dos becos e a outras
precariedades da malha viária interna.
A partir dos estudos das maiores deficiências de acessos veiculares na vila e das demandas e
sugestões feitas particularmente nas reuniões de “Sugestão de propostas” dos GR de cada
setor, surgiram propostas de novas vias veiculares e algumas vias mistas e de pedestres para
melhor estruturar ou complementar o sistema viário da vila, promovendo as articulações
internas e a integração com o entorno, reduzindo as distâncias de percursos a pé às diversas
áreas da vila, e melhorando o acesso às áreas e equipamentos de maior atratividade. Além
disso, foi incorporada uma via prevista pelo Programa de Estruturação Viária de Belo
Horizonte (VIURBS).
Apesar de sua reconhecida importância para o trânsito na região Oeste da cidade, se a via
fosse implantada conforme a previsão original do VIURBS iria gerar um grande impacto na
vila devido ao elevado número de remoções, ao grande volume de cortes, aterros e taludes
(offset). Desta forma, foram propostos: a redução da largura da via para 15m; alteração do
traçado das ruas Flor da Colina e Sete de Setembro; e, a interseção em desnível através de
uma passagem inferior sob a Rua Santa Catarina. Tudo isso resultou numa significativa
diminuição dos impactos na vila, com a redução das áreas de remoção e a compatibilização
com a Ruas Santa Catarina e São José, que seriam muito afetadas pela via proposta pelo
VIURBS. O trecho da Rua Santa Catarina que deverá ser refeito para funcionar como
passagem superior, deverá ter seu traçado retificado para garantir mais segurança no local.
O projeto deste importante eixo de ligação a ser implementado consiste na implantação e
alargamento abertura da via denominada Sete de Setembro (Via do VIURBS), que também
promoverá a ligação entre o início do Setor Fundo da Colina, um dos setores que possuem as
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piores condições de integração interna e com o entorno, e a Avenida Amazonas localizada no
extremo do Setor Boa Vista, atravessando o setor Cabana Central. Esta intervenção está
associada à abertura e interligação de outras vias (Rua Chácaras com Flores, VVP01, 02 e
03), além da regularização de 11 becos, com: a implantação e complementação das redes de
abastecimento de água, esgoto e drenagem; obras de consolidação geotécnica e
pavimentação; a utilização das áreas remanescentes para implantação de áreas de lazer e
convívio; adequação da coleta de resíduos sólidos; a remoção das famílias afetadas pelas
obras, demolições, e construção de unidades habitacionais para reassentamentos.
Projetos Viários e de Saneamento Estratégico

As comunidades dos 4 loteamentos irregulares Montes Claros, Maria Tereza , Jardim
Getsemani e Novo Lajeado localizados nas regiões Norte e Nordeste de Belo Horizonte,
delimitados como Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS 2) no Novo Plano Diretor (Lei
Municipal nº11.181/2019), conquistaram recursos no Orçamento Participativo Municipal
para elaboração dos seus Planos de Regularização Urbanística (PRU), sendo que o do
Montes Claros e o do Maria Tereza estão concluídos, o do Novo Lajedo está em licitação e
o do Jardim Getsemani está em elaboração.
A partir dos diagnósticos dos PRU de cada assentamento, é possível definir as vias
estratégicas a serem projetadas, com a devida infraestrutura de saneamento, visando a
estruturação do assentamento, o atendimento por transporte coletivo e a articulação com a
MG 020, a Estação São Gabriel, o BRT- MOVE e o Metrô.
Os escopos dos projetos viários e de saneamento estratégicos de cada loteamento serão
pactuados com as respectivas comunidades durante a elaboração dos PRU e serão elaborados
com ampla participação dos beneficiados.
A metodologia adotada para elaboração dos PRU e dos projetos é a mesma descrita no item
acima.

3.2. ITEM (B): ASPECTOS RELACIONADAS À EFICIÊNCIA DE
RECURSO E PREVENÇÃO E GESTÃO DA POLUIÇÃO (ESS3)
3.2.1.

Uso de energia, água e matérias primas

O setor da construção civil tem papel fundamental para a realização dos objetivos globais do
desenvolvimento sustentável. O Conselho Internacional da Construção (CIB) aponta a
indústria da construção como o setor de atividades humanas que mais consome recursos
naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais.
Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à
geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos.
A PBH vem fomentando boas práticas ambientais por meio da legislação urbanística e
código de edificações, incentivos tributários e convênios com as concessionárias dos
serviços públicos de água, esgotos e energia. Para a implantação urbana, opta-se, sempre
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que possível, pela adaptação à topografia local, com redução da movimentação de terra;
preservação de espécies nativas; previsão de ruas e caminhos que privilegiem o pedestre e
contemplem a acessibilidade e previsão de espaços de uso comum para integração das
comunidades.
Em relação à iluminação pública, serviço que tem como objetivo exclusivo prover de
claridade os logradouros públicos, uma iniciativa que vem sendo adotada desde outubro de
2017, em parceria a concessionária BHIP, é a iluminação pública em LEDs.
Os principais objetivos ambientais a serem alcançados são a redução do consumo e da
geração de energia elétrica, o correto descarte de resíduos sólidos gerados por todo o parque
de iluminação pública da cidade, a melhoria da segurança pública e da qualidade de vida em
geral da população. Neste cenário, todas as obras a serem implantadas no município de Belo
Horizonte já contam ou contarão com luminárias de LED.
O objeto dessa iniciativa é a delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação
dos serviços no município de Belo Horizonte, incluído o desenvolvimento, a modernização,
a ampliação, a eficientização energética, a operação e manutenção da rede municipal de
iluminação pública, nela incluídas todas as unidades de iluminação pública localizadas
dentro dos limites territoriais do município.
As luminárias LED, iluminam melhor, são mais econômicas e têm durabilidade três vezes
maior que as atuais lâmpadas de vapor de sódio. Após a implantação da parceria públicoprivada, em média houve uma redução de 66.967 kwh/dia no parque de iluminação pública
do município, base agosto de 2019, representando uma economia estimada de R$32.814/dia,
sendo que foram implantados aproximadamente 62% do sistema, com previsão de conclusão
em outubro de 2020.
Quanto à sustentabilidade dos materiais nas obras, as Normas Brasileiras (NBR) da
construção civil asseguram a qualidade, eficiência e respeito ambiental. Todas as obras
realizadas no âmbito municipal seguem rigorosamente as normas técnicas pertinentes e ao
Caderno de Encargos da Sudecap, sob pena de devolução de material e/ou não aceitação do
serviço pelo supervisor de obras. Neste sentido, nos editais de licitação das obras, é exigido
que as empresas contratadas apresentem o “Plano de Controle de Materiais e Serviços”.
Especificamente sobre a utilização da madeira nas construções, o Caderno de Encargos da
Sudecap estabelece que os produtos utilizados tenham procedência legal, que sejam
adquiridos de fornecedores devidamente cadastrados e registrados no órgão ambiental e que
tenham obtido licença ou autorização de funcionamento do órgão ambiental competente.
As empresas contratadas para execução das obras são obrigadas, conforme especificado em
licitação, a utilizarem material proveniente de jazidas licenciadas pelo órgão ambiental e que
esteja o mais próximo possível do local das obras, a fim de minimizar os custos com
transporte e o impacto ambiental proveniente deste.
Os critérios ambientais a serem adotados na utilização das jazidas deverão ser apresentados e
avaliados quando da definição desta, estando atrelados à emissão da autorização de
movimentação de terra a ser viabilizada pela empresa responsável pela execução das
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intervenções de terraplenagem, ou seja, a empresa vencedora do processo licitatório. Na área
de implantação dos empreendimentos, o material a ser utilizado para acertos de greide e
preparação de base e sub-base das adequações viárias também será oriundo do próprio
material do corte e do bota-fora/empréstimo.
No caso do Corredor Amazonas, será avaliada a viabilidade técnica da implantação de
sistema de reuso das águas servidas (águas cinzas), já que o canteiro de obras poderá ser
deslocado de acordo com a evolução da obra. Caso se viabilize a implantação do sistema de
coleta de água servida, este deverá estar totalmente separado do sistema de fornecimento de
água potável. Assim, as águas de reuso devem ser captadas, direcionadas por meio de
encanamento próprio e conduzidas a reservatórios destinados ao seu reaproveitamento em
usos menos nobres, como lava rodas e o abastecimento de descargas de vasos sanitários ou
mictórios.
No que diz respeito às unidades habitacionais propostas para reassentamento na Vila Cabana
Pai Tomás, apesar das restrições decorrentes do ambiente desorganizado e muito adensado,
considerou-se a legislação urbanística vigente, no que diz respeito aos afastamentos mínimos
entre as edificações, incidência solar e ventilação, com o objetivo de minimizar o consumo
de energia e otimizar as condições de ventilação e iluminação naturais, proporcionando
maior conforto ambiental.
A requalificação urbanística das áreas de intervenções na Cabana com a abertura e
adequação do sistema viário possibilitará a compatibilidade dos sistemas de distribuição de
água e energia elétrica, além de promover o desadensamento urbano. Essas ações permitirão
o uso mais eficiente dos recursos, já que a informalidade atual das redes propicia o
desperdício e o mau uso. A implantação de redes oficiais de água em detrimento às
clandestinas, bem como a implantação de medidores individuais de água nos novos
conjuntos habitacionais, proporcionará a manutenção mais eficiente pela Concessionária e o
controle da distribuição evitando mal-uso e vazamentos. O mesmo pode ser dito sobre a
distribuição de energia elétrica. Observa-se ainda que a implantação de redes de esgotamento
sanitário adequado promoverá o sistema separatista de drenagem e esgotos, contribuindo
para despoluir os cursos d’água, que atualmente recebem os efluentes.
Por outro lado, o desadensamento das áreas decorrentes da ordenação urbanística trará
inúmeros benefícios ambientais: maior ventilação, iluminação natural, criação de áreas de
convívio e áreas permeáveis.

3.2.2.

Prevenção e gestão da poluição

Para a prevenção e gestão da poluição a Prefeitura de Belo Horizonte conta com um sistema
de gestão participativa, composto por diversos conselhos com a participação do poder
público e da sociedade civil (ONGs, setor empresarial, sindicatos da academia, dentre
outros).
Ressalta-se o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), que é um órgão colegiado,
com ação normativa e deliberativa, responsável pela formulação das diretrizes da Política
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Municipal de Meio Ambiente em Belo Horizonte, criado pela Lei Municipal n.º 4.253, de 04
de dezembro de 1985 (ANEXO 1).
Entre suas competências destacam-se:
•

A promoção de medidas destinadas à melhoria da qualidade de vida no município
(clima, qualidade do ar, entre outros);

•

Formulação de normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente para o município de Belo Horizonte, observadas as legislações
federal e estadual;

•

Concessão de licenças para implantação e operação de atividades potencialmente
poluidoras;

•

Aprovação das normas e diretrizes para o Licenciamento Ambiental no município;

•

Atuação no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger,
conservar e melhorar o meio ambiente.

O COMAM tem se mostrado um fórum democrático e eficiente para a resolução de conflitos
inerentes às decisões sobre as exigências de controle ambiental de atividades poluidoras e
outras matérias de caráter ambiental.
Além do COMAM destaca-se o Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e
Ecoeficiência (CMMCE), criado pelo Decreto Municipal nº 12.362/2006, para estabelecer
políticas locais de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
O CMMCE é um órgão colegiado e consultivo, que apoia a implementação da política
municipal para as mudanças climáticas, atuando na articulação das políticas públicas e da
iniciativa privada que visem à redução das emissões de gases de efeito estufa e de poluentes
atmosféricos; à redução na produção de resíduos sólidos e maior eficiência nos processos de
reutilização e reciclagem de resíduos; ao incentivo a utilização de fontes de energia
renováveis; melhoria da eficiência energética e uso racional de energia e ao aumento da
consciência ambiental dos cidadãos.
Também é importante citar o Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte
(COMUSA), criado pela Lei n°8260/2001 (ANEXO 1), órgão consultivo e deliberativo, que
tem como objetivo central aprovar e implementar a Política Municipal de Saneamento.
A política de gestão de risco de inundações compreende o Plano Diretor de Drenagem, o
Programa (DRENURBS) e o Plano Municipal de Saneamento em consonância com o Plano
Diretor e a legislação de Uso e Ocupação do Solo, e prevê a execução de obras estruturantes,
a intensificação dos serviços de manutenção e ações preventivas e de contingência. A
implementação foi iniciada em 2004 de forma escalonada.
Tendo em vista a natureza das intervenções a serem realizadas sempre interagindo com o
contexto urbano, com usos que vão desde comércial até residencial e os processos utilizados
pela indústria da construção civil, é inevitável a ocorrência de incômodos devido à
sobrepressão acústica e vibrações geradas pelo tráfego de veículos pesados, muitas vezes
com sinal sonoro, serras circulares, betoneiras, pás carregadeira, guinchos, entre outros.
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Deverão ser observadas medidas para controle da poluição sonora e eventualmente a correta
manutenção dos veículos e equipamentos para minimização dos incômodos causados durante
as obras, redução de reclamações com relação aos ruídos, níveis de ruído iguais ou menores
aos verificados no período anterior às obras, manutenção de ruídos em conformidade a
legislação vigente.
O controle aqui proposto será realizado de acordo com a Lei Municipal 9505/2008, que
dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de Belo Horizonte.
Equipamentos geradores de ruído significativo como compressores, sistemas de troca de
calor, sistemas de aquecimento, ventilação, bombeamento hidráulico entre outros a serem
utilizados durante a obra deverão ser confinados.
O gerenciamento dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras é uma medida que tem
por objetivo orientar e disciplinar a coleta e a destinação de resíduos sanitários. O canteiro de
obras deverá ter sua rede de coleta de efluentes interligada à rede coletora de esgoto ou ser
equipado com banheiros químicos, os quais deverão ser fornecidos por empresa
especializada e devidamente regularizada para o fornecimento desses equipamentos e a
destinação de seus efluentes.
O armazenamento dos resíduos deverá ser controlado para evitar contaminação do solo e das
águas. Em especial o armazenamento deverá ser evitado sobre o solo in natura, após a
demolição do pavimento.
Essas medidas terão papel preventivo, sendo sua aplicação exigida ao longo do período de
execução da obra.

3.2.3.

Gestão da poluição atmosferica

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde 2002, o CMMCE vem
elaborando inventários de emissões de gases de efeito estufa, possibilitando planejar ações e
estabelecer metas de redução dessas emissões num Plano de Redução de Emissões de Gases
de Efeito Estufa (PREGEE) – (ANEXO 20). Os resultados do período 2008/2017 são
apresentados

Figura 74 - Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa - PREGEE.

na
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Figura 74 - Plano de Redução de Gases de Efeito Estufa - PREGEE.

Em relação às unidades móveis, poder ser observado um forte crescimento das emissões
entre 2008 e 2014 e uma queda significativa nos anos seguintes. Esta queda pode ser
atribuída à crise econômica atravessada pelo país, conjugada com outros fatores ainda em
análise. Por outro lado, as emissões devidas às fontes móveis (transporte rodoviário, aéreo e
ferroviário) representam mais de 50% do total de emissões.
Elaborado em 2013, o PREGEE apresenta diretrizes para redução das emissões desses gases
sem prejudicar o desenvolvimento econômico e para a gestão ambiental do município,
definindo ações de curto, médio e longo prazo que levem a uma economia de baixo carbono.
Foi estabelecida a meta de redução dessas emissões em 25%, em relação àquelas projetadas
para 2030, com base no inventário de 2007.
O processo de elaboração do PREGEE contou com uma ampla participação da sociedade
civil e do setor privado, além de diferentes esferas de governo municipal e estadual;
procurou-se com isso, assegurar a legitimidade das medidas apontadas à luz dos aspectos
técnicos, políticos, socioeconômicos e ambientais que permeiam o tema. O PREGEE está
sendo revisto e atualizado, processo iniciado em setembro de 2019.
Em 2016 foi elaborado o Estudo da Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas
(ANEXO 21) no município, que considera o cenário atual e as projeções para o ano de 2030.
A capacidade de uma cidade reagir a situações de estresse devido ao impacto direto e
indireto das mudanças climáticas é, também, influenciada pelas desigualdades sociais e
econômicas, atingindo grupos mais sensíveis e com menor capacidade de adaptação. Neste
sentido, a análise da vulnerabilidade às mudanças climáticas, torna-se fundamental para a
indicação de medidas de adaptação em escalas apropriadas. Desse modo, Belo Horizonte
buscou se antecipar com o propósito de fundamentar um plano de adaptação às mudanças
climáticas.
Controlar a emissão de fumaça preta dos veículos movidos a óleo diesel em circulação na
capital é o objetivo do programa Operação Oxigênio. Criado em 1988, por meio de convênio
firmado entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado de Minas Gerais, a
iniciativa foi adotada em consonância com o Programa Nacional de Controle da Poluição por
Veículos Automotores (Proconve), instituído em 1986, pelo Conselho Nacional de Meio
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Ambiente (CONAMA). As políticas nacional e municipal foram motivadas pelo fato de os
veículos contribuírem significativamente para a queda na qualidade do ar nos grandes
centros urbanos.
Entre os veículos alvo do programa estão ônibus, caminhões, utilitários e escolares. Os
carros a diesel são priorizados porque o combustível é o preferido da frota de uso intenso que mais roda e que mais transporta peso - além de ser a frota que tem maioridade: em torno
de 40% têm mais de 10 anos. O relevo acidentado de Belo Horizonte também contribui para
o desgaste dos veículos, exigindo manutenção periódica para minimizar as emissões de
poluentes no ar.
A Operação Oxigênio tem caráter punitivo e flagrante (vistorias não programadas), além de
realizar ações educativas. O programa é coordenado e executado pela Subsecretaria de
Fiscalização (SUFIS), que conta com a parceria da BHTrans, do Departamento de Trânsito
Minas Gerais (Detran-MG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais (DER).
As ações fiscais acontecem diariamente em corredores viários estratégicos de Belo
Horizonte, além de pontos finais e estações de ônibus. Os responsáveis pelos veículos
irregulares são autuados (registro da irregularidade, que pode gerar advertência e/ou multa) e
têm 15 dias para providenciar a manutenção e comprovar a conformidade no “ponto fixo” da
Prefeitura (Via Expressa, n° 3.200, bairro Coração Eucarístico), que realiza a inspeção
veicular. O espaço também contempla veículos a diesel para vistoria espontânea, de caráter
preventivo e sem punição.
O PlanMob-BH, em consonância com o Plano Diretor e as Políticas Ambientais, busca dotar
a cidade de estrutura urbana indutora da redução da extensão das viagens, da ampliação do
uso do transporte coletivo e dos modos ativos, reduzindo a necessidade de utilização do
transporte individual e promovendo a mudança da matriz energética do sistema de
transportes, que deve ser operado por veículos de baixo impacto ambiental, tendo como
principais diretrizes:
•

Observar as diretrizes do Plano Diretor em relação ao adensamento dos corredores
de transporte, dentro do conceito do TOD;

•

Aprimorar os procedimentos para exigência de medidas mitigadoras e
compensatórias de empreendimentos de impacto, no sentido de estimular a
mobilidade ativa e coletiva;

•

Prospectar e promover a substituição gradativa da frota de transporte público por
veículos com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa.

Assim, o eixo Cidade Sustentável do PlanMob-BH contem indicadores, metas e ações
voltadas para a promoção de uma mudança da matriz energética do sistema de transportes,
que deve ser operado por veículos de baixo impacto ambiental.
As metas definidas para 2030 contemplam:
•

100% de veículos da frota de serviço contratada pelo município devem utilizar
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combustíveis não fósseis;
•

40% da frota de ônibus devem ser renovadas com veículos não movidos os
derivados do petróleo.

Para atingir essas metas, foram criadas no plano 3 ações principais de caráter permanente:
•

Prospectar e promover a substituição gradativa da frota de transporte público por
veículos com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa;

•

Fiscalizar as emissões da frota circulante de veículos movidos a diesel;

•

Acompanhar a política ambiental e garantir sua articulação com as ações de
mobilidade.

A Prefeitura de Belo Horizonte planeja implantar, em 2020, projeto piloto para testar a
operação, no serviço de transporte público convencional. De uma frota de 25 ônibus
elétricos, avaliando seu desempenho nas várias situações de operação e os custos envolvidos,
subsidiando os gestores municipais na tomada de decisão e também na revisão dos serviços
prestados.
Além de iniciar a implantação de soluções de mobilidade ambientalmente sustentáveis,
buscando a redução das emissões de gases de efeito estufa, da poluição sonora e melhoria da
qualidade do ar, o projeto pode ainda possibilitar a elaboração de novos processos
operacionais, a ampliação de serviços à população, o desenvolvimento de novos modelos de
negócio e a produção de informação estratégica, além de criar cultura de gestão com foco em
mobilidade limpa.
Especificamente em relação ao corredor Amazonas, a implantação do projeto deverá
implicar uma redução na emissão de poluentes, conforme resultado, apresentado a seguir,
das simulações realizadas.
Em 2018 foi realizada, por meio do software AIMSUM, a microssimulação na Avenida
Amazonas no trecho entre a Praça Raul Soares e a Rua Conde Pereira Carneiro. Foi
considerado nessa microssimulação somente o pico tarde, especificamente no intervalo de 17
às 18h. A simulação indica um aumento de 29% da velocidade operacional do sistema, em
relação à situação atual e redução nas emissões de poluentes (NOx, PM, VOC) e gases de
efeito estufa (CO2) para o tráfego geral e para ao sistema de ônibus, conforme apresentado na
Tabela 08.
Tabela 08 - Resultados da Simulação do desempenho do transporte coletivo.
PARÂMETROS

CENÁRIO 1 SITUAÇÃO ATUAL

CENÁRIO 2 EXCLUSIVA DIREITA

VARIAÇÃO (%)

Velocidade harmônica ônibus (km/h)

13,94

17,93

29%

Atraso médio ônibus (segundos/km)

156

108

31%

Emissão de poluentes - CO2

19.166.420

18.298.402

5%

Emissão de poluentes - Nox

29.620

28.158

5%

Emissão de poluentes - PM

5.120

4.969

3%

Emissão de poluentes - VOC

30.828

27.727

10%
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A simulação se refere ao início da operação do corredor reestruturado, entretanto a redução
da emissão de poluentes deverá ser mais significativa quando da implantação das novas
estações de integração previstas (Salgado Filho e Nova Suiça), bem como as estações
previstas no plano de Mobilidade Metropolitana localizadas fora do município que deverão
reduzir significativamente o número de ônibus em circulação no corredor, quando da sua
operação.
Entretanto em médio prazo, a emissão de poluentes deverá ser significativamente menor
considerando:
•

Que o Plano de Mobilidade Sustentável da RMBH, em desenvolvimento pela
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, propõe a
troncalização dos serviços sob a gestão do Estado em estações de integração
localizadas fora de Belo Horizonte, com a consequente redução de superposição de
linhas e redução da frota operacional, representará uma significativa redução do
número de viagens com origem no Vetor Oeste da RMBH pelo corredor;

•

Que a Prefeitura de Belo Horizonte já vem negociando com o gestor estadual dos
serviços metropolitanos a criação de um sistema de transporte coletivo integrado;

•

A renovação da frota municipal com ônibus híbridos ou elétricos;

•

A troncalização na Estação Salgado Filho de parte das linhas que atendem a Região
Oeste.

Em longo prazo a implantação da linha 02 do metrô provocará uma redução na frota de
ônibus circulante na região contribuindo para a redução das emissões atmosféricas.
Existe no município uma Central de Aproveitamento Energético do Biogás, localizada na
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040, km 531, no bairro Jardim Filadélfia,
que é considerado o maior projeto mitigador de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)
criado em Belo Horizonte. A estação processa e queima o gás metano produzido a partir da
decomposição do lixo do antigo aterro sanitário da SLU. A energia elétrica gerada é
comercializada junto a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e distribuída por sua
rede.
Com essa iniciativa, a SLU tem contribuído para a redução das emissões de GEE na capital,
deixando de lançar na atmosfera, no período compreendido entre 2009 a 2018,
aproximadamente um milhão de toneladas equivalentes de CO2. A fase de operação plena da
usina termelétrica compreendeu o período de 2011 a 2017, com geração de energia suficiente
para abastecer cerca de 20 mil casas, de consumo inferior a 100 KWh/mês.
Benefícios da Central de Aproveitamento Energético do Biogás:
•

Geração de energia elétrica;

•

Melhoria das condições ambientais;

•

Redução de odores;

•

Minimização de risco de incêndio;

•

Redução das emissões responsáveis pelo efeito estufa;
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•

Redução dos efluentes atmosféricos;

•

Aumento da estabilidade do aterro.

Mais recentemente, em agosto de 2017, entrou em operação o sistema implantado para
exploração do biogás gerado no aterro sanitário da Central de Resíduos de Macaúbas em
Sabará. Belo Horizonte encaminha para disposição final nesse aterro, em média, 2.200
toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos, incluindo os resíduos domiciliares e públicos.
É indispensável destacar que, no momento a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de
Macaúbas, em Sabará, possui uma produção maior de energia elétrica a partir do biogás, em
comparação com a central instalada no antigo aterro sanitário da SLU, que aos poucos vem
sendo desativada, devido ao esgotamento do gás contido em suas células. Desde dezembro
de 2007, o local não recebe mais o lixo de Belo Horizonte. Em seus 32 anos de atividade, o
aterro acumulou aproximadamente 23,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos.
No âmbito das obras a serem executadas, visando o controle das emissões atmosféricas dos
motores a diesel, os veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante as fases de
implantação deverão fazer parte de programas de manutenção periódica da frota de forma a
minimizar a emissão de gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de
funcionamento destes equipamentos, promovendo a regulagem e manutenção dos mesmos.
Será exigido das empresas prestadoras de serviço que utilizem somente veículos que façam
parte do programa de Automonitoramento de Frota, com medições periódicas de opacidade.

3.2.4.

Gestão de resíduos perigosos e não perigosos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos contém a hierarquia que deve ser observada para a
gestão dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, instituindo uma ordem de
precedência que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória.
A Prefeitura de Belo Horizonte exige das empresas contratadas a elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
Com vistas a permitir melhores resultados quando da implantação das ações previstas no
PGRCC, devem ser realizados treinamentos e capacitações dos colaboradores das obras em
relação ao gerenciamento de resíduos da construção civil antes do início das obras.
O PGRCC deve conter todos os aspectos relativos ao layout do canteiro da obra, em suas
diversas etapas; os profissionais responsáveis por cada etapa do gerenciamento; os
procedimentos operacionais que serão adotados em cada etapa; a forma de segregação,
acondicionamento e transporte até o destino final dos resíduos; a estimativa de custos para a
implementação e monitoramento do plano, contemplando os itens a serem adquiridos ou
alugados, o número de funcionários necessários e a capacitação requerida; a previsão de
treinamento da mão de obra para manejo dos resíduos em todas as etapas; os possíveis locais
para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos e os demais serviços que se fizerem
necessários.
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Devem, também, serem propostas ações preventivas e corretivas a serem executadas no caso
de gerenciamento incorreto ou acidentes com os resíduos sólidos gerados na obra.
O PGRCC deve ser elaborado, conforme o “Procedimento Padrão para a Elaboração de
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil" (ANEXO 4), abordando além dos
assuntos já expostos, os conteúdos mínimos apresentados na sequência deste documento.
•

Descrição do empreendimento ou atividade;

•

Caracterização e quantificação dos resíduos sólidos;

•

Minimização, reutilização e/ou reciclagem dos resíduos;

•

Segregação dos resíduos na origem;

•

Acondicionamento dos resíduos;

•

Transporte dos resíduos e controle dos comprovantes de transporte de resíduos;

•

Destinação ambientalmente adequada;

•

Cronograma de implantação e monitoramento.

O projeto do Corredor Amazonas, apesar de ter obtido a dispensa de licenciamento
ambiental e urbanístico, deverá ter o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC), elaborado em conformidade com a legislação vigente.
 Coleta seletiva
O serviço de coleta de materiais recicláveis em Belo Horizonte integra o Programa
Municipal de Coleta Seletiva, juntamente com os processos de triagem e destinação
realizados pelas organizações de catadores. A coleta seletiva ocorre em duas modalidades:
Ponto a Ponto (em LEV) e Porta a Porta.
A modalidade ponto a ponto conta com 66 Locais de Entrega Voluntária (LEVs) e 198
contêineres para papel, metal, plástico e vidro (PBH, 2019), conforme ilustra as Figura 75 e
Figura 76 a seguir.

Figura 75 - Locais de Entrega Vountária – LEV.

Figura 76 - Locais de Entrega Voluntária - LEV.

A coleta seletiva porta a porta é realizada por veículos compactadores em 36 bairros da
capital (2019), atendendo a uma população estimada de 388.000 habitantes.
Em 2018, a SLU retomou a execução do serviço e inicia o processo de replicação da
experiência bem-sucedida com a COOPESOL Leste (destacando-se a ampliação de 1.400
domicílios na regional Leste, bairro Colégio Batista), partindo para a contratação da
execução dos serviços pelas demais associações e cooperativas credenciadas por meio do
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Chamamento Público SLU Nº001/2018.
Os materiais recicláveis coletados por meio das ações da Prefeitura são repassados às
associações e cooperativas de trabalhadores com materiais recicláveis, que são responsáveis
pelo recebimento, pesagem, segregação, armazenamento, prensagem, enfardamento e
comercialização. Os rejeitos são destinados à CTR Macaúbas, por meio da coleta realizada
por caminhões da SLU.
O Fórum Municipal Lixo e Cidadania (FML&C) BH contribui significativamente para a
articulação entre associações, cooperativas, ONGs, sociedade civil, dentre outros, apoiando a
constituição de redes solidárias de comercialização - a Rede de Empreendimentos de
Reciclagem da Economia Solidária (REDESOL) e a Cooperativa de Reciclagem e Trabalho
dos Catadores da Rede de Economia Solidária da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(Rede CATAUNIDOS).
Atualmente, são as seguintes associações e cooperativas cadastradas pela Prefeitura que
integram o FML&C-BH:
•

ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável
de Belo Horizonte);

•

ASSOCIRECICLE (Associação dos Recicladores de Belo Horizonte);

•

COOPEMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Oeste
de BH);

•

COOPESOL Leste (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da
região Leste);

•

COOPERSOLI (Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do
Barreiro e Região);

•

COOMARP (Comunidade Associada para Reciclagem de Materiais da Região da
Pampulha).

A ampliação do Programa de Coleta Seletiva no município considera a participação ativa
desses empreendimentos sociais, o que naturalmente demanda envolvimento e
comprometimento profissional de seus associados/cooperados.
A seguir, a Figura 77 ilustra a abrangência do serviço de coleta seletiva e a localização dos
galpões de processamento de recicláveis.
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Figura 77 - Abrangência do serviço de coleta seletiva no município de Belo Horizonte.

É importante esclarecer que a conclusão do Chamamento Público SLU Nº001/2018, além de
regularizar a parceria entre a SLU e as associações e cooperativas de trabalhadores com
materiais recicláveis, tem como objetivo a sua contratação para prestação de serviços de
coleta seletiva porta a porta dos recicláveis: papel, metal, plástico e vidro, com guarnição
coletora composta por associados ou cooperados e utilização de veículo cedido pela SLU,
por meio de contratação (Dispensa de Licitação), para transporte dos materiais coletados.
Espera-se que esse processo de contratação esteja concluído até o final desse ano. A Figura
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78 a seguir apresenta o veículo coletor reformado e a ser cedido pela SLU a essas entidades.

Figura 78 - Caminhão a ser cedido pela
SLU para as Associações / Cooperativas
(GETRA-SLU, 2019).

De maneira geral, os galpões das Associações/Cooperativas parceiras do Programa de Coleta
Seletiva:
•

Não apresentam infraestrutura adequada às suas atividades-fim, pois quase todos
foram adaptados, acarretando má distribuição dos procedimentos industriais e
ausência de equipamentos importantes como, por exemplo, esteira de triagem. Estes
aspectos prejudicam a produtividade dessas unidades;

•

Recebem materiais recicláveis de catadores e de terceiros (doações) e, em alguns
casos, coletam também em grandes geradores e em grandes eventos.

O Plano do Governo Municipal referenda as diretrizes propostas pelo PMGIRS-BH ao
estabelecer como um dos Projetos Estratégicos a Ampliação do Programa Municipal de
Coleta Seletiva. Para tanto, foram assegurados recursos do Fundo Municipal de Saneamento
(FMS) para ampliação da coleta seletiva automatizada ponto a ponto na cidade, por meio da
contratação de empresas para fornecimento de dois veículos coletores, um veículo lavador e
de 560 contêineres metálicos compatíveis com esses equipamentos, conforme ilustram as
fotos constantes na Figura 79, mostradas a seguir. Dessa forma, está prevista ainda para esse
ano, a substituição dos 66 - LEV existentes, assim como sua ampliação para 200 endereços
nesse novo sistema, que manterá um contentor exclusivo para o reciclável vidro.

Figura 79 - Carga de contêineres sendo
despachados para Belo Horizonte.
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Figura 80 - Modelo dos contêineres a serem instalados em Belo Horizonte.

Figura 81 - Veículo coletor compactador de
carregamento lateral.

Figura 82 - Veículo lavador de contêineres de
carregamento lateral.

Figura 83 - Veículo lavador de contêineres de
carregamento lateral.

 Central de Tratamento de Resíduos Sólidos-CTRS BR040
O aterro de resíduos sólidos de Belo Horizonte iniciou suas operações em 1975, tendo sua
vida útil esgotada e sua operação encerrada em dezembro de 2007. Estima-se que, do início
de sua operação em 1975 até dezembro de 2006, o aterro tenha acumulado a massa de 23.9
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, com altura do maciço de 65 metros. 60%
do total da área do empreendimento de 115 hectares estão ocupados com os maciços de
resíduos sólidos aterrados.
Além do aterro sanitário, atualmente, outras atividades são desenvolvidas na área,
denominada Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS) BR040, sejam elas voltadas
para o tratamento de resíduos e para a recuperação de biogás, sejam elas administrativas e/ou
de fomento à pesquisa e educação ambiental. Destacam-se entre elas a unidade de
compostagem de resíduos orgânicos, a central de aproveitamento energético do biogás, a
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estação de reciclagem de entulho e a unidade de recebimento de pneus, descritas a seguir.
 Programa de compostagem
O Programa de Compostagem da SLU prioriza a coleta diferenciada de resíduos orgânicos
nas grandes fontes geradoras, como supermercados e feiras. Esses resíduos são misturados a
resíduos triturados de podas de árvores e revirados com trator em pátio aberto, onde ficam
por aproximadamente quatro meses dispostos em leiras (Figura 84). Nesse período, o
material é transformado em composto orgânico, uma espécie de adubo semelhante ao húmus,
por meio da decomposição dos microrganismos presentes na própria massa do resíduo, que é
utilizado nas praças e parques da cidade, além de recuperação de solos e requalificação
paisagística.
Cerca de 40 estabelecimentos, entre sacolões e restaurantes públicos e privados, participam
da iniciativa, comprometendo-se a segregar o resíduo e disponibilizá-lo à SLU. Por ano, são
produzidas aproximadamente 540 toneladas do composto orgânico.

Figura 84 - Leiras de composto e
triturador de podas ao fundo.

 Central de Aproveitamento Energético do Biogás
A central de aproveitamento energético do biogás processa e queima o gás metano produzido
a partir da decomposição dos resíduos dispostos no aterro sanitário da CTR BR040. A
energia elétrica gerada é comercializada e lançada na rede de energia da CEMIG. Com a
central, deixaram de ser lançados na atmosfera cerca de 1,1 milhões de toneladas de resíduos
equivalentes ao CO2 equivalente, desde 2009. O biogás também é utilizado como
combustível para um motor capaz de gerar 1.426 MW de energia elétrica (Figura 85).
A Central de aproveitamento propicia importantes ganhos ao município, com destaque para a
geração de energia elétrica a partir de uma fonte limpa e a redução das emissões
responsáveis pelo efeito estufa.

Figura 85 - Leiras de composto e
triturador de podas ao fundo.
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 Estações de Reciclagem de Entulho
O Programa de Reciclagem de Entulho da Construção Civil da capital, coordenado pela
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), dispõe de duas Estações de Reciclagem de
Entulho (EREs) - a da Pampulha, inaugurada em 1996, e a da BR-040, criada em 2006.
As unidades são responsáveis pela reciclagem desse tipo de resíduo proveniente de obras no
município. As estações têm como objetivo transformar os resíduos da construção civil em
agregados reciclados, que podem substituir a brita e a areia em partes da obra que não
tenham função estrutural.
No ano de 2018, foram encaminhadas 16,5 mil toneladas de resíduos da construção civil
(RCC) para as duas usinas. Juntas, as estações britaram 6 mil toneladas para esse ano.
As Estações de Reciclagem de Entulho produzem bica corrida, brita 0 e brita 1, areia
reciclada e rachão. A bica corrida é utilizada para base e sub-base de pavimentação urbana,
principalmente de obras pública, a brita 0, brita 1 e areia reciclada, os quais podem ser
utilizados para fabricação de artefatos de concreto.
Os produtos são utilizados em obras da própria Prefeitura, propiciando economia a aquisição
de material dessa natureza, e também são comercializados a preços públicos.

Figura 86 - Vista geral do britador e
material produzido – ERE040.

 Unidade de Recebimento de Pneus -URP
Os pneus recebidos nas Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs)
distribuídas na cidade são encaminhados, pela prefeitura, para a Unidade de Recebimento de
Pneus, unidade localizada na CTRS BR040 com área coberta de 200 m² e capacidade par
armazenamento de até 4.000 pneus usados, inaugurada em 2007 a partir de convênio com a
RECICLANIP (organização, sem fins lucrativos, coma a finalidade de promover a logística
reversa de pneus residuais).
A cada duas mil unidades coletadas, o material é recolhido pela RECICLANIP, transportado
às empresas de trituração e, depois, encaminhados para destinação final.
A maioria dos pneus recebidos são triturados e utilizados como combustível alternativo, em
indústrias de cimento, através do coprocessamento de resíduos. Também são utilizados para
fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras
poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis.
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Figura 87 - Unidade de Recebimento de Pneus –
CTRS BR040.

 Central de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS Macaúbas
Com o encerramento das atividades de disposição final dos resíduos na CTRS BR040 em
2008, foi celebrado contrato para disposição final de seus resíduos sólidos no aterro sanitário
na CTR Macaúbas, localizado no município de Sabará. Desde o início do contrato, já foram
destinados mais de 10 milhões de toneladas de resíduos sólidos pela Prefeitura de Belo
Horizonte.
Os resíduos sólidos urbanos provenientes dos serviços de coleta, limpeza de vias, limpeza de
córregos, entre outros, dessa natureza são dispostos em aterro sanitário (Figura 88),
conforme normas técnicas de engenharia e legislação vigente e perfazem em média 65.000
toneladas/mês.

Figura 88 - Vista geral do aterro sanitário - CTR Macaúbas.

Já os resíduos de construção civil e volumosos, coletados nas URPVs e em deposições
clandestinas são destinados a uma Área de Transbordo e Triagem (ATT), que em média
perfazem 20.300 toneladas de resíduos por mês. Na ATT é realizada a devida triagem e
aproveitamento por tipo de resíduos:
•

Volumosos: produzidos cavacos de madeira que são destinados às indústrias
siderúrgicas;

•

Recicláveis: (papel, metal, plástico e vidro): são destinados às Cooperativas de
catadores do município de Belo Horizonte,

•

Resíduos Classe: são utilizados para preparo de praças de trabalho do aterro
sanitário e vias de acesso na própria CTR Macaúbas.
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Figura 89 - Vista geral da ATT - CTR Macaúbas.

Uma usina de beneficiamento de biogás foi implantada em 2017 na CTR Macaúbas. A planta
permite o aproveitamento energético do metano lançado na atmosfera e o tratamento dos
gases geradores do efeito estufa (GEE) provenientes da decomposição dos resíduos
orgânicos do aterro sanitário. A usina termoelétrica tem uma potência líquida instalada, de
7,0 MW, capaz de gerar energia elétrica por meio de 05 motores geradores.

Figura 90 - Usina de beneficiamento de biogás - CTR Macaúbas.

Uma boa prática da Urbel é a utilização, sempre que possível, do material reciclado nas
Estações de Reciclagem de Entulho (EREs), como camada de base para a pavimentação nas
vias públicas.
No caso da Cabana, está previsto no escopo do trabalho social que acompanha toda a
execução da intervenção, a abordagem da gestão de resíduos nos eixos de Educação
Ambiental e Patrimonial e de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, orientando
a população e criando mecanismos de comunicação direta e resolução dos incômodos
gerados durante a sua execução.
As atividades são direcionadas tanto para os beneficiários diretos quanto àqueles do entorno,
que recebem indiretamente os benefícios da intervenção.
No eixo de educação ambiental, podemos destacar as principais ações que irão convergir
para lidar com o problema dos resíduos:
•

Campanhas educativas para evitar acúmulos de lixos domésticos nos locais de obra.
A execução de obras em locais com baixa infraestrutura gera uma propensão de
acúmulos de lixos domésticos. Visando minimizar tal situação, são previstas
campanhas informativas e educativas sobre os riscos e transtornos do acúmulo de
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lixo nos locais de obra. São utilizados faixas, informativos, panfletos e caminhadas
que podem ser acompanhadas de atividades lúdicas (como teatro, por exemplo),
criação de “pontos limpos” inclusive com participação comunitária.
•

Manutenção e divulgação de plantão social, localizado no canteiro de obras ou
outros locais estratégicos para a comunidade local, visando facilitar o acesso da
comunidade e agilidade nos encaminhamentos para problemas relacionados à
execução das obras. Um importante instrumento no âmbito das intervenções
estruturantes, o Plantão Social caracteriza-se como a principal referência física da
comunidade que recebe o empreendimento. Localizada em local de fácil acesso da
população local, o escritório torna-se ponto de acolhimento de demandas,
encaminhamentos e atendimentos sociais (via telefone e presencial). O endereço e
contato telefônico são amplamente divulgados entre a população local e o entorno.
Demandas relativas a entulho de obra, poeira e outros transtornos são comumente
trazidas para o Plantão Social, sendo devidamente solucionadas e/ou encaminhadas
de forma rápida e direta, visto que a equipe social trabalha de forma integrada com a
equipe responsável pela execução das intervenções físicas.

3.2.5.

Gestão de produtos químicos e materiais perigosos

Nas obras do Programa não há previsão de geração de resíduos perigosos, caso ocorra serão
tratados e destinados de acordo com as normas vigentes. De acordo com a Resolução
CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002, os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção civil são enquadrados na classe D e deverão ser armazenados, transportados e
destinados para o aterro industrial em conformidade com as normas técnicas específicas.
Os resíduos de óleos e tintas deverão ter processos de gerenciamento específicos e também
podem ser estudadas parcerias com os fornecedores para que estes sejam devolvidos,
conforme o sistema de logística reversa.
Todas as unidades receptoras de resíduos deverão possuir Licença Ambiental.

3.2.6.

Gestão de pesticidas

A Diretoria de Zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte, que está regionalizada pelas nove
regionais do município é a responsável pela gestão de pesticidas e atua conforme diretrizes
do Ministério da Saúde do Governo Brasileiro que podem ser encontradas no Manual de
Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses.
Considerando o espectro de controle da fauna sinantrópica, especificamente aquelas espécies
de interesse para a saúde pública, a rotina é o atendimento programado ou conforme a
demanda espontânea captada via serviço de atendimento ao cidadão (SAC), objetivando a
avaliação de risco específica através da realização de vistorias e elaboração de relatórios
técnicos contendo recomendações apropriadas às situações encontradas e às medidas de
controle cabíveis.
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Como o Projeto não envolve questões significativas de gestão de pragas, Elementos de um
Programa de Gestão de Pragas são apresentados nas seções 4.2 e 5.2.

3.3. ITEM (C): ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE E
SEGURANÇA DA COMUNIDADE (ESS4)
3.3.1.

Medidas de segurança relacionadas à construção de edifícios e estruturas

O código de edificações do município de Belo Horizonte foi instituído pela Lei 9.725 de 15
de julho de 2009 (ANEXO 1), estabelecendo normas e as condições para execução, por
agente particular ou público, de toda e qualquer construção, modificação ou demolição de
edificações, assim como para o licenciamento das mesmas no município. Esses parâmetros
buscam assegurar às edificações e instalações condições mínimas de segurança, conforto
ambiental, higiene, salubridade, harmonia, estética e acessibilidade.
As medidas de segurança relacionadas aos edifícios estão previstas nos artigos 28, 30 e 36:
Para o canteiro de obras:
“Art. 28 - Durante a execução de obra, reforma ou demolição, o responsável
técnico e o proprietário, visando à proteção de pedestres ou de edificações
vizinhas, deverão instalar dispositivos de segurança, tais como tapumes, andaimes
e telas de proteção, conforme critérios definidos nesta Lei, na legislação específica
sobre a segurança e medicina do trabalho e ainda no Código de Posturas e no seu
regulamento.”
Para o movimento de Terras, Entulho e Material Orgânico:
“Art. 30 - Na execução do movimento de terra, entulho e material orgânico é
obrigatório:
I.

Adoção de medidas técnicas de segurança necessárias à preservação da

estabilidade e integridade das edificações, das propriedades vizinhas e da área
pública;
II.

Apresentação de projeto de terraplanagem elaborado por responsável

técnico, de acordo com o previsto na regulamentação desta Lei;
III.

Acompanhamento por responsável técnico.”

Parágrafo único - O proprietário do imóvel ou responsável técnico pela modificação das
condições naturais do terreno que cause instabilidade ou dano de qualquer natureza a
logradouro público ou terreno vizinho é obrigado a executar as obras corretivas necessárias,
no prazo previsto em regulamento.
Para as situações de paralisação de obra:
“Art. 35 - Ocorrendo paralisação de obra, o tapume e o barracão de obra
instalados sobre o passeio deverão ser recuados para o alinhamento do terreno,
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no prazo estabelecido no Código de Posturas e seu regulamento, e o passeio
deverá ser desobstruído, pavimentado e limpo.
Art. 36 - O proprietário de obra paralisada ou de edificação abandonada será
diretamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município e a
terceiros, em decorrência da paralisação ou abandono da mesma.”
Para que o risco da obra seja minimizado para a população, as obras devem ser isoladas por
tapumes ou barreiras semelhantes, com altura mínima de 2,20 metros, de forma que impeça o
acesso de pessoas alheias à atividade.
Além disso, todos os serviços executados nas vias públicas serão obrigatoriamente
sinalizados com cones, bandeirolas, bloqueios, placas de advertência e, se necessário,
sinalização luminosa. O projeto de sinalização da via para a execução da obra deve ser
aprovado no órgão competente, que no caso de Belo Horizonte é a BHTrans.
As entradas do canteiro devem ser iluminadas à noite e controladas de maneira a impedir a
entrada de pessoas alheias à atividade;
A contratada também deverá realizar em caráter permanente, até o final da obra, campanhas
preventivas de acidentes no canteiro de obras, com a utilização de cartazes, avisos, placas,
folhetos, renovados sempre que necessário.
Proteção do público e visitan tes

Qualquer obra contratada deverá estar cercada com tapumes adequados, bem balizados para
pedestres e veículos, e com as vias de trânsito internas desobstruídas e iluminadas. Caso a
calçada de pedestre seja obstruída pela obra, uma galeria para pedestre deverá ser feita para
que o mesmo possa transitar em segurança conforme item 18.30.3.1 da NR-18 que diz:
“Em caso de necessidade de realização de serviços sobre o passeio, a galeria deve
ser executada na via pública, devendo neste caso ser sinalizada em toda sua
extensão, por meio de sinais de alerta aos motoristas nos dois extremos e
iluminação durante a noite, respeitando-se a legislação do código de obras
municipal e de trânsito em vigor”.
Todo e qualquer visitante deverá usar capacete, calçado de segurança e qualquer outro EPI
que for necessário para reduzir o risco a qual o visitante irá se expor, devendo a contratada
manter na obra uma certa quantidade para tal finalidade. Quando as obras forem executadas
às margens de vias pavimentadas, exige-se que a contratada lave ou proceda à varrição diária
do pavimento, deixando-o sem lama, areia, terra ou restos de obra.
Riscos para a vizinhança

Além do risco de acidente com veículos da via e com maquinários da obra, outros riscos são
inerentes à execução da obra para a vizinhança, que são: ruído provocado pelas máquinas e
equipamentos utilizados, poeira decorrente do processo de demolição e reconstrução da
pavimentação e calçada.
Há também a exposição da comunidade a doenças como a dengue. A empresa executora
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deverá tomar todas as medidas cabíveis para eliminação dos focos de criação do mosquito da
dengue. Ela deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e acúmulo de água, evitando
a proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.
Para as obras realizadas em vilas e favelas é realizado um planejamento cuidadoso desde a
fase de projetos até a forma de execução considerando as peculiaridades das áreas de
intervenção. As vilas possuem em sua maioria, elevado grau de adensamento construtivo e
edificações precárias, informais e que não atendem a critérios técnicos de engenharia para a
execução. Muitas vezes podem apresentar patologias e/ou vícios construtivos que podem ser
agravados, caso não sejam utilizadas técnicas e/ou soluções compatíveis. O uso de rolo
compressor e de estacas cravadas para fundações, por exemplo, podem gerar danos
irreparáveis em determinadas circunstancias. Outro ponto importante a ser considerado é o
fluxo de pessoas, principalmente crianças nos pátios de obra.
De forma preventiva também são adotadas as vistorias cautelares nas construções localizadas
no entorno das áreas de intervenções. O objetivo é registrar a situação dos imóveis antes do
início das obras, criando parâmetros de comparação para possíveis reclamações sobre
avarias. Essas vistorias são regulamentadas por padrão preestabelecido no Caderno de
Encargos da Sudecap, documento base para a execução das obras. No entanto, se forem
confirmados danos às construções decorrentes das obras esses serão reparados pelas
empresas contratadas para execução dos empreendimentos.
Ademais as obras da Urbel são sempre realizadas juntamente com os técnicos sociais que
apoiam na interlocução com as comunidades locais através da divulgação das intervenções e
campanhas de prevenções a acidentes.
As ações relacionadas às medidas de segurança na obra, no âmbito do Trabalho Social, estão
previstas no eixo Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, o qual se caracteriza
pelo acompanhamento da execução da obra pela comunidade, minimizando conflitos e
interferências, garantindo a apropriação e entendimento da intervenção e seus benefícios.
Algumas atividades executadas dentro do escopo do trabalho social podem ajudar na
segurança durante as obras, sendo citadas:
•

Reunião de Partida para início das obras e reuniões setoriais, visando esclarecer a
comunidade sobre a execução das obras. Trata-se dos momentos de repasse de
informações para a comunidade, onde serão expostos os objetivos da obra, seu plano
de execução e, especificamente relativo ao item segurança, às primeiras informações
sobre os cuidados com a segurança na área de intervenção; além de apresentar as
empresas responsáveis pela execução da mesma;

•

Capacitação de Lideranças Comunitárias visando à segurança das intervenções;

•

Alguns representantes da comunidade são constituídos para contribuir com a
interlocução entre a população local e os responsáveis pela execução das obras.
Estes Grupos de Referência (GR) são constantemente capacitados e chamados a
contribuir com as mobilizações do entorno da obra;

•

Campanhas específicas de mobilização sobre os riscos de acidentes durante a obra.
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Destaca-se que são utilizados insumos diversos de comunicação para manter a comunidade
informada e atenta para evitar os riscos durante a execução de obras. Entre eles, faixas
informativas sobre movimentação de máquinas e comunicação de interdição de trechos,
folhetos e informativos sobre os riscos de transitar em locais de obra, e também utilização de
material de comunicação específico para crianças.
Com referência ao material específico para este tipo de ação, a cartilha denominada
Prevenindo, utilizada como estratégia para que crianças tomem cuidados especiais na
circulação nos trechos de obra.
Manutenção do Plantão Social

Conforme já mencionado, com a aproximação do início das obras são intensificadas as
atividades relativas à segurança de obras e os atendimentos no Plantão Social, permitindo
maior agilidade no encaminhamento de demandas.

3.3.2.

Acessibilidade

Dentre as legislações que se aplicam às questões relacionadas à acessibilidade, o marco legal
de alcance nacional é a Lei 13.146/2015, também denominada Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Esta legislação se alinha à NBR 9050, que dispõe sobre a acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) – Lei n° 13.146/15 (Estatuto
da Pessoa com Deficiência), tem como base a Convenção da ONU sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e foi elaborada em conformidade com o §3° do artigo 5° da
Constituição Federal de 1988. A LBI destina-se a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com
deficiência, visando à inclusão social e o pleno exercício da cidadania por essas pessoas.
A LBI considera pessoa com deficiência aquela que é impedida, num longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de participar plena e efetivamente da
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em suas disposições gerais
enumera os elementos que podem configurar barreiras impeditivas para o pleno exercício da
cidadania pelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Desses elementos podemos
enumerar aqueles que se relacionam diretamente com a temática específica deste objeto,
quais sejam:
•

A acessibilidade;

•

O desenho universal, as barreiras simbólicas que limitem ou impeçam a participação
social da pessoa;

•

As barreiras urbanísticas (nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao
público e de uso coletivo);

•

As barreiras arquitetônicas; as barreiras nos transportes;

•

As barreiras de comunicação;
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•

Os elementos de urbanização;

•

O mobiliário urbano; residências inclusivas;

•

E a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.

Em seu Art. 4º estabelece que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.
E dentre os seus Direitos Fundamentais estão no Art. 46, o Direito ao Transporte e à
Mobilidade, e no Art. 53, o Direito à Acessibilidade.
“Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e
barreiras ao seu acesso.
§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre,
aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes
desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o
sistema viário e a prestação do serviço.
§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver
interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a
autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte
coletivo. (...)
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de
cidadania e de participação social.
Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas
relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela
regulada:
I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e
informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do
respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham
destinação pública ou coletiva; (...)
IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de
financiamento internacionais por entes públicos ou privados.”
O Código de Posturas do Município de Belo Horizonte - Lei nº 8.616/2003 (ANEXO 1)
contém os procedimentos que regulam o espaço urbano visando a harmonia e o equilíbrio
deste espaço. Nesta Lei, portanto, constam as normas que regulam a utilização dos passeios,
a instalação de mobiliários urbanos, o exercício de atividades profissionais ao ar livre, a
realização de eventos, a arborização das vias, dentre outras atividades. O Código busca
garantir a circulação de pedestres com segurança, conforto e acessibilidade a todos os
cidadãos, em especial nas áreas com grande fluxo de pedestres. Nesse sentido, orienta o
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respeito às regras de acessibilidade previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em relação à instalação e manutenção dos passeios públicos.
Visando atender às determinações do Código de Posturas, a Prefeitura publicou a Portaria
SMPU 057/2018 que define as regras de adequação dos passeios para toda a cidade, com
exceção da área central (interna à Avenida do Contorno) e de áreas de proteção cultural, que
possuem padrões específicos.
Desta forma, o Padrão de Passeios adotado para o município de Belo Horizonte segue as
determinações destas normativas e busca adequação desses espaços de acordo com as
normas NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, além de simplificar a execução dessas normas
para garantir maior acesso à cidade.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD-BH) é um fórum
deliberativo, controlador e fiscalizador da política de atendimento às pessoas com deficiência
e tem caráter permanente. A composição do Conselho é paritária entre a sociedade civil e o
poder público. O CMDPD-BH posiciona-se publicamente na forma de recomendações,
moções e resoluções. Os posicionamentos mais recentes sobre acessibilidade deste conselho,
que se relacionam de alguma forma com os objetivos deste documento, são em ordem
cronológica:
•

Recomendação n.º 001/2018, de 8 de outubro de 2018 sobre linha de bloqueio em
estação do transporte coletivo (ANEXO 1);

•

Recomendação n.º 002/2018, sobre a renovação periódica do Cartão BHBUS
inclusão (ANEXO 1);

•

Recomendação n.º 003/2018, de 8 de outubro de 2018, sobre travessia elevada para
pedestres (ANEXO 1);

•

Recomendação n.º 004/2018, de 8 de outubro de 2018, sobre estacionamento
reservado (ANEXO 1);

•

Recomendação n.º 006/2018, de 8 de outubro de 2018, sobre interface em Libras nos
aplicativos de estacionamento rotativo (ANEXO 1);

•

Recomendação CMDPD-BH n.º 001/2019, de 25 de fevereiro de 2019, sobre
princípios que devem nortear a revisão da burocracia de solicitação do cartão
BHBUS Benefício Inclusão para pessoas com deficiência moradoras de Belo
Horizonte (ANEXO 1);

•

Recomendação CMDPD-BH n.º 002/2019, de 11 de março de 2019, sobre ausência
dos agentes de bordo e a inoperância das plataformas elevatórias (elevadores
hidráulicos) dos ônibus do transporte público coletivo urbano, que operam em Belo
Horizonte (ANEXO 1);

A Lei Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e os critérios
para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
a partir da redução de barreiras e obstáculos nas vias e nos espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação. Em
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relação à acessibilidade nos veículos de transporte coletivo a Lei determina que tais veículos
deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas
específicas. Nesse caso, as normas da ABNT10 aplicáveis são:
•

ABNT NBR 14022:2011 – Acessibilidade em veículos com características urbanas
para o transporte coletivo de passageiros;

•

ABNT NBR 15320:2018 – Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte
rodoviário;

•

ABNT NBR 15570:2011 – Transporte: especificações técnicas para a fabricação de
veículos com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros;

•

ABNT NBR 15320:2018 – Acessibilidade em veículos de categoria M3 com
características rodoviárias para o transporte coletivo de passageiros - Parâmetros e
critérios técnicos;

•

ABNT NBR 15646:2016 – Acessibilidade - Plataforma elevatória veicular e rampa
de acesso veicular para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, em veículo de transporte de passageiros.

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH) integra o Capítulo
I do Título XI da Lei Municipal nº 11.181/2019, tendo como diretrizes a priorização das
condições de circulação do pedestre e a utilização do transporte coletivo em detrimento do
transporte individual, dentre outras (Art. 26), em consonância com a Política Nacional de
Mobilidade Urbana - Lei Federal nº 12.587/2012. No que tange à acessibilidade, destaca-se:
•

Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social, por meio de políticas
tarifarias que beneficiem o acesso ao transporte coletivo pela população de baixa
renda, dentre outros;

•

Interagir a política municipal de mobilidade urbana com a política de uso e ocupação
do solo;

•

Garantir a acessibilidade universal;

•

Garantir o tratamento dos espaços públicos de forma a estruturar a circulação em
modos de transporte não motorizados e qualificar o acesso ao sistema de transporte
coletivo nos corredores e centralidades;

•

Estabelecer a rede de caminhamento a pé, constituída por calçadas e travessias, de
forma a contemplar o tratamento para pedestres nas calçadas das centralidades e da
rede estruturante de transporte de toda a cidade;

•

Garantir a adequada estrutura do órgão municipal responsável pela política de
mobilidade urbana, por meio do controle social e de participação popular adequados
e eficazes para garantir a transparência das ações do PlanMob-BH.

No detalhamento do PlanMob-BH, no Eixo Acessibilidade Universal determina a promoção

10

Todas as ABNTs citadas se encontram disponíveis no ANEXO 1.
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do acesso amplo, irrestrito e democrático ao espaço urbano, por meio de um sistema de
transporte coletivo acessível a todas as pessoas, na perspectiva do desenho universal,
independentemente da mobilidade, diversidade física, sensorial, idade e renda, contribuindo
para a inclusão social, a redução das desigualdades e a participação na vida da cidade. Esse
eixo prevê as seguintes medidas:
•

Renovar a frota do transporte público com veículos com acessibilidade universal;

•

Melhorar o atendimento e a operação dos serviços de vilas e favelas;

•

Implantar tratamento especial para pessoas com deficiências em travessias
semaforizadas;

•

Implantar projetos com desenho universal para o sistema de transporte e trânsito
urbanos;

•

Desenvolver tecnologias de informação e comunicação que atendam às necessidades
de todos os usuários do sistema de transporte coletivo;

•

Revisar a sinalização semafórica para aumentar o tempo de travessia de pedestres
considerando a velocidade de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Atualmente, toda a frota de ônibus da cidade é operada com veículos que dispõem de
elevador para acesso das pessoas com deficiência motora. O BRT-MOVE foi implantado em
2014 disponibilizando embarque em nível. À medida que a frota de ônibus seja renovada
pretende-se adotar veículos com acessibilidade universal.
Atendendo às determinações do PlanMob-BH estão sendo redimensionados os tempos de
verde nos semáforos destinados aos pedestres, de forma a adequá-los à velocidade de
caminhamento de idosos e deficientes físicos bem como implantados sonorizadores para
alertar o deficiente visual para realizar uma travessia segura.
O Sistema de Informação ao Usuário (SIU Mobile BH) é um aplicativo desenvolvido para
ampliar as facilidades aos usuários do transporte público por ônibus. A ferramenta possibilita
que os usuários visualizem as previsões de chegada dos ônibus nas paradas desejadas,
através de consultas em seus smartphones. Desta forma, o usuário, com base nas
informações do aplicativo, tem condição de gerenciar melhor seu tempo durante o dia,
considerando tempo estimado para a chegada de seu ônibus.
Outra importante funcionalidade do SIU Mobile BH é destinada aos deficientes visuais. Por
meio de um menu especial, eles podem embarcar de forma independente e segura,
permitindo que o usuário comunique o seu desejo de embarcar ao motorista do próximo
ônibus da linha desejada, com o envio de mensagem ao painel do veículo, indicando o
endereço do ponto de ônibus e o nome do passageiro.
O desenvolvimento dessa funcionalidade contou com a participação dos representantes do
Movimento Unificado dos Deficientes Visuais (MUDEVI), da Coordenadoria da Pessoa com
Deficiência e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.
Foi firmado um contrato de repasse junto ao Governo Federal (PAC 2), para execução de
projetos executivos das intervenções do Vila Viva Cabana Pai Tomás, com previsão de
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término para o 1º semestre de 2020.
Conforme exigências do Governo Federal, financiador dos projetos das intervenções
previstas para a Vila Cabana Pai Tomás, as unidades habitacionais atenderam rigorosamente
as normas de acessibilidade já citadas. Assim, todos os apartamentos projetados atendem às
dimensões exigidas para circulação de cadeira de rodas em todos os ambientes. De imediato,
as unidades do nível térreo já atenderiam à demanda de portadores de deficiência e, em caso
de acréscimo de demanda de unidades acessíveis, foi previsto espaço para futura instalação
de elevador o que permitiria que todas as unidades de cada bloco contemplem cadeirantes ou
portadores de mobilidade reduzida.
A nova versão do Plano Diretor do município de Belo Horizonte, Lei nº 11.181, de 8 de
agosto de 2019, que orienta o Planejamento Urbano da cidade, estabelece, no item V do
Artigo 25, a acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida como
princípio da Política Municipal de Mobilidade Urbana. Nesse sentido a Secretaria Municipal
de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), desempenha
importante papel na inclusão através de diversos programas de assistência à pessoa com
deficiência quais sejam:
•

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

•

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e
Idosos;

•

Programa Mala de Recursos;

•

Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo (PROMETI);

•

Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência.

Quanto aos acessos veiculares e de pedestres nas vias públicas, os projetos apesar das
especificidades encontradas neste tipo de assentamento, buscaram:
•

Garantir adequado acesso às edificações mantendo os níveis das soleiras existentes;

•

Garantir largura adequada para circulação tanto de pedestres como de veículos;

•

Regularizar as escadarias e rampas, com inclinação e/ou altura dos degraus
contínuos.

Nas novas vias abertas, as inclinações propostas visaram adequar as condições do terreno às
inclinações necessárias para atendimento dos serviços públicos, não só infraestrutura como
esgoto, drenagem pluvial, abastecimento de água, como também circulação de veículos
como caminhões de lixo, ambulância e do corpo de bombeiros.
O trabalho social desenvolvido pela Urbel durante as intervenções busca identificar as
famílias com necessidades especiais para promover do adequado reassentamento destas nos
locais com melhor acesso dentro do reassentamento.
A elaboração dos estudos, planos, projetos estratégicos previstos no Componente 2, deverão
estar em consonância com toda a legislação de acessibilidade citada acima.
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Trânsito e segurança rodoviária especialmente durante as obras

As obras e serviços realizados no município cumprem as Normas Regulamentadoras n.º 18 e
n.º 26, da Portaria nº 3.214/78 do extinto Ministério do Estado do Trabalho, as normas da
BHTrans e as prescrições do Caderno de Encargos da Sudecap 3ª/4ª edição, priorizando a
segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e de máquinas, conforme
Projeto Básico de Licitações.
Ainda referente à sinalização e segurança, as obras contam com “Plano de Sinalização
Diurna e Noturna”, caso as intervenções gerem impactos ao trafego local e/ ou sejam
necessários desvios no transito por período superior a um dia. Esse plano é elaborado pelas
empresas responsáveis pelas obras e submetido à aprovação da BHTrans.
O artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nenhum evento que possa
perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua
segurança não será iniciado sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via. Dessa maneira a BHTrans é a responsável pela autorização de
interdição total ou parcial de vias para a realização de obras ou eventos.
A Autorização de Interdição de Via (AIV) é um documento emitido pela BHTrans ao
executor da obra ou ao promotor do evento que autoriza a interdição total ou parcial da via
para o fim solicitado. A AIV é emitida após aprovação do Documento Operacional de
Trânsito (DOT), que é elaborado no intuito de minimizar os impactos negativos para os
usuários.
O DOT contém o plano operacional de trânsito com indicação do local da obra ou evento,
duração, sentido de circulação das vias públicas afetadas, desvios propostos, linhas de
transporte coletivo envolvidas, pontos de embarque e desembarque de transporte público,
especificação e posicionamento da sinalização de trânsito a ser utilizada, dizeres e locação de
faixas alusivas ao desvio.
O DOT padrão (ANEXO 5) bem como o DOT referente à implantação das estações de
transferência do BRT-Move do corredor Cristiano Machado (ANEXO 6) estão inseridas na
pasta de anexos.
Citando o BRT-MOVE como exemplo de atuação da PBH na área se segurança da
circulação de transito, antes a implantação do BRT-MOVE, numa primeira etapa foi
realizada auditoria de segurança viária nos corredores envolvidos, com vistas a subsidiar a
elaboração dos respectivos projetos. Após a implantação foi realizada nova auditoria, que
constatou alguns problemas de segurança, inclusive referentes à acessibilidade dos usuários,
possibilitando as correções necessárias.
Sobre o Corredor Amazonas, em novembro de 2018 foi realizada auditoria de segurança
viária pela WRI Brasil, com apoio do Banco Mundial, desenvolvida com base no projeto
conceitual do Corredor.
Durante o processo de auditoria, o histórico de acidentes do corredor Amazonas foi
analisado e propostas revisões nos projetos viários indicando medidas para aumento da
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segurança no corredor.
O conjunto de vias que compõem o corredor apresentou um total de 3.353 acidentes com
vítimas entre 2015 e 2017, com 28 vítimas fatais. O custo estimado desses acidentes
representa uma perda de aproximadamente R$ 43 milhões (ou 11,5 milhões de dólares) por
ano para a sociedade.
As colisões entre veículos representam 55% do total. Atropelamentos embora representem
14% das ocorrências envolvem 32% das vítimas fatais. A mesma distribuição é observada
para colisões com objetos fixos: 14% dos acidentes com feridos, e 32% dos acidentes fatais.
A análise dos dados de acidentes possibilitou a identificação dos pontos críticos ao longo do
corredor, que serão tratados no projeto.
As observações da auditoria de segurança viária são fornecidas como observações gerais que
são válidas para todo o corredor e observações específicas, relevantes para determinados
locais.
O PlanMob-BH indica a necessidade de implementação de Zonas 30, buscando a construção
de uma cidade mais amigável e visando a segurança dos pedestres e ciclistas. Na Figura 91
abaixo estão indicadas aquelas propostas inicialmente para a Área Central.

Figura 91 - Proposta inicialmente para a Área Central.

Buscando conscientizar a população sobre a importância da implantação dessas zonas
acalmadas, foram implantadas três Zonas 30 em diferentes áreas da cidade: Cachoeirinha,
Rua Diamantina e Bairro Confisco. É importante assinalar que esses projetos são
apresentados e discutidos com a população local em oficinas com a participação inclusive
dos alunos das escolas próximas, num processo participativo que recebe sugestões para
alterações e ampliação do projeto inicial. As fotos a seguir mostram essas implantações e as
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oficinas de trabalho e a participação dos moradores durante a implantação.

Figura 92 - Vista área na área do
Bairro Cachoeirinha.

Figura 93 - Processo participativo nas escolas.

Figura 95 - Zona 30 implantada Rua Diamantina.

Figura 94 - Processo participativo nas escolas.

Figura 96 - Utilização das áreas resultantes da Zona
30 no Bairro Confisco.

Figura 97 - Apoio dos moradores na implantação das
intervenções urbanas propostas.
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Conforme já mencionado, as ações relacionadas às medidas de segurança na obra, no âmbito
do Trabalho Social, estão previstas no eixo Acompanhamento e Gestão Social da
Intervenção, o qual se caracteriza pelo acompanhamento da execução da obra pela
comunidade, minimizando conflitos e interferências, garantindo a apropriação e
entendimento da intervenção e seus benefícios. Para minimizar os riscos durante a execução
das obras viárias, as mesmas atividades do trabalho social já descrita serão realizadas para
buscar minimizar os riscos.
Apesar de não ter relação direta com a execução de obras, em relação à segurança das
mulheres, um dos aspectos mais importantes é o que trata de evitar o assédio no transporte
coletivo. Buscando coibir esse abuso foi criado o botão de assédio nos ônibus.
O Botão do Assédio é uma das ações do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher no Transporte Coletivo. A Campanha de Combate ao Assédio Sexual no
Transporte Público de Belo Horizonte teve início em setembro de 2018, quando agentes
femininas da Guarda Municipal e da BHTrans começaram o treinamento de operadores de
linhas de ônibus, orientando-os sobre como agir diante dos casos de importunação sexual
ocorridos nos coletivos. Posteriormente, passaram a ser distribuídos folhetos educativos nas
estações de ônibus e demais espaços públicos.
Desde então foram registradas dez ocorrências de assédio no transporte coletivo no ano de
2018 e 16 ocorrências até agosto de 2019. As ocorrências dependem da denúncia das pessoas
assediadas, que muitas vezes ficam constrangidas em realizá-las. Buscando eliminar esse
entrave está sendo desenvolvida uma função dentro do APP SIU-MOBILE, possibilitando a
denúncia de assédio, sem necessidade de denunciá-lo ao motorista.
O protocolo de resposta nos casos de assédio sexual é apresentado a seguir.
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Figura 98 - O protocolo de resposta nos casos de assédio sexual.

3.3.4.

Exposição da comunidade a doenças ou outras adversidades

Em obras, basicamente a exposição da comunidade a doenças são aquelas relacionadas à
emissão de material particulado (doenças respiratórias) e a dengue devido à possibilidade de
criação de focos do mosquito transmissor.
Emissão de material particulado

Para controlar a emissão de particulados, principalmente aqueles na forma de poeiras
fugitivas (material particulado em suspensão) geradas pela movimentação de veículos e
máquinas, propõem-se a adoção das seguintes medidas:
•

Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as vias de ligação
com a área de armazenamento de resíduos da construção;

•

Umedecer materiais inertes dispostos sobre os caminhões, antes de serem
transportados;

•

Umedecer, sempre que possível, os materiais que serão descarregados na obra, como
pedras e britas;

•

Realizar a limpeza das vias de tráfego;

•

Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente
lonadas de modo que não ocorram perdas de material durante o transporte.

Dengue

A empresa executora deverá tomar todas as medidas cabíveis para eliminação dos focos de
criação do mosquito da dengue. Ela deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e
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acúmulo de água, evitando a criação e proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais
vetores.
Especificamente o empreendimento da Cabana Pai Tomás foi previamente submetido ao
licenciamento ambiental junto a SMMA através do RCA e o PCA. O parecer emitido por
essa Secretaria, devido ao porte da intervenção e dos impactos ambientais, impõe
condicionantes a serem cumpridas no decorrer das obras.
O PCA tem função propositiva para mitigar os impactos negativos das intervenções
considerando vários aspectos inclusive aqueles relacionados à saúde e bem estar das
comunidades locais. Neste caso, o processo licitatório para a contratação das obras é autuado
com a respectiva licença ambiental e com as condições ambientais deliberadas pelos órgãos
pertinentes.
Conforme Projeto Básico de Licitações de Obras:
“A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra
observando os requisitos estabelecidos na legislação urbanística e ambiental
vigentes, inclusive as resoluções e deliberações expedidas pelos conselhos de
política urbana, ambiental e de habitação, em todas as suas esferas de
representação (Federal, Estadual e Municipal).”
Já foram aqui apresentadas, nos tópicos anteriores, as medidas que o trabalho social buscará
implementar para evitar os transtornos e risco de doenças e adversidade durante a execução
das obras.
O papel do plantão social merece destaque, uma vez que poderá receber e encaminhar de
forma ágil maneiras de minimizar os transtornos provocados com a execução das obras,
como por exemplo, reclamações de excesso de poeira durante a execução das obras, fazendo
o acionamento imediato de medidas mitigadoras para os transtornos.

3.3.5.

Gestão e segurança de materiais perigosos

Somente dois itens do qual foi solicitado financiamento compreendem a realização de obras
(melhoria da mobilidade urbana via o Corredor Amazonas e urbanização integrada da
Cabana Pai Tomás), sendo os demais solicitados para viabilizar a elaboração de projetos
(Plano de estruturação urbana da Região do Jatobá, projetos viários e de saneamento
estratégico para 4 assentamentos de interesse social, e estudos e projetos estratégicos de
mobilidade urbana, desenvolvimento urbano e resiliência).
As obras a serem contempladas pelo financiamento compreendem serviços que são comuns
em ambientes estritamente urbanos e lidam com dinâmicas e fluxos que acontecem de forma
diária no território municipal e que em grande medida são realizados com equipe técnica da
própria prefeitura, dessa forma, os insumos utilizados em obras de restruturação de sistema
viário e de urbanização de assentamentos precários não se configuram como sendo materiais
perigosos.
Mesmo não sendo considerados como resíduos perigosos, é preconizado que as empresas
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contratadas para a execução das obras devem recolher, triar, transportar e dar destinação
adequada aos resíduos sólidos da construção civil, independente de sua natureza. Além disso,
é exigido que os locais de disposição final dos resíduos gerados sejam devidamente
licenciados pelos órgãos ambientais competentes.
Informa-se ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte, em uma ação pioneira no país, por
meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), implementou no início dos anos 90 o
Programa de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. As Estações de Reciclagem de
Resíduos de Construção Civil são equipamentos destinados à recepção e reciclagem dos
resíduos de construção e demolição. Os resíduos produzidos são recebidos e depois de
segregados, são transformados em agregados recicláveis, que podem ser reintroduzidos na
cadeia da construção civil. O exemplo desta boa prática, a Urbel, vem utilizando, sempre que
possível, material reciclado como camada de base para a pavimentação das vias públicas a
serem implantadas.
Para o serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos, sejam eles perigosos ou não,
Belo Horizonte conta com empresas especializadas, que, apesar de não estarem
necessariamente instaladas no município, atendem toda a Região Metropolitana.
Citamos também que o município de Belo Horizonte conta com regramentos específicos que
disciplinam a restrição em algumas vias levando em consideração os horários, os tipos de
cargas e o porte dos veículos.
Estes regramentos são e serão levados em consideração nas obras realizadas pelo
financiamento.
Gestão de áreas contaminadas

Sobre a Metodologia de Gestão de Áreas Contaminadas em Belo Horizonte, o gerenciamento
de áreas contaminadas constitui-se em ações ou estratégias sequenciais necessárias à
identificação e caracterização dos impactos associados à contaminação, incluída a estimativa
dos riscos; decisões quanto às formas de intervenção mais adequadas, quando aplicável;
intervenção que assegure a minimização de riscos e eventuais danos a pessoas, ao meio
ambiente ou outros bens a proteger; e monitoramento - medições periódicas dos meios
atingidos.
Um grande desafio dessas áreas está nas contaminações que ocorreram no passado e
persistem até o presente. Dessa forma, o estudo em desenvolvimento tem como objetivo
fazer uma busca histórica de áreas potencialmente contaminadas por indústrias ou atividades
contaminadoras do passado, em seguida realizar a confirmação e posterior descontaminação.
Nesse estudo foi identificado, por exemplo, o caso do antigo depósito da Esso que foi
desativado provavelmente na década 60, cujo terreno atualmente é utilizado por várias
residências por uma concessionária de automóveis. A profunda mudança espacial ocorrida
nas últimas décadas erradicou totalmente da paisagem qualquer resquício do armazém que
existiu ali, assim como grande parte das vias de acesso que levavam a ele.
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Figura 99 - Comparativas referentes à localização do antigo depósito da Esso.

A questão principal é a saúde pública e ambiental, visto que as áreas em questão são locais
que podem conter quantidades ou concentrações de matéria no solo em condições de causar
danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger. Desta forma, a
contaminação de uma área encerra implicações de ordem social, econômica, ambiental e
sanitária. Por isso, faz-se necessário o estudo histórico perante qualquer demolição ou obra
realizada em um loteamento, a fim de evitar tais riscos e poder adotar as medidas
necessárias.
O gerenciamento de áreas contaminadas já é realizado pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SMMA), no entanto, com foco maior nas atividades que passam pelo
licenciamento ambiental. No estado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM)
também executa o procedimento. Estamos desenvolvendo metodologia para incluir o a
utilização histórica industrial, comercial e de serviços que possam ter deixado locais
contaminados no município. A metodologia pretendida para tal levantamento será baseada
na estadual, demonstrada pelo fluxograma a seguir, porém com algumas especificidades que
serão abordadas futuramente.
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Figura 100 - Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas de acordo com a DN Conjunta
COPAM/CERH n° 02/2010.

Conforme fluxograma do gerenciamento de áreas apresentado e com base na legislação
aplicável demonstra-se que o responsável por área contaminada deve, dentre outras
obrigações:
•

Providenciar a Avaliação Preliminar se houver área com potencial de contaminação
sob sua responsabilidade;

•

Identificar área com suspeita de contaminação, proceder à Investigação
Confirmatória e declará-la a partir do preenchimento do formulário de cadastro
eletrônico;

•

Confirmar a contaminação na área, informar formal e imediatamente ao órgão
ambiental, declarando-a a partir do preenchimento do formulário de cadastro
eletrônico. Devem ser providenciados os estudos/investigações sequenciais,
conforme o fluxograma;

•

Identificar o risco ou perigo (caracterizada principalmente pela ocorrência de fase
livre), providenciar medidas emergenciais e estudos sequenciais, conforme o
fluxograma;

•

Reavaliar e atualizar o diagnóstico, sempre que necessário;

•

Elaborar e implantar o Plano de Reabilitação de Área Contaminada (PRAC), sempre
que exigível;

•

Observar os prazos legais aplicáveis, que incluem de 6 a 12 meses para remoção de
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fase livre, totalizando 6 anos para a reabilitação desde a classificação da área como
AI - área contaminada sob investigação - pelo órgão ambiental competente,
incluídos 2 anos do processo de monitoramento para reabilitação;
•

Informar ao órgão ambiental as datas de desativação da remediação e de início do
monitoramento para reabilitação;

•

Monitorar a área no decorrer do gerenciamento e apresentar os respectivos relatórios
ao órgão ambiental;

•

Propor uso futuro pretendido para a área, que deve estar de acordo com os cenários
identificados na avaliação de risco;

•

Solicitar o encerramento do gerenciamento ao órgão ambiental, cumpridas as
exigências mínimas conforme legislação;

•

Divulgar para os atores envolvidos a identificação, o diagnóstico e a intervenção em
área contaminada. É importante ressaltar que, dependendo do caso, o processo de
descontaminação pode levar mais de dez anos, como casos observados no Estado de
São Paulo. Em Belo Horizonte, o processo de descontaminação da área de uma
antiga fábrica de produtos de limpeza está em fase de conclusão após quase uma
década. Mesmo assim, a área será liberada apenas para uso não residencial. Há
necessidade de um amplo estudo para a identificação de passivos decorrentes de
mais de um século de utilização do solo em Belo Horizonte.

3.3.6.

Preparação e resposta a emergências

O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) é composto por
representantes de vários órgãos com atuação na cidade (Figura 101) e atua no cotidiano da
cidade, em grandes eventos e também nas situações mais adversas.

Figura 101 - Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).
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O COP-BH é dotado de procedimentos operacionais, tecnologias, informações, modelos e
métodos de gestão, que contribuam para efetivar o papel de Centro Integrador, como um
Coordenador e Inteligente para resposta e prevenção a problemas públicos de segurança,
ordem pública, mobilidade, serviços urbanos, defesa civil, emergência em saúde, dentre
outros.

Figura 102 - Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte.

Existem protocolos já definidos para atuação em situações de emergência. No ANEXO 9 são
apresentados alguns Planos de Contingência referentes à Avenida Amazonas.
A atuação frente às chuvas é um exemplo de aplicação prática do Plano de Contingência. A
ação conjunta tem início com o monitoramento e a emissão de alertas de chuvas fortes, com
raios e ventos pela Defesa Civil, que são imediatamente compartilhados pelo COP-BH com
todos os órgãos em operação na cidade. A partir daí agentes da Defesa Civil, Guarda
Municipal, BHTrans e Polícia Militar são posicionados em áreas já mapeadas para
monitoramento visual e para atuar em casos de alagamentos, alertando motoristas e
sinalizando as vias.
Defesa Civil/Proteção Civil em seu conceito mais simplificado é definida como conjunto de
ações de prevenção, mitigação, preparação, socorro e recuperação para redução dos riscos de
desastres. Esse conjunto de ações deve ser realizado de forma sistêmica, por todos os órgãos
públicos, de todas as esferas da federação brasileira e também pelas entidades privadas e pela
comunidade.
As ações de prevenção devem ser desencadeadas prioritariamente antes do desastre, mas
permanecem durante as demais objetivando evitar a eclosão de incidentes secundários.
Sendo a cidade de Belo Horizonte, dividida em nove setores, coordenadas por
Coordenadorias de Atendimento Regional, esse é o espaço prioritário, onde se iniciam todos
os esforços de proteção civil e para onde são canalizados os apoios necessários para o
atendimento aos sinistros ocorridos nas comunidades. Segundo a vocação e a expertise de
cada órgão, setor ou serviço municipal, preferencialmente para as comunidades de risco,
todos devem priorizar ações de prevenção e preparação para os desastres mais prováveis
mapeados em cada circunscrição. Na ocorrência de incidente ou acidente natural que afete a
população ou parte dela, todos os esforços previstos na preparação, devem ser empregados
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para a sua rápida solução e restabelecimento da normalidade, utilizando-se os mecanismos
de resposta planejados, disponíveis e articulados.
Para as atividades de proteção civil da população, serão utilizadas todas as formas de
monitoramento disponíveis no município, sejam de ordem tecnológica sejam oriundos das
parcerias, treinamentos e da capacitação dos moradores das áreas de risco e dos diversos
segmentos sociais e profissionais da cidade.
Os monitoramentos de ordem tecnológica utilizarão os recursos das diversas instituições
públicas e privadas, detentoras de equipamentos, estações meteorológicas ou sistemas afins,
de modo a produzir informações com oportunidade e qualidade.
Convênios e parcerias com entidades acadêmicas foram priorizados, visando além da
produção excelente das informações, proporcionarem estudos que indiquem intervenções e
soluções para minimização dos desastres na cidade.
Os monitoramentos de constatação, decorrentes de parcerias com os segmentos sociais,
profissionais e com a comunidade, serão formados a partir da estreita interação com esses
segmentos, visando através da capilaridade, presença ostensiva e capacidade de constatação,
receber, trabalhar e transformar as informações em dados úteis para a melhoria das ações de
prevenção e resposta aos desastres.
Nas vilas e favelas do município de Belo Horizonte, desde 1994 o Programa Estrutural em
Áreas de Risco (PEAR), norteado por uma visão sistêmica, por uma gestão articulada, de
proximidade e de compartilhamento envolvendo a participação da comunidade, vem atuando
através de ações preventivas e corretivas com implantação de intervenções na interrupção
dos agentes deflagradores e de erradicação do risco. Junto a isso, atua na sensibilização e
preparação da população para percepção e desenvolvimento da cultura do risco, ou seja, da
prevenção e autodefesa, e pela busca constante de alternativas frente aos desafios que
surgem no contínuo processo de gestão de risco.
O PEAR é operacionalizado por equipe multidisciplinar com geólogos, engenheiros e
técnicos sociais. Oferece assistência técnica e social às famílias moradoras em áreas de risco,
em caráter contínuo:
•

Adota a premissa de convivência com o risco;

•

Atualiza continuamente o diagnóstico de risco geológico através de vistorias
individualizadas e de uma sistemática de execução de intervenções de erradicação do
risco geológico ou de tratamento dos agentes potencializadores de risco, seja por
intervenções de médio porte ou de pequenas intervenções com coparticipação dos
moradores das áreas de risco.

Sua gestão baseia-se em três grandes pilares:
•

Diagnóstico - a constante atualização do diagnóstico do risco permite conhecer o
problema com mais propriedade e em um nível de detalhe que propicia uma maior
eficiência nas ações tanto de prevenção como de eliminação ou mitigação do risco
consistindo em uma das ferramentas de planejamento e gestão do programa.
Subsidiando a definição de prioridades, de hierarquização das intervenções e de
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mobilização da população de forma mais eficaz e dinâmica ganhando em agilidade e
no melhor aproveitamento dos recursos públicos.
•

Implantação de obras corretivas e preventivas - A sistemática de execução de
pequenas obras e intervenções baseia -se no diagnóstico de risco e nas demandas que
chegam até a gestão tanto pelo “Disque Vistorias” que através de uma central de
atendimento capta as vistorias solicitadas pela população como também pela
captação dos próprios técnicos em campo. As demandas são avaliadas quanto ao
grau de risco, potencial de evolução, números de edificações, famílias envolvidas,
grau de complexidade da intervenção e custo. A partir de uma matriz de
caracterização da demanda definem-se as prioridades de intervenção. As demandas
por intervenções são incluídas no Plano de Obras de Risco e Plano de Obras de
Manutenção e são sistematizadas e implantadas ao longo do período de seca ou
emergencialmente nos períodos chuvosos. “Garantido os ditados: “Devagar e
Sempre” e Trabalho de Formiguinha”. São obras que não envolvem recursos
vultosos, mas que aos poucos vão se integrando e efetivamente propiciando a
mitigação do risco.

•

Desenvolvimento da Cultura do Risco- Ações de mobilização social e de
sensibilização da população tanto para a educação ambiental como para a percepção
do risco. A gestão articulada e de compartilhamento através da formação de Núcleos
de Defesa Civil (Nudec) para as áreas de encosta e dos Núcleos de Alerta de Chuvas
(NAC) para as áreas de alagamento e inundação.

A população também é envolvida na execução de algumas intervenções que ocorrem com
mão de obra do morador, propiciando que ela se sinta parte da gestão e incorpore a
importância da execução e da conservação das intervenções. Sazonalmente elas participam
da discussão da prioridade das intervenções. A sensibilização extrapola as comunidades e se
faz presente também nas escolas situadas perto dessas áreas onde durante o período de escola
integral os técnicos do PEAR, no período de seca, trabalham com o projeto “Cultura da
Prevenção e Redução do Risco”. Neste projeto, a escola disponibiliza uma turma de alunos
do ensino regular ou do Programa Escola Integrada Um e a equipe da Urbel desenvolve
diversos temas vinculados ao nome do projeto com os alunos. O projeto atualmente alcança
20 escolas e um total de 400 crianças passam por 12 oficinas anualmente.

Figura 103 - Mobilização em Parceria com os

Figura 104 - Mobilização em Parceria com os Núcleos
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de Defesa Civil- NUDEC.

 Vila Viva Cabana Pai Tomás
Na região da Vila Cabana Pai Tomás o PEAR vem atuando na mitigação e erradicação do
risco geológico e hidrológico desde sua criação em 1994. As diversas atualizações do
diagnóstico de risco mostram a redução do número de famílias expostas a situações de risco,
mesmo considerando o aporte de novas famílias às áreas já existentes, mesmo com a
ocupação de novas áreas e mesmo com o aumento das áreas mapeadas frente ao primeiro
diagnóstico realizado em 1994. Os processos de instabilidade na área são caracterizados por
escorregamento de solo, escorregamento de aterro e queda e rolamento de blocos. Nos
últimos cinco anos foram executadas 22 obras de mitigação e erradicação de risco geológico
na Vila envolvendo tratamento de encosta, implantação de drenagem pluvial e estruturas de
contenção e, ainda, recuperação de edificações afetas por eventos de instabilidade.
Considerando o foco do PEAR que executa obras de pequeno e médio porte, os riscos ainda
existentes demandam por intervenções de maior porte e de caráter mais estrutural no
contexto urbano local. Assim, se faz necessário novos investimentos para a viabilização da
erradicação desses riscos. Vale mencionar que na Vila Cabana, conforme Carta de Inundação
Municipal, não incide áreas de inundação. Entretanto, os dispositivos de drenagem pluvial,
ainda, apresentam-se de forma insuficiente propiciando frente a grandes precipitações áreas
de alagamento.
Entretanto, o PEAR continua de forma ininterrupta viabilizando
intervenções de pequeno e médio porte para mitigação dos riscos, ofertando assistência
técnica tanto para obras de risco como para risco construtivo e melhorias habitacionais e,
ainda, investindo no desenvolvimento da cultura de risco junto à comunidade em parceria
com os Núcleos de Defesa Civil (NUDEC) que são voluntários moradores da Vila que em
parceria com a Urbel contribuem na operacionalização do PEAR e não desenvolvimento da
cultura do risco e da educação ambiental. Na área alvo da intervenção foram diagnosticadas
sete setores de risco geológico médio e alto que com os recursos do financiamento do BIRD
serão erradicados.
As intervenções que direta ou indiretamente contribuem para o tratamento dos agentes do
risco para a mitigação e erradicação dos processos de instabilidade contribui não só para a
redução da vulnerabilidade das famílias ao risco, mas também para melhoria das condições
urbanas e ambientais da Vila e consequentemente para melhorias das condições da habitação
e de qualidade de vida da população.
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Figura 106 - Mitigação do Risco Geológico Muito Alto
Vila Cabana Pai Tomás
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Figura 107 - Diagnóstico de Risco Geológico das Vilas e Conjuntos Habitacionais de Belo Horizonte.
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Dessa forma, o PEAR consegue manter a convivência com o risco geológico, que é
sustentada por um crescente estreitamento de relações com a população envolvida e por um
aprofundamento do conhecimento sobre o problema, sem prescindir de ferramentas
indispensáveis às intervenções preventivas e emergenciais como as possibilidades de
realização de obras e de remoção/abrigamento de famílias.
Projetos Viários e de Saneamento Estratégicos

Os projetos estratégicos viários e de saneamento a serem elaborados contribuirão para
mitigar os riscos geológicos geotécnicos existentes nos 4 loteamentos irregulares objeto
deste contrato de financiamento. A futura implantação do sistema viário principal com toda a
infraestrutura necessária, a ser viabilizada com recursos de uma nova captação, contemplará
também o tratamento das encostas/drenagem das áreas envolvidas.
Seguem descrições das situações encontradas nos locais:
 Montes Claros
O loteamento irregular Montes Claros é geomorfologicamente caracterizados por encostas
íngremes, apresentando média a alta declividade. Os terrenos são constituídos
predominantemente por solo residual de gnaisse tendendo a se apresentarem em pacotes
espessos, o qual se caracteriza por alta susceptibilidade ao desenvolvimento de processos
erosivos com predisposição a incidência de ravinas e voçorocas.
Trata-se de área com alto potencial a evolução dos processos de instabilidade configuração
situações de significativo risco geológico.
 Novo Lajedo
O loteamento irregular Novo Lajedo é geomorfologicamente caracterizado por encostas
côncavos convexas entremeadas por vales semi - encaixados a encaixados, com
predominância de terrenos com alta declividade .
Os terrenos são constituídos por saprólito e solo residual de gnaisse, incidindo, em alguns
trechos, o maciço rochoso. Os solos se apresentam em pacotes constituídos por camadas
espessas e com incidência de granulação grosseira, o que lhe confere alta erodibilidade com
incidência significativa de desenvolvimento de processos erosivos oscilando desde o estágio
de incipiente até ravinas e voçorocamento. Trata-se de área com ocorrência de movimentos
de massa, envolvendo escorregamentos de solo e de aterros.
E em decorrência da inexistência de infraestrutura e do franco processo de ocupação
irregular e inadequada, apresenta altíssimo potencial para evolução significativa de novos
processos de instabilidade e do agravamento dos já instalados configurando se como uma
área com alto nível de risco geológico.
 Jardim Getsemani
O loteamento irregular Jardim Getsemani é morfologicamente caracterizado por encostas
íngremes, apresentando média a alta declividade. Os terrenos são constituídos
predominantemente por solo residual de gnaisse tendendo a se apresentarem em pacotes
pouco espessos, ainda incidem saprólitos e trechos com significativos afloramentos de rocha,
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incidindo inclusive dois anfiteatros de antigas cavas pedreiras, apresentando um maciço
rochoso bastante fraturado. Os solos residuais caracterizam-se por alta susceptibilidade ao
desenvolvimento de processos erosivos. Trata-se de área com alto potencial a evolução dos
processos de instabilidade configurando situações de significativo risco geológico,
envolvendo processos de escorregamento de solos e queda/ rolamento de blocos.
A falta de infraestrutura potencializa um incremento significativo no potencial de evolução
dos processos de instabilidade.
 Maria Tereza
A área onde o loteamento Maria Tereza foi implantado compreende a planície de inundação
do Ribeirão do Onça e as vertentes da colina no entorno desta planície. O loteamento está
localizado na sub-bacia hidrográfica elementar do “Córrego José Correia com Tamanduá”
(n° 4130005 – código do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte), macrobacia do
Ribeirão do Onça.
O loteamento encontra-se totalmente inserido no compartimento geomorfológico da
depressão periférica de Belo Horizonte, onde o relevo é caracterizado por colinas côncavoconvexas com topo aplainado e vertentes de declividades moderadas, conhecidas como
morros com formato de meia-laranja. As altitudes no local variam entre 678 e 738 metros.
O relevo na área do loteamento pode ser descrito a partir das unidades geomorfológicas
“planície” e “colina”, sendo que a planície é circundada pelas vertentes da colina, que são
predominantemente convexas e corresponde a área de baixada do loteamento. A leste, a
colina é recortada por um vale raso seco e apresenta um talvegue. A nordeste, é recortada por
dois vales rasos nos quais, atualmente escoam somente águas pluviais e servidas. Por fim, a
noroeste, há um vale raso, atualmente seco.
A falta de infraestrutura potencializa um incremento significativo no potencial de evolução
dos processos de instabilidade.
Citamos ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte conta ainda com outros instrumentos
destinados ao acompanhamento, controle e mitigação dos efeitos climáticos adversos,
desastres ambientais e áreas sujeitas a ameaças naturais, tais como:
•

Protocolo Eventos de Chuva – Informações Complementares (ANEXO 7) ;

•

Protocolo de Atuação Integrada em Eventos de Chuva(ANEXO 8);

•

Plano de contingência 2018-2019 (ANEXO 9);

•

Plano de contingência 2019-2020 (ANEXO 10)

•

Apresentação Política de Gestão do Risco de Inundações em Belo Horizonte
(ANEXO 11)

3.3.7.

Utilização de equipes de segurança ou vigilância

O setor da construção civil enfrenta nos últimos anos o aumento do número de casos de
furtos e roubos nos canteiros de obras.
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Além do prejuízo financeiro com o desaparecimento de materiais, equipamentos e
maquinário, há impactos no cronograma de trabalho. Isto porque a reposição de um item
roubado ou furtado nem sempre é imediata. No caso de equipamentos sofisticados, a
substituição pode levar semanas.
As áreas de atuação da Urbel se diferem das demais do município pela informalidade da
ocupação e principalmente pela vulnerabilidade social dos moradores. Portanto, as obras e
serviços executados neste ambiente adverso devem contar com medidas preventivas para
prevenir vandalismos, invasões, roubos etc.
Existem várias medidas que podem ser adotadas para minimizar o problema, dentre elas a
utilização de equipes de segurança ou vigilância.
As obras do município têm como praxe a vigilância da obra como obrigação da empresa
contratada. Tal vigilância tem como finalidade garantir a segurança dos bens construídos e
dos insumos adquiridos para execução do empreendimento contra roubos, furtos e
vandalismo.
Os vigilantes contratados para prestar serviços de segurança deverão ser capacitados para
adequado uso da força, não sendo aplicável armas de fogo, e na conduta adequada em
relação aos outros trabalhadores e comunidade, agindo de acordo com a legislação.
Caso ocorram atos ilegais ou abusivos por parte de integrantes da equipe de segurança, estes
responderão, civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo
legal e, sendo comprovado o dolo, sujeitar-se-ão à sanção prevista no art. 482 do Decreto Lei
n.º 5.452/1943 (ANEXO 1), que aprova a consolidação das leis do trabalho.
Por se tratar de atividade e operações perigosas com exposição a roubo ou outras espécies de
violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial, os vigilantes devem
receber o adicional de periculosidade (30% sobre o salário base), conforme determinado no
Anexo 3 da NR-16 (ANEXO 1).
Os custos da vigilância são considerados na composição da Administração Local de cada
obra.

3.4. ITEM (E): ASPECTOS RELACIONADOS A CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE
RECURSOS NATURAIS VIVOS (ESS 6)
3.4.1.

Interferência com habitats críticos

As áreas de interferência do Projeto estão urbanizadas, e, portanto, não estão presentes na
área os quatro tipos de áreas descritas no parágrafo 23 da NAS 611. Assim, não se faz

11

Habitats de importância significativa para espécies criticamente ameaçadas ou ameaçadas de extinção; habitats de importância
significativa para espécies endêmicas ou geograficamente restritas; habitats que apoiam concentrações globais ou nacionais de
espécies migratórias ou que vivem em comunidades; ecossistemas extremamente ameaçados ou únicos; funções ecológicas ou
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razoável tratar de interferência com habitats críticos, tornando-se a descrição deste item
irrelevante.

3.4.2.

Interferência com habitats naturais

No caso do Corredor Amazonas e da Cabana Pai Tomás, por se tratarem de áreas
antropizadas, não se identificam áreas compostas por espécies de plantas ou animais de
origem nativa nas áreas dessas intervenções. Nas demais áreas para as quais estão previstos
estudos, planos e projetos ainda são identificadas porções do território onde há interferências
com habitats naturais.
Região do Jatobá

Desde os anos 1970 parte da região do Jatobá foi destinada à implantação de atividades
industriais pelo governo estadual, tendo em vista o fato de que a cidade não possuía área
específica para esse fim. Essa destinação tinha o objetivo de conciliar tais atividades às áreas
habitacionais, embora a região tenha sido classificada como Zona Industrial (ZI) nas
legislações urbanísticas municipais elaboradas à época, bem como em suas revisões
subsequentes.
Em 1996 a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - LPOUS (Lei nº 7166/1996)
alterou o zoneamento dessas áreas para Zona de Grandes Equipamentos (ZE) que
compreendia atividades industriais e econômicas, e definiu as porções do território ocupadas
por famílias de baixa renda para fins residenciais como Zonas de Especial Interesse Social
(ZEIS). Na revisão da LPOUS que ocorreu no ano 2000, algumas porções desse território,
antes destinadas ao uso industrial, foram delimitadas como áreas de preservação ambiental
por suas características ambientais relevantes. Atualmente, no novo Plano Diretor do
município, a região apresenta um zoneamento que conjuga, dentre outros, áreas de Grandes
Equipamentos Econômicos (AGEE), áreas de habitação (AEIS e ZEIS) e áreas de
Preservação Ambiental (PA-1).
Na região do Jatobá, a interferência com os habitats naturais ocorre nas áreas de preservação
permanente (APPs) de cursos d’água e nascentes, bem como nos maciços arbóreos
remanescentes. As APPs são definidas e delimitadas de acordo com a Lei Federal nº
12.651/2012 (ANEXO 1), que revogou o antigo Código Florestal Brasileiro.
Fundamentalmente, deve-se considerar 30 m de cada lado, a partir da borda, para os córregos
de até 10,00m de largura – o que abrange praticamente toda a hidrografia de Belo Horizonte.
Já para o entorno de nascentes, é necessário observar um raio mínimo de 50 m de
preservação, qualquer que seja a situação topográfica.
De acordo com o novo Plano Diretor de Belo Horizonte, as APPs da região do Jatobá são
classificadas como Conexões de Fundo de Vale, cuja definição está descrita no Marco Legal
deste documento.

características que são necessárias para manter a viabilidade dos valores da biodiversidade.
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Além de todos os dispositivos legais que visam garantir a preservação do ambiente natural
na região do Jatobá, é importante ressaltar que os assentamentos urbanos presentes na área
desenvolveram um modelo de ocupação que busca respeitar a relevância ambiental e a
preservação das nascentes naquele território.
Atualmente, inclusive, as ocupações urbanas da região do Jatobá vêm desenvolvendo
juntamente com o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e em parceria
com grupos de pesquisa e extensão da Escola de Arquitetura da UFMG, a empresa Vina
(Departamento Socioambiental), a Escola Municipal Itamar Franco e a Copasa, um projeto
chamado Parque das Ocupações (Figura 109). O projeto busca a integração e recuperação de
Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e cursos d’água inseridos e /ou
próximos às áreas ocupadas.
O objetivo é construir e consolidar uma relação entre habitação e áreas de interesse
ambiental a partir de sete eixos: águas, árvores, equipamentos coletivos, drenagem,
pavimentação, lixos e resíduos e esgoto. O foco central é demonstrar que moradia e meio
ambiente podem sim conviver em harmonia.

Figura 108 - Proposta Parque das Ocupações.
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Figura 109 - Parque das Ocupações.

Nesse sentido, algumas ações de curto e médio prazo já foram iniciadas. A primeira delas foi
o plantio de 60 mudas de árvores nativas, doadas pela Copasa e pelo coletivo Boi Rosado,
em pontos estratégicos selecionados conjuntamente pelo departamento socioambiental da
Vina, a Copasa e a coordenação da Ocupação Paulo Freire. Tais pontos foram eleitos
objetivando a proteção das nascentes e a contenção de assoreamentos e possíveis
movimentações de terra.
As outras ações foram a implantação de uma horta na Creche Tia Carminha, que consistiu
numa ação de educação ambiental, com a participação das crianças da creche e, ainda, a
construção de um muro de arrimo e patrolagem de via também na Ocupação Paulo Freire,
como o objetivo de conter um deslizamento de terra que estava acontecendo na ocupação.
Loteamentos Irregular es das regiões norte e nordeste

 Maria Tereza
O curso d’água José Correa corre ao longo do assentamento Maria Tereza e apesar de
receber efluentes em todo o seu curso, apresenta regiões desocupadas em sua Área de
Proteção Permanente – APP, evidenciando a grande potencialidade de adensamento dessa
área, o que agravaria seu quadro de degradação ambiental.
Há também um olho d’água cuja faixa de APP abrange áreas desocupadas a montante, a leste
do limite do loteamento. O impedimento da ocupação para essa área ainda livre é de
fundamental importância para a manutenção desse recurso hídrico.
Já à jusante do limite do assentamento, há uma área brejosa no encontro do Córrego José
Correia com o Ribeirão do Onça, que é plana e está na cota correspondente à margem do
Ribeirão do Onça. Essa área não possui ocupações e está coberta por vegetação típica desse
ambiente, capim com altura baixa (Figura 110), além de ser observado o afloramento de
água subterrânea.
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Figura 110 - Capim que recobre a área do
brejo do Córrego José Correia.

Observa-se a sul do limite do assentamento, um meandro abandonado do Ribeirão do Onça
(Figura 111), cujo entorno também se encontra desocupado, recoberto por vegetação, que
compreende árvores de pequeno e médio porte, arbustos e capins (Figura 112).

Figura 111 - Meandro abandonado do Ribeirão do
Onça adjacente á área do assentamento.

Figura 112 - Ribeirão do Onça e sua faixa de APP na
região da áreas do assentamento.

Nas intervenções propostas pelo Plano de Regularização Urbanística (PRU), será dada a
necessária proteção desses ambientes hídricos, considerando a fragilidade desse tipo de
recurso, já que uma possível contaminação pode ser transmitida de forma direta para o
ribeirão do Onça, de grande importância para todo Belo Horizonte e municípios adjacentes.
Além disso, a área em seu entorno atualmente encontra-se desocupada, facilitando sua
preservação.
 Montes Claros
O terreno onde ocorreu a implantação do loteamento, de aproximadamente 70 hectares,
apresenta encostas íngremes entrecortadas por talvegues, áreas com altas declividades, APPs
hídricas (nascentes, cursos d’água e brejo), de topo de morro e de declividade (>100%).
Há também um brejo no centro do assentamento cuja área foi reduzida devido à execução de
aterros para a implantação do sistema viário e para a construção de algumas casas. Na área
ainda provida de água não existem edificações, apenas lotes demarcados.
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Na região de cabeceira de um dos talvegues existentes na área do assentamento, havia três
nascentes consideradas hoje suprimidas, que se localizam em uma região ainda pouco
adensada, o que pode permitir a preservação da área em seu entorno.
Há ainda na porção oeste do loteamento, na região do anfiteatro, uma pequena APP de
declividade que se apresenta desocupada e onde não recomenda sua ocupação, uma vez que
a mesma se encontra na vertente de um talvegue bastante encaixado, onde poderiam se
desenvolver situações de risco geológico, caso ocupada.
Nas propostas do PRU são demarcadas “áreas não regularizáveis” que correspondem aos
locais onde há restrições e impedimentos legais à ocupação devido à presença de risco
geológico ou de inundação, à existência de áreas brejosas e/ou de nascentes e cursos d’água
que conformam APP.
Assim, em suas propostas, o Plano tem como diretrizes:
•

Preservar a riqueza dos recursos hídricos presentes no assentamento Montes Claros;

•

Definir faixas de proteção ao longo dos cursos d’água e ao redor das nascentes, sem
se ater às dimensões de faixas de APP definidas na legislação;

•

Preservar todas as áreas desocupadas das bacias de contribuição e também dos
talvegues, principalmente na região dos anfiteatros das cabeceiras, com promoção da
recuperação ambiental dessas áreas;

•

Promover educação ambiental e patrimonial, com foco na disseminação de
informações e sensibilização para o uso adequado do espaço local, promovendo
campanhas para apropriação correta das áreas verdes e não ocupáveis do
assentamento.

Para esses casos, está previsto o cercamento dessas áreas para controle dos
usuários/proprietários e para evitar a ocupação inadequada.
 Jardim Getsemani
Na área do Jardim Getsêmani há encostas com alta declividade e resquícios de vegetação
nativa ainda desocupadas, como percebido na Figura 113. Essa região caracteriza-se por uma
área de transição entre mata atlântica e cerrado, podendo ser encontradas espécies dos dois
biomas.
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Figura 113 - Vista área de área vegetada no Jardim Getsêmani.

Como premissa, o Plano Urbanístico indicará a preservação dessas espécies e das encostas,
coibindo a ocupação nesses locais e focando na educação ambiental e patrimonial dos
moradores, com a disseminação de informações e sensibilização para o uso adequado do
espaço local, promovendo campanhas para apropriação correta das áreas verdes e não
ocupáveis do assentamento.
 Novo Lajedo
O assentamento Novo Lajedo insere-se em uma das sub-bacias do Ribeirão da Onça. O
relevo desta região é muito acidentado e foram identificados vários fundos de vales através
dos quais fluem cursos d’água, afluentes da margem esquerda do Ribeirão do Onça. Nesses
talvegues, foi constatada a presença de nascentes e cursos d’água em leito natural.
Há nascentes e trechos de curso d’água que apresentam ainda vegetação típica de área úmida
e aspecto limpo e sem odor, como a da Figura 114, localizada na porção centro-sul do
loteamento.

Figura 114 - Nascente onde nota-se vegetação de
taiobas, típica de regiões úmidas.

Destaca-se ainda um córrego localizado a sul do assentamento, que flui em leito natural
sobre o substrato de rochas granito-gnáissicas com trechos encachoeirados, sobretudo a
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montante. A água apresenta aspecto razoavelmente transparente e sem odor perceptível. O
que contribui para a manutenção da qualidade da água são os trechos encachoeirados com
alta declividade (>15%) que permitem a oxigenação da água e sua autodepuração. Esse
trecho em particular exibe uma beleza natural única no loteamento (Figura 115), cujas
características ambientais justificam sua recuperação, reposição da mata ciliar além de sua
preservação e manutenção institucional.

Figura 115 - Trecho de córrego que flui sob o
substrato rochoso com formação de pequenas
cachoeiras.

De maneira geral, o Plano Urbanístico indicará a preservação dos recursos hídricos presentes
no assentamento, visando sua efetiva proteção. Além disso, devem ser definidas faixas de
proteção ao longo dos cursos d’água e ao redor das nascentes. É premissa ainda a
preservação de todas as áreas desocupadas das bacias de contribuição e também dos
talvegues, focando na educação ambiental e patrimonial dos moradores, com a disseminação
de informações e sensibilização para o uso adequado do espaço local, promovendo
campanhas para apropriação correta das áreas verdes e não ocupáveis do assentamento.

3.4.3.

Interferência com Habitats Modificados

A atividade humana e a urbanização modificaram essencialmente as funções ecológicas e a
composição das espécies da área de interferência das obras.
Corredor Amazonas

O Corredor Amazonas será projetado com a premissa de preservar as árvores existentes.
Porém, durante o processo de demolição do pavimento e das calçadas, pode haver a secção
de raízes que podem inviabilizar a manutenção daquele indivíduo, ou intervenções que
necessitem de supressão de alguma árvore. Assim, caso alguma árvore não possa ser mantida
durante a execução da obra, serão seguidas as medidas mitigadoras propostas para supressão
de árvores.
De acordo com a base de dados do “Inventário da Arborização de BH” elaborado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH),
no canteiro da Av. Amazonas existem um total de 510 (quinhentas e dez) árvores, dentre
elas, 303 Ipês (diversas espécimes: amarelo, rosa, tabaco, sete folhas, roxo, branco, do
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cerrado), 147 Sibipirunas e 60 outros tipos de espécimes (pata de vaca, pau ferro, paineira,
fícus, coração de negro, leucena, escumilha africana, tipuana, cássia e outras espécimes não
identificados).
Cabana Pai Tomás

A área de intervenção da Vila Cabana Pai Tomás encontra-se extremamente antropizada e
adensada, sem resquícios de recursos naturais. Apesar disso, nas obras, há a previsão de
arborização da Via Sete de Setembro, com o plantio de pelo menos quatrocentas árvores, de
espécies e porte determinados pela legislação ambiental vigente. Este aspecto é de
fundamental importância, dada às condições de aridez que se encontra na Vila. Está previsto
também a implantação de projetos paisagísticos nas áreas comuns dos prédios a serem
construídos.
Por outro lado, em consequência das remoções de imóveis para a reestruturação viária
proposta, está previsto o surgimento de áreas remanescentes ao longo das vias, com
dimensões, formatos e características diversas. Pelo projeto, podemos identificar a existência
de vinte áreas remanescentes, sendo que metade delas está destinada ao reassentamento de
estabelecimentos comerciais. Assim, haverá pelo menos dez áreas destinadas ao uso
comunitário, com potencial para implantação de praças, equipamentos de lazer, jardins,
hortas comunitárias e outros, ampliando a biodiversidade na área de intervenção. A
destinação destas áreas deverá ser discutida com a comunidade local.
Loteamentos irregulares regiões norte e nordeste

 Maria Tereza
Junto ao Bairro Maria Tereza, a sul, se encontra o fundo do vale do ribeirão do Onça, área
importante dadas as áreas a serem preservadas, as porções inundáveis e a disposição dos
efluentes da ETE. Embora o ribeirão do Onça encontre-se fora do limite do loteamento, sua
Área de Preservação Permanente (APP), bem como sua faixa de inundação, atingem a área
de estudo. Como principais recursos hídricos inseridos no Maria Tereza, observam-se ainda
o córrego José Correia, o córrego Tamanduá uma área de brejo na confluência do córrego
José Correia com o ribeirão do Onça e dois olhos d’água próximos à rodovia MG-020.
Além do córrego José Correia acima mencionado, um de seus afluentes percorre o interior do
Bairro Maria Tereza, apresentando trechos em leito natural, e onde verifica-se deságue das
águas pluviais coletadas na Rodovia MG-020 e lançamentos de esgoto in natura.
No intuito de preservar e diminuir as interferências nesses habitats, às propostas de
intervenção para o Bairro Maria Tereza preveem a resolução de problemas sanitários,
geológico-geotécnicos, ambientais e jurídicos, indicando como “Áreas Particulares Não
Regularizáveis para Fins de Ocupação nos Termos da Legislação Vigente”, com previsão de
remoção de edificações presentes nessas porções.
Além disso, é proposta a recuperação ambiental do eixo que atravessa longitudinalmente
todo o assentamento, caracterizado pela presença de nascentes e olho d’água a montante, de
curso d’água em leito natural em quase todo o seu percurso, e de área inundável a jusante.
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Nas APPs, são propostas “áreas verdes de preservação com potencial para preservação”, com
o propósito de preservação de nascentes e de encostas íngremes. As APPs de nascentes
deverão receber revegetação e cercamento e as áreas das encostas íngremes deverão ser
mantidas sem ocupação e receber implantação ou ampliação de cobertura vegetal.
É proposta inclusive a recuperação ambiental do córrego José Correia, que será realizado
através da revitalização do curso d’água, deixando-o em leito natural em toda sua extensão.
Assim, todas as canalizações deverão ser removidas, os efluentes interceptados e o fundo do
leito recuperado.
Está sendo previsto ainda o aumento das áreas de praças e áreas verdes, tendo como
consequência a melhoria na qualidade ambiental do bairro.
 Montes Claros
O vale existente na porção leste do loteamento Montes Claros engloba quatro talvegues, que
apresentam em seu entorno edificações, vias sem pavimento e lotes/terrenos desocupados.
Além disso, os córregos recebem contribuição de esgoto das edificações construídas nas
adjacências dos mesmos.
A riqueza dos recursos hídricos presentes no assentamento Montes Claros é uma
característica que deve ser preservada. Desta forma, a recuperação ambiental das áreas de
nascentes e de brejo e a efetiva proteção de suas APPs é uma meta do plano. Serão assim
preservadas todas as áreas desocupadas das bacias de contribuição desses talvegues,
principalmente na região dos anfiteatros das cabeceiras, com promoção da recuperação
ambiental dessas áreas. Conjugado a isso, serão atendidas as demandas por espaços de
convívio e lazer dentro do bairro.
Desta forma, as propostas de intervenção para o Bairro Montes Claros preveem a resolução
de problemas sanitários, geológico-geotécnicos, ambientais e jurídicos, indicando como
“Áreas Particulares Não Regularizáveis para Fins de Ocupação nos Termos da Legislação
Vigente”, com previsão de remoção de edificações presentes nessas porções.
Assim, em suas propostas, o Plano tem como diretrizes:
•

Preservar a riqueza dos recursos hídricos presentes no assentamento Montes Claros,
visando à recuperação ambiental das nascentes e do brejo e a efetiva proteção de
suas APPs;

•

Definir faixas de proteção ao longo dos cursos d’água e ao redor das nascentes, sem
se ater às dimensões de faixas de APP definidas na legislação.

•

Educação ambiental e patrimonial, com foco na disseminação de informações e
sensibilização para o uso adequado do espaço local, promovendo campanhas para
apropriação correta das áreas verdes e não ocupáveis do assentamento.

 Jardim Getsemani
Dentro dos limites do Jardim Getsêmani, há a presença de recursos hídricos, tais como
cursos d’água e nascentes. Nota-se intensa ocupação das margens dos cursos d’água e
poluição da água dos mesmos, já que atualmente recebem grande parte dos efluentes líquidos
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gerados pelos domicílios do assentamento. A Figura 116 apresenta um desses cursos d’água
que atravessa o assentamento.

Figura 116 - Foto área de córrego no Jardim
Getsêmani.

No intuito de preservar e diminuir as interferências nos habitats que sofreram antropização,
as propostas de intervenção para o Jardim Getsêmani terão como premissa a resolução de
problemas sanitários, geológico-geotécnicos, ambientais e jurídicos, prevendo remoções de
edificações quando necessário e coibindo a ocupação. Deverá ainda ser realizada vasta
campanha de educação ambiental e patrimonial dos moradores, com a disseminação de
informações e sensibilização para o uso adequado do espaço local, promovendo campanhas
para apropriação correta das áreas verdes e não ocupáveis do assentamento.
 Novo Lajedo
O assentamento Novo Lajedo insere-se em uma das sub-bacias do Ribeirão do Onça,
apresentando relevo muito acidentado. Foram identificados vários fundos de vales através
dos quais fluem cursos d’água, afluentes da margem esquerda do Ribeirão do Onça.
Notam-se na área do assentamento e no entorno imediato cerca de 18 nascentes e 17
córregos. Tais corpos hídricos encontram-se, via de regra, extremamente antropizados,
assoreados e com lançamento de esgoto das edificações que se localizam em suas
proximidades e de resíduos sólidos. Os córregos especificamente apresentam-se tanto em
leito natural como em trechos canalizados, muitas vezes precarizados pelos próprios
moradores, para travessia dos becos ou para implantação das residências.
Algumas nascentes foram represadas pelos moradores, como a apresentada na Figura 117,
localizada na porção central do assentamento, conhecida pela população como “Lagoa do
Virgílio, que foi represada para criação de peixes.
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Figura 117 - Local conhecido como Lagoa do Virgílio,
onde nascente foi represada para criação de peixes.

Outra nascente presente na porção central do loteamento foi também represada e é utilizada
para dessedentação de animais, conforme apresentado na Figura 118.

Figura 118 - Nascente represada utilizada para
dessedentação de animais.

A Figura 119, mostra o escoamento proveniente de uma nascente localizada na porção sul do
assentamento.

Figura 119 - Vista da nascente que escoa por via do
loteamento.

Pela Figura 120, pode-se perceber o alto grau de poluição em córrego que atravessa a porção
leste do loteamento, próximo à Rodovia MG-020.
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Figura 120 - Córrego nas proximidades da MG- 020,
de aspecto poluído e com lançamento de resíduos
sólidos.

A Figura 121 mostra curso d’água próximo ao apresentado anteriormente também com
deposição de efluentes e resíduos sólidos.

Figura 121 - Poluição e deposição de resíduos
sólidos em córrego na porção leste do Novo
Lajedo.

O córrego apresentado na Figura 122 também apresenta a qualidade da água comprometida
pelo recebimento dos esgotos clandestinos, assim como pelo lançamento de resíduos sólidos.

Figura 122 - Nascente represada utilizada para
dessedentação de animais.

No intuito de preservar e diminuir as interferências nos habitats que sofreram antropização,
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as propostas de intervenção para o Novo Lajedo terão como premissa a resolução de
problemas sanitários, geológico-geotécnicos, ambientais e jurídicos, prevendo remoções de
edificações quando necessário e coibindo a ocupação. Deverá ainda ser realizada vasta
campanha de educação ambiental e patrimonial dos moradores, com a disseminação de
informações e sensibilização para o uso adequado do espaço local, promovendo campanhas
para apropriação correta das áreas verdes e não ocupáveis do assentamento.

3.4.4.

Interferência com áreas legalmente protegidas
internacionalmente pelo alto valor da biodiversidade

e

reconhecidas

Nas áreas de intervenção das obras do Corredor Amazonas, Cabana Pai Tomás e nos quatro
assentamentos das regiões norte e nordeste, não se identifica nenhuma área com estas
características.
A região do Jatobá faz interferência com a Unidade de Conservação de Uso Sustentável,
denominada Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte RMBH, e com a área de Proteção Cultural, área tombada da Serra do Curral. Além disso, a
área de influência do projeto coincide com a delimitação da área do Parque Estadual da Serra
do Rola Moça.
Na região do Jatobá, observa-se, conforme mapa a seguir, que parte do Parque Estadual da
Serra do Rola Moça e da Área de Preservação Ambiental Sul da RMBH (APA Sul) está
inserida no perímetro da área tombada da Serra do Curral.
Considerando que os planos de gestão das Unidades de Conservação não preveem diretrizes
para a área contemplada pelo Plano de Estruturação da Região do Jatobá, e como o perímetro
da Serra do Curral coincide tanto com a área da APA Sul quanto com parte do perímetro do
Parque Estadual da Serra do Rola Moça, é importante ressaltar que esta região está definida
no Plano Diretor do município como Área de Diretrizes Especiais Serra do Curral – ADE
Serra do Curral e, como tal, contempla as diretrizes de proteção determinadas pelas
Deliberações Normativas do COMAM e do CDPCM-BH, conforme citado neste documento
no item - ESS8: (f) Aspectos relacionados ao Patrimônio Cultural.
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Figura 123 - Limite da área de entorno da Serra do Curral.

3.4.5.

Uso de espécies exóticas e invasoras

Os projetos de paisagismo a serem desenvolvidos não irão propor o plantio de espécies
exóticas que tenham como característica o poder de tornarem-se invasoras. Como exemplo a
SMMA tem como premissa a exigência de espécies nativas, conforme a DN n°69/2010, para
aprovação de projetos de paisagismo no município.
A SMMA elenca como exemplos de espécies invasoras existentes em Belo Horizonte a
leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) e o ipê de jardim (Tecoma stans (L.) Juss.
ex. Kunth). Há, inclusive, a dispensa da compensação ambiental de supressão de árvores e
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demais formas de vegetação dentro do município de Belo Horizonte quando tratar-se de
supressão de plantas de caráter ruderal e invasor (COMAM DN 95 de 2019).

3.4.6.

Uso de produtos provenientes de áreas ou lugares onde há riscos de
conservação ou deterioração por fornecedores primários

A priori, não haverá aquisição direta com fornecedores primários. Porém, a fim de
resguardar e evitar o uso de produtos provenientes de áreas ou lugares onde há riscos de
conservação ou deterioração por fornecedores primários, propõe-se a obrigatoriedade do
contratado declarar sobre a correta procedência dos produtos. Tais regras serão dispostas nos
editais de licitação.

3.5. ITEM (F): ASPECTOS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL (ESS 8)
3.5.1.

Interferência com áreas de patrimônio cultural legalmente protegidas

Ao longo da Av. Amazonas existem vários imóveis lindeiros à via que são tombados ou
estão em processo de tombamento. Além desta situação, existem manchas de área de
proteção que também sobrepõem à avenida.
Apresenta-se, em anexo (ANEXOS 13;14;15;16 e 17), o mapa com os trechos da Av.
Amazonas (desde a Praça Rio Branco até a Av. do Contorno e o trecho próximo ao Parque
de Exposições da Gameleira) com indicação dessas ocorrências.
Diretrizes e procedimentos para obras no entorno:
•

As calçadas deverão seguir a paginação definida pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH (ANEXO 18)
para a Avenida Amazonas;

Figura 124 - Exemplo de calçada com a padronização
da Av. Amazonas.

•

Figura 125 - Exemplo de calçada com a padronização
da Av. Amazonas.

Sempre que houver falhas na arborização deverá ser executado novo anel permeável
para recomposição da arborização. Em calçadas onde originalmente existia
arborização na rua/sarjeta, as espécies deverão ser repropostas, seguindo as
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deliberações do CDPCM-BH para a matéria (ANEXO 24);
•

As soleiras dos imóveis ao longo da Avenida deverão ser respeitadas;

•

O IEPHA-MG deverá ser previamente consultado, uma vez que o projeto engloba
áreas de preservação também estadual, quais sejam: Praça Rui Barbosa, Praça Sete
de Setembro, Praça Raul Soares.

•

Algumas calçadas possuem proteção específica por serem originais e não poderão
ser alteradas, quais sejam: Praça Raul Soares, Av. Amazonas (quarteirão entre ruas
dos Caetés e Espírito Santo), Praça Rui Barbosa, Praça Raul Soares, calçadas em laje
de pedra originais da construção da cidade;

Figura 126 - Calçada protegida da Praça Raul
Soares, que conta também com proteção Estadual.

Figura 127 - Calçada protegida da Praça Raul Soares, que
conta também com proteção Estadual.

Figura 129 - Calçada protegida da Praça Rui Barbosa, que
conta também com proteção Estadual.

Figura 128 - Calçada protegida da Praça Rui
Barbosa, que conta também com proteção
Estadual.
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Figura 130 - Calçadas em laje de pedra, originais
da construção da cidade, também protegidas.
Deverão ser mantidas e restauradas se durante a
obra forem descobertas.

•

O trecho da Av. Amazonas (primeiro quarteirão após a rua dos Caetés), se trata-se
de uma porção do hipercentro já requalificado anteriormente por projeto da
administração municipal, mantendo a calçada original e, na parte ampliada da
calçada, em piso intertravado, foi instalado piso direcional, estabelecendo uma rota
acessível, mesmo se considerando a existência dos bancos em bloco de gnaisse, pois
o espaço entre eles mede 1,53m. Quanto à parte original da calçada, em piso em
calçada portuguesa com desenho conforme a padronização para a Área Central,
optou-se no projeto, com a anuência do CDPCM –BH inclusive, que não se
instalaria pisos táteis nessa faixa devido ao deslocamento da rota acessível
propriamente dita para o acréscimo da calçada, em piso intertravado, o que
tecnicamente seria suficiente. Esta decisão projetual poupou a parte histórica da
calçada, em mosaicos, de excesso de interferências.

Figura 131 - Calçada protegida da Avenida Amazonas,
no trecho entre ruas dos Caetés e Espírito Santo.

Figura 132 - Calçada protegida da Avenida
Amazonas, entre ruas dos Caetés e Espírito Santo,

A Figura 132 mostra a ampliação feita anteriormente com utilização de piso intertravado,
mantendo-se, assim, a calçada tombada sem intervenção.
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Figura 133 - Calçada protegida da Avenida
Amazonas, no trecho entre ruas dos Caetés e
Espírito Santo.

Serra do Curral na Região do Jatobá

A Serra do Curral, símbolo da cidade de Belo Horizonte, teve seu tombamento oficializado
em reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, realizada em 1º de setembro de 1960,
quando a demarcação foi inscrita no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico, número de inscrição 029-A e número de processo 0591-T-58, seguindo como
referência de preservação o projeto histórico da cidade de Belo Horizonte feito por Aarão
Reis e Francisco Bicalho no qual a Serra era elemento importante. Posteriormente, como
reconhecimento do valor simbólico, histórico e cultural de marcos da cidade, o tombamento
municipal do alinhamento montanhoso da Serra do Curral se deu através da Lei Orgânica do
Município, de 21 de março de 1990, e compreende as áreas dos bairros Taquaril ao Jatobá,
do Pico de Belo Horizonte e, partindo do eixo da Avenida Afonso Pena, 900 metros à
esquerda e à direita na área da Serra.
Em março de 2002, a área tombada foi redimensionada para 30,06 km ², mas foi criada uma
região de entorno de 20,71 km², ficando protegidos 50,77 km². Este entorno já apresentava
uma ocupação consolidada e bastante heterogênea, conformando um cenário urbano variado
onde se localizavam ambiências e eixos de visada formados pela interação da paisagem
construída e da paisagem natural. O tombamento definitivo foi aprovado, pelo CDPCM/BH,
em 16 de dezembro de 2003, quando também se determinou as diretrizes de proteção do
Perímetro de Entorno/Vizinhança das referidas Subáreas, resultando nas Deliberações nºs
23/2002, 24/2002, 25/2002, 26/2002 e nº 147/2003, publicadas Diário Oficial do Município
em 29/06/2002 e 07/01/2004.
A Serra do Curral também foi objeto de Deliberações Normativas do COMAM e deverá ser
preservada de quaisquer usos e ocupações que firam os propósitos que determinaram sua
proteção em nível municipal e federal. Não se trata, portanto, da preservação de áreas
remanescentes de um “espaço natural”, mas sim da preservação de um marco urbano
constitutivo da identidade de Belo Horizonte. A percepção da Serra do Curral em Belo
Horizonte contempla não apenas sua importância natural, mas principalmente sua
importância enquanto elemento definidor do espaço urbano tanto na sua representação física
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quanto simbólica. Ela se consolidou enquanto monumento, patrimônio cultural ao longo dos
anos e a sua preservação é fundamental para que os habitantes da cidade enquanto agentes
históricos possam continuar produzindo a sua história, a sua memória, sua cultura.
O Plano Diretor, Lei Municipal 11.181/2019 define a área de proteção da Serra do Curral
(área tombada e área de entorno) como Área de Diretrizes Especiais (ADE) Serra do Curral
(Capítulo IV / Título IX):
Art. 212 - A ADE Serra do Curral corresponde à área de proteção da Serra do Curral,
incluindo a área tombada e a área de entorno, definidas conforme deliberação do CDPCMBH, de acordo com o Anexo III [mapa] desta lei.
Todos os projetos que farão parte do escopo do Corredor Amazonas deverão ser previamente
aprovados pelo CDPCM-BH e pelo IEPHA-MG.

3.5.2.

Interferências com sítios e materiais arqueológicos

Diretrizes e procedimentos para “descobertas acidentais” ou “achados fortuitos”
Um procedimento de descoberta casual é um procedimento específico do projeto que
descreve as ações a serem adotadas e os procedimentos a serem seguidos caso algum
patrimônio cultural previamente desconhecido seja encontrado durante as atividades do
projeto. O procedimento definirá a forma como as descobertas casuais associadas ao projeto
serão administradas. Esse procedimento incluirá a obrigação de notificar os órgãos
competentes sobre os objetos ou sítios encontrados por especialistas em patrimônio cultural;
cercar as áreas dos achados para evitar qualquer possibilidade distúrbios adicionais; conduzir
uma avaliação dos objetos ou sítios encontrados por especialistas do patrimônio cultural;
identificar e implementar ações coerentes com os requisitos do Banco Mundial e da
legislação nacional; e capacitar os funcionários e trabalhadores do projetos sobre
procedimentos relacionados a descobertas casuais.
Durante uma obra de intervenção em áreas antigas pode acontecer da descoberta de artefatos
arqueológicos não identificados anteriormente. Neste caso, os órgãos de preservação
municipal (DPCA-FMC) e estadual (IEPHA-MG) deverão ser notificados imediatamente e
as obras paralisadas até que seja feita vistoria conjunta dos técnicos dos referidos órgãos para
definição dos procedimentos detalhados de intervenção. Ainda como forma de precaução,
deverão ser cercadas as áreas dos achados para evitar qualquer possibilidade distúrbios ou
degradação adicionais; conduzir uma avaliação dos objetos ou sítios encontrados por
especialistas do patrimônio cultural; identificar e implementar ações coerentes com os
requisitos do Banco Mundial e da legislação nacional; e capacitar os funcionários e
trabalhadores do projeto sobre procedimentos relacionados a descobertas casuais.

3.5.3.

Interferência com patrimônio construído

Patrimônio construído refere-se às obras arquitetônicas individuais ou grupais que se
encontram em um ambiente urbano ou rural e constituem evidências de uma civilização
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específica, uma evolução significativa ou um evento histórico.
Identificar as medidas de mitigação apropriadas para abordar os impactos no patrimônio
construído, que poderão incluir:
•

Documentação;

•

Conservação ou reabilitação in situ;

•

Relocação e conservação ou reabilitação.

Durante qualquer atividade de reabilitação ou restauração de estruturas do patrimônio
cultural, deve-se manter a autenticidade da forma, materiais de construção e técnicas das
estruturas.
Preservar o contexto físico e visual das estruturas históricas, considerando a adequação e
efeito da infraestrutura do projeto proposto para localização dentro do alcance de visão.
No projeto em tela, verificamos que as intervenções se darão principalmente nas vias e
calçadas. Portanto, há que se tomar o cuidado nas intervenções para que os bens tombados
existentes ao longo da avenida não sejam prejudicados.
Dessa forma, não poderão ser utilizados equipamentos com vibração intensa, pois podem
acarretar em instabilidade das fundações rasas de pedra da maioria dos bens protegidos
existentes na área do projeto. Portanto, não deve ser utilizado o rolo vibratório para execução
de nova pavimentação da avenida ao longo dos bens tombados.

3.5.4.

Interferência com características naturais com significado cultural

Conforme apontado no item de Interferência com áreas de patrimônio cultural legalmente
protegidos, parte da Serra do Curral está inserida na área que será contemplada pelo Plano de
Estruturação Urbana da Região do Jatobá. As informações correspondentes se encontram o
item ora mencionado.
A área de abrangência do projeto possui também conjuntos de árvores importantes que estão
presentes nos perímetros dos conjuntos urbanos protegidos.

3.5.5.

Interferências com patrimônio cultural móvel

A área de abrangência do projeto não possui áreas que afetem o patrimônio cultural móvel,
tais como manuscritos, esculturas, estatuetas, artefatos religiosos, trajes, joias, minerais.

3.5.6.

Comercialização do patrimônio cultural

O projeto proposto não tem a intenção de utilizar o patrimônio cultural de partes afetadas
pelo projeto para fins comerciais.
Durante qualquer atividade de reabilitação ou restauração de estruturas do patrimônio
cultural, deve-se manter a autenticidade da forma, materiais de construção e técnicas das
estruturas.
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Todos os projetos que farão parte do escopo do Corredor Amazonas deverão ser previamente
aprovados pelo CDPCM-BH e pelo IEPHA-MG.
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4. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO
CORREDOR AMAZONAS

4.1. MITIGAÇÃO
4.1.1.

Considerações sobre o PGAS

O presente Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Corredor Amazonas contempla
as medidas a serem tomadas durante a implementação do projeto de melhoria da mobilidade
urbana via o Corredor Amazonas e os programas de controle ambiental e mitigação dos
impactos socioambientais relacionados às obras e a fase de operação.
Visando assegurar a qualidade ambiental das obras por meio da implementação de todos os
programas socioambientais, este PGAS tem os seguintes objetivos específicos:
•

Acompanhar as etapas da obra e de acordo com os devidos programas de controle
ambiental;

•

Assegurar a implementação das medidas de controle e mitigação dos impactos
previstos;

•

Implantar e operar os canteiros de obras de forma ambientalmente adequada;

•

Assegurar o menor nível de interferência das atividades dos canteiros e dos
trabalhadores no cotidiano da comunidade local;

•

Evitar, controlar, compensar ou mitigar os impactos significativos potenciais durante
o período de implantação;

•

Garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores nas obras do Projeto;

•

Cumprir com as diretrizes da legislação ambiental vigente e com as Normas Sociais
e Ambientais do Banco Mundial.

O PGAS é o instrumento principal de monitoramento e avaliação referente a implantação do
Projeto. Por intermédio desse Plano é possível reconhecer os impactos potenciais do projeto,
tanto positivos quanto negativos, a fim de subsidiar a definição de planos de ação
específicos, e prever a definição de medidas para prevenir, mitigar, ou compensar os efeitos
negativos, avaliando os instrumentos mais apropriados para essa atividade.

4.1.2.

Gestão socioambiental

Para garantir a implementação dos programas socioambientais propostos neste PGAS, à
gestão ambiental do empreendimento ficará sob a responsabilidade dos órgãos envolvidos no
Programa de melhoria da mobilidade urbana do Corredor Amazonas, sendo eles a Secretaria
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Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), a Superintendência de Desenvolvimento da
Capital (Sudecap) e a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).
Para o efetivo gerenciamento e controle ambiental, os programas propostos nesse PGAS
deverão obedecer ao mesmo cronograma estabelecido para as obras e os custos deverão ser
incorporados aos custos da obra.
O contrato de execução das obras deverá incluir cláusulas no edital de contratação referentes
à obrigatoriedade da empresa construtora cumprir com todas as medidas ambientais, sociais
e de saúde e segurança do trabalho previstas neste PGAS e na legislação vigente.

4.1.3.

Medidas mitigadoras e compensatórias

Medidas preventivas para evitar problemas à população residente nas proximidades
das obras

Em função da implantação do Projeto de melhoria da mobilidade urbana do Corredor
Amazonas, serão adotadas medidas preventivas nas etapas de execução das obras, que serão
estabelecidas dentro de um plano de trabalho, de modo a evitar e mitigar os impactos
significativos para a população usuária e residente no entorno.
Visando facilitar o contato da população com os responsáveis pelo empreendimento, será
elaborado um Programa de Comunicação Social (PCS) que tem como um de seus objetivos
estabelecer vínculo direto e efetivo com a população da área de influência do
empreendimento.
Em relação ao maquinário e equipamentos que geram ruídos, no canteiro de obras foi
estipulado que estes respeitarão um horário de trabalho específico e que atenderão a Lei
Municipal n° 9.505/2008 que dispõe sore o controle de ruídos, sons e vibrações.
Junto a isso, devem ser adotadas medidas de controle do maquinário e de veículos que serão
utilizados no canteiro de obras visando a diminuição da emissão de poluentes atmosféricos.
Um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) será definido de
forma a gerenciar corretamente cada tipo de resíduos no canteiro e sua correta destinação
evitando impactos à população.
Medidas ligadas ao armazenamento e transporte de resíduos da construção civil

O projeto do Corredor Amazonas prevê a implantação de pistas exclusivas destinadas à
circulação de ônibus. Essas vias serão reparadas através de substituição total do pavimento,
podendo, em alguns trechos ser por atividades de recapeamento e fresagem.
Os veículos de transporte de resíduos sólidos deverão ser carregados de modo a evitar o
derramamento ou espalhamento pelas vias públicas do material proveniente das demolições.
Caso isso ocorra, a empreiteira da obra poderá ser autuada e obrigada a limpar os locais sem
ônus para a Prefeitura.
As medidas ligadas ao armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos inertes,
serão efetuadas de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), o qual será elaborado conforme legislação vigente.
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Medidas preventivas para a redução de acidentes de trabalho

Algumas medidas preventivas e de conscientização dos funcionários serão adotadas para
evitar acidentes de trabalho no canteiro de obras. A adoção de uma Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) faz parte destas ações, além de palestras alertando para os
riscos do trabalho, bem como o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI).
A contratação de mão de obra qualificada e específica para cada atividade contará com a
diminuição dos riscos de acidentes de trabalho. Todas as medidas serão adotadas de acordo
com a legislação pertinente.
O gerenciamento de riscos em empreendimentos que possam denotar atividades perigosas,
especialmente aquelas situadas em áreas densamente ocupadas, deve contemplar,
basicamente: medidas de prevenção da ocorrência de acidentes maiores, o que requer a
atuação sobre as frequências de ocorrência de falhas que possam acarretar acidentes; e
medidas sobre as possíveis consequências desses acidentes, caso os mesmos venham a
ocorrer, minimizando assim os impactos causados às pessoas e ao meio ambiente.
Serão adotadas medidas preventivas, como um pré-requisito para fazer frente aos possíveis
danos causados por eventuais acidentes que possam ocorrer no canteiro de obras, de modo
que os recursos e as ações necessárias para minimizar os impactos possam ser
adequadamente dimensionados.
A implantação dessas medidas fornecerá um conjunto de diretrizes e informações que
permitam a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de
forma a propiciar respostas rápidas e eficientes em situações emergenciais. Os objetivos são:
•

Possibilitar que os possíveis danos se restrinjam a uma determinada área,
previamente dimensionada, evitando que os impactos extrapolem os limites de
segurança pré-estabelecidos;

•

Contemplar todas as ações necessárias para evitar que situações, internas ou
externas, às instalações envolvidas no acidente, contribuam para o seu agravamento;

•

Propiciar respostas rápidas e eficazes em situações de emergência;

•

Contemplar de forma clara e objetiva, as atribuições e responsabilidades de todos os
envolvidos.

Planejamento e adequações necessárias ligadas a infraestrutura

Todas as adequações e modificações realizadas em função das etapas das obras, serão
divulgadas a população residente no entorno da área que sofrerá interferência, de forma a
trazer o menor transtorno. Desse modo, a supervisão da obra deverá trabalhar em conjunto
com as concessionárias de serviços públicos, como serviços de abastecimento de água e
energia elétrica, procurando definir com antecedência as interferências existentes e planejar
as adequações necessárias.
Estes procedimentos de trabalho já vêm sendo desenvolvidos nas obras executadas pela
Prefeitura de Belo Horizonte, como exemplo recente, os mesmos foram realizados nas obras
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de alargamento da Avenida Antônio Carlos, Via 710, Av. Dom Pedro I e Cristiano Machado.

4.2. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS DE ACOMPANHAMENTO
E MONITORAMENTO DAS OBRAS
4.2.1.

Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO)

Este Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO) apresenta uma síntese dos
procedimentos de gestão socioambiental necessários ao efetivo controle da qualidade
ambiental das obras e do próprio Programa de melhoria da mobilidade urbana do Corredor
Amazonas.
As obras deverão ser objeto de supervisão ambiental periódica, concomitantemente à
supervisão técnica das obras e com periodicidade a ser definida, visando o cumprimento dos
seguintes objetivos:
•

Avaliar e monitorar as diretrizes e os procedimentos para o Controle Ambiental das
Obras;

•

Avaliar como os componentes de gerenciamento ambiental estão sendo
implementados;

•

Indicar medidas para aprimorar a qualidade ambiental das obras e propor
aperfeiçoamentos ao gerenciamento ambiental;

•

Implementar e aprimorar a qualidade das obras durante a sua execução;

•

Destacar as áreas onde as medidas de mitigação de impactos e controle ambiental
devem ser fortalecidas;

•

Contribuir para a elaboração de projetos e implantação de obras bem-sucedidas e
com custos ambientais corretamente avaliados;

•

O PGAO visa também, estender esses cuidados à fase de operação do
empreendimento, definindo as competências e responsabilidades na gestão
ambiental;

Dentre as medidas previstas no PGAO, destacam-se as seguintes:
•

Controle ambiental das obras;

•

Documentação ambiental das obras;

•

Gerenciamento de licenças e autorizações complementares;

•

Vistoria cautelar em edificações, quando necessária;

•

Monitoramento de ruído durante a construção;

•

Monitoramento de material particulado (principalmente poeira) durante a
construção.

As etapas da consolidação das obras, com a implantação do canteiro, mobilização de
operários, execução das obras propriamente ditas e, por fim, a operação do empreendimento,
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pressupõe impactos em diferentes fatores socioambientais e com diferentes escalas de
abrangência.

4.2.2.

Programa de Controle de Ruídos

Durante as obras ocorrerá a emissão de ruídos, desde a mobilização dos equipamentos até a
sua conclusão. Esse não é um impacto evitável, devendo ser prevista a adoção de medidas
necessárias para atenuar seus efeitos sobre a população do entorno e funcionários da obra. A
avaliação das emissões sonoras e as ações para sua minimização serão baseadas na legislação
vigente, Lei Municipal nº 9.505/08, Deliberação Normativa COPAM n°216/2017 e as
recomendações da ABNT 10.151/2000 e na “Orientação Técnica para Laudo Técnico de
Avaliação de Emissões Sonoras” (ANEXO 2) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
A fase de implantação do empreendimento pode ser caracterizada como a etapa com maior
potencial de geração de ruídos, uma vez que serão necessárias atividades de obras civis.
Nessas atividades poderão ser alocados equipamentos e máquinas de grande porte, tais
como: caminhões, rompedores pneumáticos, tratores de esteira, trator carregador, pás
carregadeiras, rolos compactadores, escavadeiras hidráulicas, motoniveladora, caminhões
betoneira, caminhões espargidores, entre outros.
O Corredor Amazonas, em sua maior parte, é caracterizado pela ocupação comercial. Por
esse motivo, serão pensadas estratégias que busquem minimizar os impactos no trânsito,
devido à interdição de trechos da Avenida, e os impactos causados pelos ruídos da obra.
Sendo assim, deverão ocorrer intervenções noturnas em trechos do empreendimento
caracterizados como comerciais, visando minimizar os impactos no trânsito e, também, o
incômodo que a emissão desses ruídos possa causar aos comerciantes, trabalhadores e
demais frequentadores dessas regiões.
Nos trechos em que houver ocupação mista, comercial e residencial, as intervenções
ocorrerão, preferencialmente, nos horários previstos na Lei Municipal n° 9.505/2008, para
que aqueles que residem na região sejam menos impactados.
Considerando que, para a minimização dos ruídos, as medidas mais efetivas são baseadas na
redução da emissão na fonte geradora, será exigido que a empresa contratada para a
execução da obra atenda os seguintes aspectos:
•

Optar por equipamentos e veículos novos e com as revisões em dia, que,
consequentemente, produzem menos ruído e poluição;

•

Optar por uma manutenção preventiva, em local ambientalmente adequado (oficina),
de acordo com a recomendação do Manual do Fabricante de cada equipamento e
veículo utilizado no empreendimento;

•

Adotar manutenção corretiva, em local ambientalmente adequado (oficina), sempre
que identificado o aumento na emissão de ruídos, procedendo à regulagem ou a troca
do componente defeituoso;

•

Identificar as zonas comerciais e de uso misto (comercial e residencial) ao longo do
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Corredor Amazonas para prever o horário que a operação das máquinas irá afetar o
menor número de pessoas, de modo a reduzir os impactos à população local;
•

Sempre que possível, a fonte geradora de ruído deverá ser confinada, a fim de evitar
a propagação da onda sonora;

•

Caso não seja possível o confinamento da fonte geradora de ruído, deve-se prever a
implantação de obstáculos para que a onda sonora não seja propagada;

•

Todos os trabalhadores envolvidos no empreendimento, quando submetidos a ruídos
acima dos níveis permitidos em lei, deverão utilizar Equipamento de Proteção
Individual (EPI) que atenue o ruído até os níveis que não causem prejuízo a sua
saúde;

•

As atividades que não geram ruídos serão desenvolvidas dentro do horário normal.

Será proposto um programa de controle de ruídos a fim de mensurar os ruídos gerados na
implantação do corredor Amazonas, considerando uma malha triangular de monitoramento,
cujos vértices dos triângulos (nós), são os pontos de medição. De acordo com a ocupação de
cada trecho, deverá ser verificada qual a melhor distância entre os pontos de medições a ser
adotada a fim de identificar o real impacto sobre a vizinhança. A avaliação de ruído terá, em
média, duração de 20 minutos por ponto monitorado, sendo os pontos previamente definidos
com medição diurna e noturna, no entorno do empreendimento, visando atender às
exigências da legislação vigente.
O monitoramento de ruídos deverá ser realizado entre segunda e sexta-feira, avaliando o
período diurno e noturno, uma vez por mês, conforme legislação vigente. Com base nos
resultados das medições será elaborado o Relatório de Monitoramento, que contemplará os
laudos técnicos de avaliação de emissão de ruídos.
A implantação desse Programa de controle de ruídos, objetiva, além do pleno atendimento à
legislação em vigor, a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores das obras, a
manutenção e a garantia do conforto acústico para os moradores situados nas imediações da
faixa lindeira do Corredor Amazonas, bem como a integridade dos imóveis e edificações ali
consolidadas.

4.2.3.

Programa de Controle de Vibrações

Segundo a lei municipal n.º 9.505 de 23 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle de
ruídos, sons e vibrações no município de Belo Horizonte, em seu artigo 3º entende-se por
vibração: “oscilação ou movimento alternado de um sistema elástico, transmitido por ondas
mecânicas, sobretudo em meios sólidos”.
Em obras de construção civil é comum a ocorrência de movimentos de terra e vibrações que
podem provocar danos nas estruturas vizinhas à área de implantação do empreendimento.
Assim, o caderno de encargos da Sudecap e os termos de referência para contratação de
serviços das empreiteiras prevêem que seja executada a vistoria cautelar antes do início das
obras para identificar e controlar os possíveis danos nas estruturas vizinhas em decorrências
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da implantação do empreendimento.
O programa de controle de vibrações tem como principal objetivo evitar qualquer dano que
possa vir a ocorrer nas moradias do entorno do empreendimento, bem como avaliar as
condições dos imóveis antes da implantação das obras. As visitas serão previamente
agendadas com os moradores e serão realizadas para analisar se os imóveis estão sendo
afetados e corrigir possíveis problemas, exigindo-se a realização de laudos técnicos.
Este programa justifica-se pela necessidade de controlar as vibrações que possam ocorrer na
região onde será implantado o empreendimento, visando evitar a abertura de trincas e
rachaduras nas edificações do entorno e evitar maiores danos futuros aos proprietários.
Além das visitas dos técnicos aos imóveis da área do entorno, serão implantadas ações que
minimizem as vibrações, como a utilização de equipamentos para demolição que gerem o
mínimo possível de vibrações. Toda etapa das obras seguirá a legislação específica e deverá
ser previamente autorizada pelo órgão municipal competente, quando for o caso.
Conforme orientação da Diretoria de Patrimonio Cultural e Arquivo Público da Fundação
Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, não poderão ser utilizados
equipamentos com vibração intensa, pois podem acarretar em instabilidade das fundações
rasas de pedra da maioria dos bens protegidos existentes na área do projeto. Portanto, não
deve ser utilizado o rolo vibratório para execução de nova pavimentação da avenida ao longo
dos bens tombados. O trecho da avenida com bens tombados segue do início da Av.
Amazonas (Praça Rui Barbosa) até a Praça Raul Soares.
O Plano de Comunicação e Mobilização Social auxiliará este projeto de maneira a manter o
contato entre a comunidade e os responsáveis pelo empreendimento, agendando as possíveis
visitas dos técnicos aos imóveis e demais situações.

4.2.4.

Programa paisagístico para as áreas do empreendimento

O desenvolvimento do detalhamento do projeto de implantação do Corredor Amazonas têm
como premissa a preservação dos espécimes arbóreos existente ao longo das vias que
sofrerão alguma intervenção. Caso não haja solução locacional que permita a preservação de
um espécime arbóreo, sua supressão será solicitada à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SMMA) e sua compensação ambiental ocorrerá de acordo com o preconizado na
Deliberação Normativa (DN) do COMAM nº 67/10, modificada pelas DN’s 94/19 e 95/19, e
no que diz respeito aos padrões de mudas para a reposição ambiental e o plantio em
logradouros, seguirá a DN nº 69/10.
Como medida de compensação ambiental, prevista nas deliberações normativas, será
proposta a implantação de um projeto de paisagismo e urbanismo ao longo do
empreendimento, melhorando a condição de acesso para os usuários do transporte público e,
onde for possível, promovendo um incremento na arborização urbana. O projeto paisagístico
tem como finalidade melhorar a qualidade ambiental do Corredor Amazonas.
Os Relatórios de Monitoramento Ambiental serão elaborados periodicamente e contemplarão
as informações sobre as supressões de vegetação, sempre que ocorrerem, e também a
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implantação do projeto de paisagismo e de urbanismo.

4.2.5.

Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC)

No decorrer das obras, a mitigação dos impactos causados pela geração dos resíduos sólidos,
consistirá na implementação de um programa de gestão baseado no estabelecimento de
medidas operacionais de manuseio, acondicionamento, armazenamento temporário e
destinação final adequada.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é um documento que
busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar à segregação na origem, controlar e
reduzir os riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final dos
mesmos, em conformidade com a legislação vigente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal nº 12.305/10, contém
a hierarquia que deve ser observada para a gestão dos resíduos: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, instituindo uma ordem de precedência que deixa de ser voluntária e
passa a ser obrigatória. Sendo assim, a elaboração do PGRCC seguirá esses preceitos.
Para a elaboração do PGRCC será realizado um levantamento dos resíduos a serem gerados
na implantação da obra, e em seguida será feita a sua classificação, conforme a NBR
10.004/2004 e Resolução CONAMA 307/02 e suas alterações, para então estabelecer as
melhores formas de segregação, acondicionamento e destinação final.
Conforme a Lei Municipal nº 10.522/2012, os geradores de resíduos da construção civil,
responsáveis pela execução de obras civis, que estejam sujeitas à obtenção de licença
outorgada pelo Poder Executivo deverão elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
O PGRCC será elaborado conforme o documento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
“Orientação Técnica para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC)”, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMMA, e do “Procedimento Padrão para a Elaboração de Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC)”, da Sudecap.
A prioridade no canteiro de obra deve ser a minimização das perdas geradoras de resíduos.
Isto pode ser alcançado com a escolha de materiais certificados e com embalagens que
facilitem o manuseio sem o risco de perdas pela capacitação da mão de obra e pelo uso de
equipamentos com tecnologia de ponta e adequada aos processos construtivos.
Será prevista a destinação do material de demolição e escavação para a usina de reciclagem
de resíduos da construção civil da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Caso a SLU
se manifeste sobre a impossibilidade de receber o volume de resíduos a serem gerados pela
obra do Corredor Amazonas, será estudada a instalação de uma usina de reciclagem pela
empresa vencedora da licitação.
Os resíduos classe B são considerados recicláveis (papel, papelão, plástico, madeira e sucatas
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metálicas) e poderão ser doados para associações e entidades de reciclagem, mediante
instrumento formal e prestação de contas do material doado. Estes resíduos serão
acondicionados na área do canteiro de obras, em local adequado às suas características, até
sua destinação ambientalmente adequada.
Devido à dificuldade de encaminhamento de alguns resíduos da Classe B para a reciclagem,
como gesso, sacarias de cimento e madeira, esses poderão ter como alternativa tecnológica a
reciclagem por meio do coprocessamento como insumo ou fonte energética.
A reciclagem, conforme a Lei Estadual nº 18.031/2009, que dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos, é o processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a
alteração das propriedades físicas ou químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados
a processos produtivos. Já a Deliberação Normativa n°154/2010 do Conselho Estadual de
Política Ambiental (COPAM) estabelece o coprocessamento como a utilização de resíduos
para substituição de matérias-primas e/ou aproveitamento energético em fornos de clínquer.
Os materiais não recicláveis, tais como resíduos sólidos de instalações sanitárias e de
refeitórios, serão coletados pela Superintendência de Limpeza Urbana do Município de Belo
Horizonte (SLU) e posteriormente encaminhados a local ambientalmente adequado.
A Resolução CONAMA Nº 307/02 em seu Artigo 3o IV classifica como Classe D os
resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Nas obras os resíduos
de tintas, óleos ou outros produtos considerados perigosos deverão ser adequadamente
acondicionados, tendo os cuidados especiais com o manuseio e a disposição final
ambientalmente adequada. O trabalhador responsável pela gestão desses resíduos deve estar
devidamente protegido com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados. Os
resíduos classificados como perigosos, que por ventura vierem a ser gerados durante a
execução da obra, serão destinados conforme as normas técnicas específicas vigentes.
O transporte dos resíduos gerados na obra só poderá ser realizado por empresa em situação
regular perante o poder público, sendo exigida a emissão prévia do Controle de Transporte
de Resíduos (CTR) ou do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). Será vedado o
transporte de resíduos de qualquer natureza sem a emissão prévia do respectivo CTR ou
MTR.
A DN COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, instituiu no estado de Minas Gerais o
Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduo (Sistema MTR), que visa controlar
o fluxo de resíduos sólidos e de rejeitos no estado, tendo seu acesso exclusivamente em meio
digital, pela internet, em página eletrônica da Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM). O uso do Sistema MTR passará a ser obrigatório para empreendimentos geradores
de resíduos sólidos da construção civil em abril de 2020.
As obras do Corredor Amazonas terão início após a data de entrada em vigor da
obrigatoriedade do uso do Sistema MTR, sendo assim, ele será utilizado como ferramenta de
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comprovação da correta destinação ambiental dos resíduos que vierem a ser gerados pela
obra.
Serão adotadas medidas que minimizem os transtornos causados à população do entorno,
entre as quais podem ser citadas:
•

Transporte em caminhões adequados com cobertura em lona do material de descarte
a ser transportado;

•

Limpeza das vias públicas mediante umectação periódica;

•

Cumprimento dos horários de trabalho;

•

Limpeza das vias caso haja derramamento de material inerte transportado;

•

Proteção de bueiros e bocas de lobo de modo a evitar o encaminhamento de terra e
entulhos, além de óleos e graxas dos caminhões para o sistema de drenagem.

Em síntese, para o gerenciamento dos resíduos nos canteiros e frentes de obra são
recomendados alguns procedimentos básicos, como: segregação na fonte, acondicionamento
adequado e destinação final ambientalmente adequada.
A triagem dos resíduos deve ocorrer o mais próximo possível dos locais de sua geração. A
frequência da coleta é determinada pela quantidade dos resíduos, de forma a impedir o seu
acúmulo e o comprometimento da sua segregação, dos demais serviços na obra e sua
destinação.
No acondicionamento dos resíduos devem ser considerados o volume; a facilidade de coleta;
a segurança dos trabalhadores e da comunidade; e a preservação da qualidade dos resíduos
nas condições necessárias para sua destinação ambientalmente adequada ou reutilização.
A destinação correta dos resíduos deverá seguir o disposto no PGRCC, encaminhando os
materiais para locais em situação regular junto aos órgãos licenciadores. A definição do local
deverá considerar fatores como qualidade ambiental do local da destinação, viabilidade
econômica (custo do transporte e valoração dos resíduos), e possibilidade de utilização dos
resíduos nas áreas de influência das obras. Ressalta-se que, havendo mais de um local em
situação regular perante o órgão licenciador, e apto a receber o tipo de resíduo que se deseja
destinar, deverá ser considerado o critério do menor custo global “transporte + taxa de
destinação”.
A implantação e acompanhamento do PGRCC tem papel preventivo e corretivo, devendo ser
mantido até a completa finalização da obra e a desmobilização do canteiro de obras. Além
disso, o PGRCC tem o papel de conscientizar todos os envolvidos com as obras para aplicar
a metodologia de redução de resíduos, manuseio e disposição correta dos resíduos, sua
reutilização e reciclagem de material.
Serão elaborados Relatórios de Monitoramento Ambiental periódicos contemplando o
volume gerado por cada tipo de resíduo, a descrição da forma e local disponibilizado para
acondicionamento. Será apresentada a documentação comprobatória do destino final e do
transporte, anexando cópias das licenças e autorizações relativas às empresas receptoras dos
resíduos e dos transportadores.
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Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras

O gerenciamento dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras é uma medida que tem
por objetivo orientar e disciplinar a coleta e a destinação de resíduos sanitários. O canteiro de
obras deverá ter sua rede de coleta de efluentes interligada à rede coletora de esgoto ou ser
equipado com banheiros químicos, os quais deverão ser fornecidos por empresa
especializada e devidamente regularizada para o fornecimento desses equipamentos e a
destinação de seus efluentes.
Em nenhuma hipótese será permitido que qualquer tipo de efluente gerado nas dependências
do canteiro de obras seja direcionado à rede coletora de águas pluviais.
Como o canteiro de obras poderá ser deslocado de acordo com a evolução da obra, será
avaliada a viabilidade técnica da implantação de sistema de reuso das águas servidas (águas
cinzas). Caso se viabilize a implantação do sistema de coleta de água servida, este deverá
estar totalmente separado do sistema de fornecimento de água potável. Assim, as águas de
reúso devem ser captadas, direcionadas por meio de encanamento próprio e conduzidas a
reservatórios destinados ao seu reaproveitamento em usos menos nobres, como lava rodas e
o abastecimento de descargas de vasos sanitários ou mictórios.
Essas medidas terão papel preventivo, sendo sua aplicação exigida ao longo do período de
execução da obra. As ações de gestão dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras e a
comprovação de sua destinação, quando for o caso, serão apresentadas no Relatório de
Monitoramento Ambiental.

4.2.7.

Programa de controle de emissões atmosféricas

Para controlar a emissão de particulados, principalmente aqueles na forma de poeiras
fugitivas (material particulado em suspensão) geradas pela movimentação de veículos e
máquinas, propõem-se a adoção das seguintes medidas:
•

Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as vias de ligação
com a área de armazenamento de resíduos da construção;

•

Umedecer materiais inertes dispostos sobre os caminhões, antes de serem
transportados;

•

Umedecer, sempre que possível, os materiais que serão descarregados na obra, como
pedras e britas;

•

Realizar a limpeza das vias de tráfego;

•

Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente
lonadas de modo que não ocorram perdas de material durante o transporte.

Com relação às emissões atmosféricas dos motores a diesel, como medida de controle, os
veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante as fases de implantação deverão fazer
parte de programas de manutenção periódica da frota de forma a minimizar a emissão de
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gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de funcionamento destes
equipamentos, promovendo a regulagem e manutenção dos mesmos.
Será exigido no edital de licitação que a empresa vencedora do certame utilize somente
veículos que façam parte de programa de Automonitoramento de Frota, com medições
periódicas de opacidade. Essa exigência terá como orientação para o seu atendimento o
“Roteiro 4 - Orientação Técnica para Automonitoramento da Frota de Veículos” (ANEXO
3), elaborado pela SMMA.
Essas medidas têm caráter preventivo e corretivo e seu prazo de permanência e sua aplicação
são longos, devendo as medidas citadas acima permanecerem ativas até a finalização de
todas as fases da obra.

4.2.8.

Programa de comunicação e mobilização social

A implantação do Corredor Amazonas deverá ser precedida de um programa de
comunicação social, cujo propósito será informar à comunidade do entorno e à população
usuária desse importante corredor viário, sobre as intervenções propostas para a região, sua
abrangência e seu cronograma.
Durante a fase de elaboração dos projetos, poder-se-á realizar audiências públicas, reuniões
com representantes de setores e demais atores que possam se sentir atingidos pelo projeto, de
modo a dirimir dúvidas e ouvir as propostas que, porventura, possam ser apresentadas.
A apresentação do projeto e o fornecimento de dados e informações deve ser claro e
objetivo, devendo ser garantida à população a abertura de um espaço para manifestarem
quanto ao projeto, registrando suas considerações. É importante estabelecer um bom
relacionamento com a vizinhança da obra considerando o cronograma extenso e os impactos
da obra sobre o dia-a-dia dos moradores, comerciantes e usuários da Av. Amazonas.
A implantação do plano de comunicação social deverá ser planejada conforme as etapas de
projeto e de obra, de modo a concentrar as ações e a mobilização de forma assertiva com a
evolução do empreendimento.
O objetivo geral deste PCS é estabelecer vínculos diretos e efetivos entre a população da área
de influência e o empreendimento, com a premissa de antecipar às necessidades de
informações, em especial aquelas relativas à adequada compreensão do empreendimento e
suas etapas de execução, estimular a participação das populações do entorno, induzir a
divulgação das características do empreendimento, das medidas mitigadoras adotadas e dos
resultados positivos esperados com sua implementação; e contribuir na conscientização para
o uso do transporte coletivo.
Dentre os instrumentos de comunicação a serem utilizados, podem ser citados: folders
explicativos do projeto e das fases da obra, distribuição de panfletos informativos nas vias,
guichê ou escritório presencial para fornecimento de informações sobre a obra, a
possibilidade de uso de mão-de-obra local nas diversas fases do empreendimento,
fornecimento de um número telefônico exclusivo para o atendimento de demandas
relacionadas com o empreendimento, veiculação de notícias em rádios e televisão, em
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veículos de comunicação oficiais da Prefeitura, colocação de faixas e cartazes na via pública
e divulgação nas redes sociais.
Durante todo o período de desenvolvimento do empreendimento, da fase de projeto até a
conclusão das obras, será necessário fornecer informações e criar um canal de comunicação
aberto para receber críticas, reclamações e sugestões da comunidade. Esse canal de
comunicação deverá ser de fácil acesso ao munícipe, garantindo que toda a reclamação e
solicitação tenha uma resposta e caso o munícipe entenda que o retorno do Poder Público
não foi satisfatório, o mesmo canal servirá como um mecanismo para recorrer à resposta
recebida.
Será disponibilizado um número de contato exclusivo para receber as demandas oriundas do
Corredor Amazonas, além do atendimento telefônico da PBH pelo número 156. Outras
formas de comunicação como o correio eletrônico e aplicativo para celulares também serão
disponibilizados a fim de facilitar o acesso do munícipe às informações sobre o
empreendimento.
As propostas apresentadas somam-se às ferramentas de comunicação atualmente utilizadas
pela BHTrans, como por exemplo o Jornal do ônibus, que é um veículo de comunicação
voltado aos usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte. Afixado dentro de todos os
ônibus da capital, o jornal divulga somente mensagens de interesse público, sem cunho
político ou comercial, conforme a Portaria n.º 017/1994 da BHTrans.
A execução da obra deverá seguir um rigoroso plano de trabalho, de modo a manter o
planejamento necessário, minimizando a duração dos impactos significativos para a
população residente ou usuária do entorno. A supervisão da obra deverá trabalhar em
conjunto com as concessionárias de serviços públicos, procurando solucionar com
antecedência as interferências existentes e planejar as adequações necessárias. Caso essa
interferência afete o fornecimento de algum serviço à população, esse fato deverá ser
divulgado de modo a minimizar qualquer transtorno.
Planos de Comunicação Social similares ao que está sendo proposto para o Corredor
Amazonas foram desenvolvidos em outras grandes obras executadas pela PBH, como nas
obras de alargamento da Avenida Antônio Carlos, da Avenida Dom Pedro I, já concluídas, e
da Via 710, ainda em andamento.
As medidas previstas para a comunicação e a mobilização social têm papel preventivo e
corretivo, devendo ser implantada ainda na fase de elaboração do projeto e permanecer ativa
durante a execução da obra, até o início da operação do empreendimento.
O Relatório de Monitoramento Ambiental apresentará as atividades desenvolvidas no âmbito
do Programa de Comunicação Social (PCS), comprovando sua implantação.

4.2.9.

Programa de Educação Ambiental

A educação ambiental é fundamental para que um empreendimento seja efetivamente
apropriado pela população. É através dela que a comunidade poderá adquirir uma
compreensão global dos benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma
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adequada e zelar pela sua conservação e manutenção. Dentro da linha de ação do programa
observa-se que o controle e a mitigação dos impactos do empreendimento dependem não só
da capacitação de seus trabalhadores, como também de sua sensibilização.
O Programa de Educação Ambiental atende às prerrogativas da Política Nacional de
Educação Ambiental, instituída pela Lei Federal 9.795/99, que estabelece as bases para a
valorização da educação voltada às questões ambientais e à sua inserção em diferentes
organizações. O inciso V do artigo 3º, dessa Lei, atribui às empresas o papel de “promover
projetos destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo
sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no
Meio Ambiente”.
À Prefeitura de Belo Horizonte incumbe, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição
Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promovendo a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com a Política Nacional de
Educação Ambiental, foca sua atuação na Educação Ambiental não formal na qual as ações e
práticas educativas são voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
O objetivo do Programa de Educação Ambiental é desenvolver ações educativas, formuladas
por meio de um processo participativo, visando capacitar setores sociais, com ênfase nos
afetados diretamente pelo empreendimento, minimizando os impactos ambientais e sociais,
buscando uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região.
Por fim, este programa deve proporcionar condições para produção, aquisição de
conhecimentos, habilidades entre os trabalhadores e comunidades locais, bem como para o
desenvolvimento de atitudes visando à participação individual e coletiva na gestão do uso
dos recursos ambientais e na concepção e aplicação das decisões que afetam a qualidade dos
meios físico, natural e sociocultural.

4.2.10. Programa de Alteração da Circulação Viária
Interferência com as vias públicas existentes e no entorno imediato do empreendimento,
podem causar problemas para o tráfego local e aumentar o risco para a população. Assim, o
objetivo desse programa é controlar a circulação de máquinas, caminhões e veículos nas vias
de interferência das obras e seu entorno imediato, durante a implantação do Corredor
Amazonas, minimizando riscos e conflitos.
As atividades contempladas nesse Programa são:
•

Planejamento de horários e vias para as alterações de trânsito, garantindo, a
circulação de pedestres e veículos;

•

Sinalização adequada das vias;

•

Comunicação à comunidade sobre dias e horários em que haverá alterações;
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•

Implantação de desvios para permitir a circulação de veículos;

•

Construir passagens temporárias para veículos, se necessário, e para pedestres
através de passadiços, travessias de madeiras ou metálicas;

•

Priorizar a interrupção em meia pista, quando possível, permitindo a circulação
viária.

4.2.11. Programa de Gestão de Pragas
O Serviço de Controle de Zoonoses - SCZ será responsável pelas ações relativas ao manejo
de pragas urbanas que, porventura, se façam necessárias tanto para as obras do Corredor
Amazonas quanto para aquelas da Cabana Pai Tomás. Esse setor da Prefeitura de Belo
Horizonte está regionalizado nas nove regionais do município. Para realizar tais ações o SCZ
adota os critérios de manuseio, armazenamento e guarda dos produtos químicos necessários
para gestão de pragas urbanas, estabelecidos pelo Ministério da Saúde do governo Brasileiro.
Tais critérios estão em conformidade com a legislação Brasileira que trata do tema, e com a
Norma ESS 8 do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial. As atividades de gestão de
pragas são realizadas por técnicos capacitados e treinados e existem medidas claramente
estabelecidas para lidar com imprevistos resultantes de contaminação acidental de espécies
não alvo, ou de seres humanos.
A execução das ações, atividades e estratégias de gestão de pragas de relevância para a saúde
pública realizadas pelo SCZ se pautam em atuar e intervir, direta ou indiretamente, sobre as
populações de espécies alvo, de modo a refletir em benefício direto à saúde da população
humana. Caracterizam-se por serem executadas de forma temporária ou permanente,
dependendo do contexto epidemiológico, por meio de ações, atividades e estratégias de
educação em saúde, manejo integrado de pragas, vacinação animal e, eventualmente, uso de
pesticidas.
A educação em saúde envolve atividades junto às comunidades visando à prevenção de
doenças causadas por pragas urbanas. Prioriza-se as localidades mais vulneráveis, como por
exemplo vilas e favelas, atuando em escolas e outros locais em que se possa atingir o
público-alvo da forma mais intensa e abrangente possível, utilizando-se também de meios de
comunicação, como rádio, TV, correspondência e internet.
O manejo integrado de pragas é realizado como ação complementar, porém de importância
significativa para auxiliar no controle ou, quando viável, na eliminação de vetores de
doenças e roedores. Está baseado no incentivo, na orientação e na educação da população
para realizar o manejo ambiental baseado em mudanças de hábitos, redução de habitats
favoráveis para proliferação de determinados vetores de doenças e no cuidado com a
disponibilização de resíduos de alimentos que possam atrair espécies alvo.
A vacinação animal deve ser realizada, principalmente em cães e gatos, de acordo com o
preconizado para cada região, conforme o contexto epidemiológico da raiva na área local e
como preconizado no Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva do Ministério da
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Saúde.
Quando outras técnicas não forem suficientes serão utilizados pesticidas que atendam aos
seguintes critérios: (a) ter efeitos adversos pouco significativos para saúde humana; (b) ter
eficácia comprovada contra as espécies alvo; (c) ter efeito pouco significativo sobre espécies
não alvo e sobre o ambiente natural. Esses produtos, que seguem as determinações do
Ministério da Saúde e são utilizados em programas de saúde pública são mais seguros para
os habitantes e para os animais domésticos das áreas a serem tratadas, bem como para os
funcionários do SCZ responsáveis por aplicá-los.
A lista de pesticidas a serem eventualmente utilizados pelo Projeto será conferida em relação
a critérios de carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade reprodutiva, como
estabelecido pelas agências internacionais relevantes e no Sistema Globalmente
Harmonizado (GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos (conforme a NR
n°26).
O trabalho de Gestão de Pragas Urbanas em Belo Horizonte é orientado pelas Normas
Técnicas e Operacionais do Ministério da Saúde, expressas no Manual de Vigilância,
Prevenção e Controle de Zoonoses.

4.2.12. Programa de Proteção do Patrimônio Cultural
Considerando que ao longo da Av. Amazonas existem vários imóveis lindeiros à via, que são
tombados ou estão em processo de tombamento, além de existirem manchas de Conjunto
Urbano Protegido que também se sobrepõem à avenida, justifica-se a existência de um
Programa de Proteção do Patrimônio Cultural, que terá como principal objetivo zelar pelo
patrimônio Cultural material existente no entorno do Corredor Amazonas. Junto à isso,
deverá haver ações voltadas ao estabelecimento de ritos próprios caso aconteça a descoberta
de achados fortuitos.
Um dos pontos em que deverá haver um controle, diz respeito às vibrações causadas pelos
equipamentos, visando evitar a abertura de trincas e rachaduras nas edificações do entorno e
evitar maiores danos futuros aos proprietários.
Nas áreas das manchas de Conjunto Urbano Protegido não será permitido o uso de
equipamentos vibratórios, especificamente na execução do pavimento. Quanto às possíveis
demolições nestas áreas, não será feito uso de equipamentos pesados, priorizado o uso de
marteletes hidráulicos.
Será priorizada, também, a vistoria cautelar nos imóveis que já possuem tombamento ou em
processo de tombamento, conforme especificado no Caderno de Encargos da Sudecap e nos
termos de referência.
Os projetos do Corredor Amazonas serão previamente aprovados pelo CDPCM-BH e pelo
IEPHA-MG, garantido a visão técnica especializada do órgão sobre a proposta de
intervenção. Sobre as obras, toda etapa seguirá a legislação específica e deverá ser
previamente autorizada pelo órgão municipal competente.
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Durante uma obra de intervenção em áreas antigas pode acontecer da descoberta de artefatos
arqueológicos não identificados anteriormente. Neste caso, os órgãos de preservação
municipal (DPCA-FMC) e estadual (IEPHA-MG) deverão ser notificados imediatamente e
as obras paralisadas até que seja feita vistoria conjunta dos técnicos dos referidos órgãos para
definição dos procedimentos detalhados de intervenção. Ainda como forma de precaução,
deverão ser cercadas as áreas dos achados para evitar qualquer possibilidade de distúrbios ou
degradação adicionais; conduzir uma avaliação dos objetos ou sítios encontrados por
especialistas do patrimônio cultural; identificar e implementar ações coerentes com os
requisitos do Banco Mundial e da legislação nacional.
O Relatório de Monitoramento Ambiental do empreendimento, de periodicidade mensal,
contemplará as ações relacionadas ao Programa de Proteção do Patrimônio Cultural.

4.3. MONITORAMENTO
4.3.1.

Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras (PGAO)

A implantação deste programa nas obras do Corredor Amazonas visa promover mecanismos
eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos planos e programas
ambientais e a adequada condução das obras, no que se refere aos procedimentos ambientais,
mantendo um elevado padrão de qualidade na sua implantação e operação.
O PGAO tem por objetivos principais dotar o empreendedor de uma estrutura gerencial
capaz de conduzir, com eficiência, a implantação de diversos programas ambientais,
permitindo-lhe uma perfeita articulação entre os setores responsáveis pela implantação do
empreendimento.
Objetiva-se, ainda, monitorar, estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento das
especificações técnicas e das normas ambientais, na obra de implantação e durante a
operação do Corredor Amazonas, tendo em vista garantir as condições ambientais adequadas
nas áreas de influência das intervenções, no canteiro de obras, bem como nas rotas de
veículos e equipamentos a serem utilizados na execução dos trabalhos. Visa também
estender esses cuidados à fase de operação do empreendimento.
Portanto, em resumo, os objetivos do PGAO são:
•

Definir as regras e os procedimentos na Gestão Ambiental do empreendimento,
englobando as atividades de obras (implantação) e de operação;

•

Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das atividades
inerentes às obras do empreendimento;

•

Definir as competências e responsabilidades na gestão ambiental, estabelecendo uma
política de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle,
registro e recuperação.

Os responsáveis pela condução do plano deverão ter convivência com o cotidiano da obra, de
forma a assegurar a eficiência operacional da gestão ambiental, estando próximos aos
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acontecimentos para evitar impasses decorrentes do encaminhamento das ações. Dessa
forma, pode-se definir como público-alvo do PGAO a equipe interna da Prefeitura de Belo
Horizonte envolvida diretamente com a implantação do empreendimento, pelas empresas
construtoras, pelas equipes responsáveis pela implementação dos demais programas
ambientais, pelos parceiros institucionais e pelas comunidades do entorno e da área de
implantação do empreendimento.
A operacionalização desse programa ocorrerá com a contratação de uma equipe técnica
dentro do contrato da obra voltada ao gerenciamento e controle ambiental, a qual coordenará,
do ponto de vista ambiental, as ações de fiscalização, monitoramento, gerenciamento e
comunicação, de todos os procedimentos e atividades realizados durante a fase de
implantação.
Essa equipe deverá garantir que as obras e ações de implantação sejam desenvolvidas dentro
de um padrão de qualidade voltado a minimizar e controlar os impactos ambientais.
Listam-se algumas das principais atribuições que ficarão sob responsabilidade da equipe
responsável pelo PGAO durante a fase de implantação do empreendimento.
•

Acompanhar a manutenção de veículos e equipamentos, a fim de garantir que esta
não contamine o solo ou a água por óleos e graxas;

•

Acompanhar o pleno atendimento das especificações técnicas, parte integrante dos
contratos firmados entre empreendedor e empreiteiros, relacionadas principalmente
às obras civis em geral;

•

Coibir o depósito irregular de rejeitos e lixo evitando a contaminação do solo e água;

•

Coibir qualquer tipo de coleta de exemplares da fauna e flora, por parte dos
operários.

•

Disciplinar o uso de equipamentos de segurança pessoal de modo a evitar acidentes
de trabalho;

•

Disciplinar o comportamento da equipe de operários no sentido de evitar que os
mesmos promovam conflitos e transtornos à população residente no entorno;

•

Disciplinar o controle da velocidade de veículos e equipamentos, no sentido de
evitar acidentes;

•

Garantir o cumprimento dos procedimentos de auxílio em caso de acidentes;

•

Garantir que não hajam supressões não autorizadas e que os cortes autorizados
ocorram dentro dos limites da atividade de construção que está sendo desenvolvida;

•

Garantir que as intervenções de abertura de acessos, limpeza de áreas de trabalho e
disposição final de resíduos ocorra conforme previsto em projeto;

•

Interagir com a população de modo a tornar possível a manutenção e o
aprimoramento das boas relações entre o empreendedor e a população afetada.

Com o intuito de garantir a efetividade do controle ambiental das atividades do
empreendimento, do sistema de monitoramento e de comunicações internas, propõem-se
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alguns mecanismos de trabalho:
•

A equipe do PGAO deverá garantir a realização de treinamentos para os diversos
atores envolvidos na implantação do empreendimento (funcionários administrativos,
técnicos e operacionais);

•

O monitoramento das obras será semanal, realizado com base nas fichas de campo.
Serão elaborados relatórios semanais de não-conformidade, seguindo modelo a ser
disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte;

•

Os dados de campo deverão ser consolidados em relatórios mensais de
monitoramento;

•

Havendo quaisquer desconformidades importantes, tais como supressões irregulares,
emissão de ruído acima do permitido, poluição, etc., a equipe de monitoramento
deverá acionar imediatamente o Fiscal do Contrato de Obras, de modo a que o dano
seja reparado ou minimizado imediatamente;

•

Os temas reincidentes ou em desconformidade, por 1 mês consecutivo, serão objeto
de notificação ao responsável no setor de obras.

Será necessária uma equipe mínima para a implantação e acompanhamento do PGAO,
conforme descrito no Tabela 09.
Tabela 09 - Proposta de composição mínima para equipe do PGAO.
CARGO

EXIGÊNCIA e ATRIBUIÇÃO

01 (um) Supervisor Ambiental

Formação em nível superior e experiência comprovada na área
ambiental. Este profissional será o responsável pela implementação e
coordenação de todas as ações previstas no PGAO, reportando-se
diretamente ao empreendedor. Será, também, o responsável pelos
cursos de treinamento e reciclagem, a serem ministrados para
funcionários e empreiteiros. Deverá consolidar o Relatório de
Monitoramento Ambiental da Obra, com base em todos os relatórios
elaborados no período.

02 (dois) Monitores Ambientais

Formação de nível médio e experiência comprovada na área ambiental.
Estes profissionais serão os responsáveis pelo monitoramento das
atividades desenvolvidas, rotineiramente, nas várias frentes de serviços
e no entorno imediato das obras.

Mensalmente

será

elaborado

um

Relatório

de

Monitoramento

Ambiental

do

empreendimento, abordando todos os programas previstos no PGAS.

4.3.2.

Programa de Controle de Ruídos

Objetiva-se com a implantação desse Programa, além do pleno atendimento à legislação em
vigor, a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores das obras, a manutenção e a
garantia do conforto acústico para os moradores situados nas imediações da faixa lindeira do
Corredor Amazonas e, também, dos eventuais indivíduos da fauna local.
A análise dos dados, referentes a possíveis emissões de ruídos acima dos níveis com
potencial de causar incômodos, deverá ser feita calculando-se o nível equivalente (Leq)
diurno e noturno, com base nos níveis de ruído ambiente e oriundos das obras de
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implantação do empreendimento, ponderado conforme o fluxo de ruídos naquela área.
A medição dos ruídos gerados na implantação do Corredor Amazonas deverá considerar uma
malha triangular de monitoramento, próxima às frentes de serviço, cujos vértices dos
triângulos (nós) serão os pontos de medição. De acordo com a ocupação de cada trecho,
deverá ser verificada qual a melhor distância entre os pontos de medições a ser adotada a fim
de identificar o real impacto sobre a vizinhança. A avaliação de ruído terá, em média,
duração de 20 minutos por ponto monitorado, sendo os pontos previamente definidos com
medição diurna e noturna no entorno do empreendimento, visando atender às exigências da
legislação vigente.
Deverão proceder-se as medições de nível de ruído ambiente e dos advindos das obras para a
implantação do empreendimento, com indicação de Leq, L10 e L90, com registro gráfico da
leitura (a intervalos de 1 segundo) e identificação do local exato de medição, determinação
de distância da fonte sonora, mapas, fotos e coordenadas GPS.
Para as medições de ruído deve ser utilizado medidor de nível sonoro de tipo I, com análise
estatística de dados e integrador, e com respectivo certificado de calibração em laboratório
credenciado pelo INMETRO.
As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito na Lei
Municipal 9.505/2008 e na NBR 10.151, sendo que o tempo de amostragem deverá ser o
suficiente para, em cada ponto, avaliar o ruído ambiente (diurno e noturno) por um período
mínimo de 10 minutos.
Deverá ser anotado o período de intervalo exato dos ruídos das obras de implantação
(considerando como tal o momento em que o ruído se torna audível, até que seja novamente
inaudível, após o fim dos mesmos), sendo levantados assim os 3 parâmetros de medição:
ruído ambiente (sem interferência das obras) diurno; ruído ambiente noturno; e ruído das
obras do Corredor Amazonas. Com estes dados, em função dos ruídos oriundos do
empreendimento e tempo médio dos ruídos audíveis, pode-se calcular o nível equivalente
Leq para o período diurno e noturno.
O monitoramento de ruídos deverá ser realizado entre segunda e sexta-feira, avaliando o
período diurno e noturno, uma vez por mês, conforme legislação vigente.
Para o atendimento desse programa deverá ser contratada empresa especializada, que cumpra
com as exigências da DN COPAM 216/2017.
Com base nos resultados das medições de ruídos deverá ser elaborado relatório conclusivo
sobre o impacto a ser atribuído ao empreendimento, contemplando os laudos técnicos de
avaliação de emissão de ruídos. Nesse documento deverão ser propostas as medidas e
soluções para a mitigação dos impactos, caso o limite dos níveis de ruídos seja excedido.
O referido relatório será parte integrante do Relatório de Monitoramento Ambiental do
empreendimento.
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Programa de Controle de Vibrações

O programa de controle de vibrações tem como principal objetivo evitar que a implantação
do Corredor Amazonas possa vir a causar danos nas moradias do entorno do
empreendimento, bem como avaliar as condições dos imóveis antes da implantação das
obras.
Este programa justifica-se pela necessidade de controlar as vibrações que possam ocorrer na
região onde será implantado o empreendimento, visando evitar a abertura de trincas e
rachaduras nas edificações do entorno e evitar maiores danos futuros aos proprietários.
O Caderno de Encargos da Sudecap e os termos de referência para contratação de serviços
das empreiteiras prevêem que seja executada a vistoria cautelar antes do início das obras
para identificar e controlar os possíveis danos nas estruturas vizinhas em decorrências da
implantação do empreendimento. As visitas serão previamente agendadas com os moradores
e serão realizadas para analisar se os imóveis estão sendo afetados e corrigir possíveis
problemas, exigindo-se a realização de laudos técnicos.
Além das visitas dos técnicos aos imóveis da área do entorno, serão implantadas ações que
minimizem as vibrações, como a utilização de equipamentos para demolição que gerem o
mínimo possível de vibrações. Toda etapa das obras seguirá a legislação específica e deverá
ser previamente autorizada pelo órgão municipal competente, quando for o caso.
O Plano de Comunicação e Mobilização Social auxiliará este programa de maneira a manter
o contato entre a comunidade e os responsáveis pelo empreendimento, agendando as
possíveis visitas dos técnicos aos imóveis e demais situações.
O Relatório de Monitoramento Ambiental do empreendimento, de periodicidade mensal,
contemplará as ações relacionadas ao controle das vibrações.

4.3.4.

Programa paisagístico para as áreas do empreendimento

O programa tem como premissa a preservação dos espécimes arbóreos existentes nas áreas
de intervenção. Caso não haja solução locacional que permita a preservação de um espécime
arbóreo, sua supressão será solicitada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA),
órgão responsável pela emissão de tal autorização no município de Belo Horizonte.
Como medida de compensação ambiental, prevista nas deliberações normativas, será
proposta a implantação de um projeto de paisagismo e urbanismo ao longo do
empreendimento, melhorando a condição de acesso para os usuários do transporte público e,
onde for possível, promover um incremento na arborização urbana. O projeto urbanísticopaisagístico terá como finalidade melhorar a qualidade ambiental do Corredor Amazonas.
A compensação ambiental ocorrerá de acordo com o preconizado na Deliberação Normativa
(DN) do COMAM nº 67/10, modificada pelas DN’s 94/19 e 95/19 e, no que diz respeito aos
padrões de mudas para a reposição ambiental e o plantio em logradouros, será respeitado que
disposto na DN nº 69/10.
A recomposição vegetal através do plantio de espécies arbóreas e arbustivas nas áreas de
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parque, praças e vias públicas de grande porte representa um ganho na qualidade de vida da
população local e relevância ambiental em função da criação de áreas verdes que, ao mesmo
tempo em que reduz a possibilidade de degradação dos recursos naturais, contribui para a
criação de áreas de lazer.
A equipe responsável pelo PGAO acompanhará as atividades de supressão, a fim de
assegurar a identificação assertiva do espécime a ser suprimido e orientar a realização da
atividade para evitar que ocorram danos aos demais indivíduos do seu entorno. Ela também
acompanhará as atividades de plantio que forem necessárias, visando à reposição ambiental
exigida.
Os Relatórios de Monitoramento Ambiental contemplarão as informações sobre as
supressões de vegetação, sempre que ocorrerem e também a implantação do projeto de
paisagismo e de urbanismo.

4.3.5.

Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil

Esse programa visa implementar um plano de gerenciamento baseado no estabelecimento de
medidas operacionais de manuseio, acondicionamento, armazenamento temporário,
destinação final adequada e controle documental.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é um documento que
busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na origem, controlar e
reduzir os riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final dos
mesmos, em conformidade com a legislação vigente.
Para a elaboração do PGRCC será realizado um levantamento dos resíduos a serem gerados
na implantação da obra, e em seguida será feita a sua classificação conforme a NBR
10.004/2004 e Resolução CONAMA 307/02 e suas alterações, para então estabelecer as
melhores formas de segregação, acondicionamento e destinação final.
Conforme a Lei Municipal nº 10.522/2012, os geradores de resíduos da construção civil,
responsáveis pela execução de obras civis, que estejam sujeitas à obtenção de licença
outorgada pelo Poder Executivo deverão elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
O PGRCC será elaborado conforme documentos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
sendo a “Orientação Técnica para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC)”, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMMA), e o “Procedimento Padrão para a Elaboração de Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC)”, da Sudecap.
A prioridade no canteiro de obra deverá ser a minimização das perdas geradoras de resíduos.
Isto pode ser alcançado com a escolha de materiais certificados e com embalagens que
facilitem o manuseio sem o risco de perdas, pela capacitação da mão de obra e pelo uso de
equipamentos com tecnologia adequada aos processos construtivos.
Será prevista a destinação do material de demolição e escavação para a usina de reciclagem
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de resíduos da construção civil da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU. Entretanto,
caso a SLU se manifeste sobre a impossibilidade de receber o volume de resíduos a serem
gerados pela obra do Corredor Amazonas, será estudada a instalação de uma usina de
reciclagem pela empresa vencedora da licitação.
Os resíduos classe B, conforme Resolução CONAMA 307/2002, são considerados
recicláveis (papel, papelão, plástico, madeira e sucatas metálicas) e poderão ser doados para
associações e entidades de reciclagem, mediante instrumento formal e prestação de contas do
material doado. Estes resíduos deverão ser acondicionados na área do canteiro de obras, em
local adequado às suas características, até sua destinação ambientalmente adequada.
Devido à dificuldade de encaminhamento de alguns resíduos da Classe B para a reciclagem,
como gesso, sacarias de cimento e madeira, esses poderão ter como alternativa tecnológica a
reciclagem por meio do coprocessamento como insumo ou fonte energética.
A reciclagem, conforme a Lei Estadual nº 18.031/2009, que dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos, é o processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a
alteração das propriedades físicas ou químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados
a processos produtivos. Já a Deliberação Normativa n°154/2010 do Conselho Estadual de
Política Ambiental (COPAM) estabelece o coprocessamento como a utilização de resíduos
para substituição de matérias-primas e/ou aproveitamento energético em fornos de clínquer.
Os materiais não recicláveis, tais como resíduos sólidos de instalações sanitárias e de
refeitórios, serão coletados pela Superintendência de Limpeza Urbana do Município de Belo
Horizonte - SLU e posteriormente encaminhados a local ambientalmente adequado.
A Resolução CONAMA Nº 307/02 em seu Art. 3o, inciso IV, classifica como Classe D os
resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Nas obras os resíduos
de tintas, óleos ou outros produtos considerados perigosos deverão ser adequadamente
acondicionados, tendo os cuidados especiais com o manuseio e a disposição final
ambientalmente adequada. O trabalhador responsável pela gestão desses resíduos deve estar
devidamente protegido com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados. Os
resíduos classificados como perigosos, que por ventura vierem a ser gerados durante a
execução da obra, serão destinados conforme as normas técnicas específicas vigentes.
Em síntese, para o gerenciamento dos resíduos nos canteiros e frentes de obra são
recomendados alguns procedimentos básicos, como: segregação na fonte, acondicionamento
adequado e destinação final ambientalmente adequada.
A triagem dos resíduos deve ocorrer o mais próximo possível dos locais de sua geração. A
frequência da coleta é determinada pela quantidade dos resíduos, de forma a impedir o seu
acúmulo, o comprometimento da sua segregação, dos demais serviços na obra e de sua
destinação ambientalmente adequada.
Para o acondicionamento dos resíduos deverá ser considerado o volume, a facilidade de
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coleta, a segurança dos trabalhadores e da comunidade e a preservação da qualidade dos
resíduos nas condições necessárias para sua destinação ambientalmente adequada ou
reutilização.
A destinação correta dos resíduos deverá seguir o disposto no PGRCC, encaminhando os
materiais para locais em situação regular junto aos órgãos licenciadores. A definição do local
deverá considerar fatores como qualidade ambiental do local da destinação, viabilidade
econômica (custo do transporte e valoração dos resíduos), e possibilidade de utilização dos
resíduos nas áreas de influência das obras. Ressalta-se que, havendo mais de um local em
situação regular perante o órgão licenciador e apto a receber o tipo de resíduo que se deseja
destinar, deverá ser considerado o critério do menor custo global “transporte + taxa de
destinação”.
A implantação do PGRCC e o acompanhamento de suas ações terão papel preventivo e
corretivo, devendo ser mantido até a completa finalização da obra e a desmobilização do
canteiro de obras. Além disso, o PGRCC tem o papel de conscientizar todos os envolvidos
com a obra na aplicação da metodologia de redução de resíduos, manuseio e disposição
correta dos resíduos, sua reutilização e reciclagem de material.
O transporte dos resíduos gerados na obra só poderá ser realizado por empresa em situação
regular perante o poder público, sendo exigida a emissão prévia do Controle de Transporte
de Resíduos (CTR) ou do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). Será vedado o
transporte de resíduos de qualquer natureza sem a emissão prévia do respectivo CTR ou
MTR.
A DN COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, instituiu no estado de Minas Gerais o
Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduo (Sistema MTR), que visa controlar
o fluxo de resíduos sólidos e de rejeitos no estado, tendo seu acesso exclusivamente em meio
digital, pela internet, em página eletrônica da Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM). O uso do Sistema MTR passará a ser obrigatório para empreendimentos geradores
de resíduos sólidos da construção civil a partir de abril de 2020. Como as obras do Corredor
Amazonas terão início após a data de entrada em vigor da obrigatoriedade do uso do Sistema
MTR, ele será utilizado como ferramenta de comprovação da correta destinação ambiental
dos resíduos que vierem a ser gerados pela obra.
Serão adotadas medidas que minimizem os transtornos causados à população do entorno,
entre as quais podem ser citadas:
•

Transporte em caminhões adequados com cobertura em lona do material de descarte
a ser transportado;

•

Limpeza das vias públicas mediante umectação periódica;

•

Cumprimento dos horários de trabalho;

•

Limpeza das vias caso haja derramamento de material inerte transportado;

•

Proteção de bueiros e bocas de lobo de modo a evitar o encaminhamento de terra ou
outros resíduos, além de óleos e graxas dos caminhões, para o sistema de drenagem
pluvial.
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Deverá ser exigido que os transportadores e locais de destino dos resíduos (aterros, indústrias
de coprocessamento, cooperativas de reciclagem) estejam em situação regular perante o
poder público, no que couber em cada caso, ficando a empresa executora da obra obrigada a
certificar-se dessa situação e manter no canteiro de obras cópia da documentação
comprobatória dessa regularidade. Essa documentação deverá ser armazenada no canteiro de
obras juntamente com o PGRCC.
A Deliberação Normativa n° 232/2019 estabelece no parágrafo 4º, do Art. 7º que "No caso
de empreendimento ou obra pública executada por terceiros, é responsabilidade da
contratada o cumprimento desta deliberação normativa, bem como observar as demais
exigências quanto à geração, ao transporte e à destinação dos resíduos sólidos ou rejeitos,
não sendo permitida a delegação de responsabilidades a empresa subcontratada, sem prejuízo
do direito de regresso".
A Lei Municipal 10.522/2012 determina no Art. 15º, e em seu Parágrafo Único:
“Art. 15 - Os PGRCCs devem ser implementados pelos construtores responsáveis
por obra objeto de licitação pública realizada por órgão ou entidade da
administração pública municipal, devendo deles ser exigida, para a
subcontratação, a apresentação dos agentes responsáveis pelas atividades de
transporte, triagem e destinação de resíduos, definidos entre os licenciados pelo
poder público municipal.”
Parágrafo Único - Os contratos administrativos celebrados no âmbito da administração
pública municipal incluirão cláusula exigindo do contratado a implementação do PGRCC,
que será considerado como custo direto no orçamento e nas propostas de preços dos
licitantes.
Diante do preconizado pelos supracitados dispositivos legais, será exigido que a empresa
executora da obra do Corredor Amazonas se responsabilize pelo correto gerenciamento dos
resíduos da construção civil, desde sua geração até a destinação ambientalmente adequada.
Caberá à empresa executora da obra do Corredor Amazonas a contratação de pessoal
qualificado para o gerenciamento dos resíduos, sendo de sua responsabilidade a implantação
e manutenção do PGRCC.
Serão elaborados Relatórios de Monitoramento Ambiental periódicos contemplando o
volume gerado por cada tipo de resíduo, a descrição da forma e local disponibilizado para
acondicionamento. Será apresentada a documentação comprobatória do destino final e do
transporte, anexando cópias das licenças e autorizações relativas às empresas receptoras dos
resíduos e dos transportadores.

4.3.6.

Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras

Este programa tem por objetivo orientar e disciplinar a coleta e a destinação de resíduos
sanitários gerados durante a implantação do Corredor Amazonas.
O canteiro de obras deverá ter sua rede de coleta de efluentes interligada à rede coletora de
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esgoto ou, caso não seja possível a interligação, ser equipado com banheiros químicos, os
quais deverão ser fornecidos por empresa especializada e devidamente regularizada para o
fornecimento desses equipamentos e a destinação de seus efluentes.
Em nenhuma hipótese será permitido que qualquer tipo de efluente gerado nas dependências
do canteiro de obras seja direcionado à rede coletora de águas pluviais.
Como o canteiro de obras poderá ser deslocado de acordo com a evolução da obra, será
avaliada a viabilidade técnica da implantação de sistema de reuso das águas servidas (águas
cinzas). Caso se viabilize a implantação do sistema de coleta de água servida, este deverá
estar totalmente separado do sistema de fornecimento de água potável. Assim, as águas de
reuso devem ser captadas e direcionadas por meio de encanamento próprio para reservatórios
destinados ao seu reaproveitamento em usos menos nobres, como em “lava-rodas” e no
abastecimento de descargas de vasos sanitários ou mictórios.
Essas medidas terão papel preventivo, sendo sua aplicação exigida ao longo do período de
execução da obra. As ações de gestão dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras e a
comprovação de sua destinação, quando for o caso, serão apresentadas no Relatório de
Monitoramento Ambiental.

4.3.7.

Programa de controle de emissões atmosféricas

Esse programa tem por objetivo propor medidas de controle da geração de poeira, visando
minimizar a dissipação de material particulado, bem como controlar as emissões
atmosféricas de motores a diesel.
Para controlar a emissão de particulados, principalmente aqueles na forma de poeiras
fugitivas (material particulado em suspensão) geradas pela movimentação de veículos e
máquinas, propõem-se a adoção das seguintes medidas:
•

Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as vias de ligação
com a área de armazenamento de resíduos da construção;

•

Umedecer materiais inertes dispostos sobre os caminhões, antes de serem
transportados;

•

Umedecer, sempre que possível, os materiais que serão descarregados na obra, como
pedras e britas;

•

Realizar a limpeza das vias de tráfego;

•

Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente
lonadas de modo que não ocorram perdas de material durante o transporte.

Com relação às emissões atmosféricas dos motores a diesel, como medida de controle, os
veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante as fases de implantação deverão fazer
parte de programas de manutenção periódica da frota de forma a minimizar a emissão de
gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de funcionamento destes
equipamentos, promovendo a regulagem e manutenção dos mesmos.
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Será exigido no edital de licitação que a empresa vencedora do certame utilize somente
veículos que façam parte de programa de Automonitoramento de Frota, com medições
periódicas de opacidade. Essa exigência terá como orientação para o seu atendimento o
“Roteiro 4 - Orientação Técnica para Automonitoramento da Frota de Veículos” (ANEXO
3), elaborado pela SMMA.
Essas medidas deverão ser mantidas até a finalização de todas as fases da obra. As ações
relacionadas ao presente programa serão apresentadas no Relatório de Monitoramento
Ambiental.

4.3.8.

Programa de Educação Ambiental

O objetivo do Programa de Educação Ambiental é desenvolver ações educativas, formuladas
por meio de um processo participativo, visando capacitar setores sociais, com ênfase nos
afetados diretamente pelo empreendimento, minimizando os impactos ambientais e sociais,
buscando uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região.
A educação ambiental é fundamental para que um empreendimento seja efetivamente
apropriado pela população. É através dela que a comunidade poderá adquirir uma
compreensão global dos benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma
adequada e zelar pela sua conservação e manutenção. Dentro da linha de ação do programa
observa-se que o controle e a mitigação dos impactos do empreendimento dependem não só
da capacitação de seus trabalhadores, como também de sua sensibilização.
O Programa de Educação Ambiental atende às prerrogativas da Política Nacional de
Educação Ambiental, instituída pela Lei Federal 9.795/99, que estabelece as bases para a
valorização da educação voltada às questões ambientais e à sua inserção em diferentes
organizações. O inciso V do artigo 3º, dessa Lei, atribui às empresas o papel de “promover
projetos destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo
sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no
Meio Ambiente”.
Por fim, este programa deve proporcionar condições para produção, aquisição de
conhecimentos, habilidades entre os trabalhadores e comunidades locais, bem como para o
desenvolvimento de atitudes visando à participação individual e coletiva na gestão do uso
dos recursos ambientais e na concepção e aplicação das decisões que afetam a qualidade dos
meios físico, natural e sociocultural.
As atividades para a conscientização e mobilização da população beneficiária e funcionários
das obras se baseiam na capacitação de multiplicadores, abordando temas referentes ao Meio
Ambiente (água, esgoto, lixo, preservação das obras, etc). Esse grupo terá uma atuação junto
aos familiares, vizinhança, escolas e igrejas, bem como na:
•

Realização de reuniões e assembleias com a população e com os funcionários para
introduzir a questão ambiental;

•

Treinamento e capacitação dos funcionários durante a execução das obras com foco
na sustentabilidade;
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Distribuição de materiais educativos, de divulgação e informativos nos vários canais
de comunicação identificados nas comunidades, além da programação de eventos,
apresentações teatrais, etc.;

•

Capacitação das comunidades durante a implantação das intervenções;

•

Realização de trabalhos educativos porta a porta;

•

Tratamento das questões ambientais em reuniões e em assembleias realizadas com as
comunidades;

•

Desenvolvimento de atividades recreativas, culturais e de lazer, buscando o
reconhecimento e o fortalecimento da educação informal, a fim de resgatar a
identidade e a autoestima através da valorização da cultura local e de promover a
apropriação dos novos espaços propostos no reordenamento urbano.

A equipe responsável pela implantação do PEA elaborará relatórios periódicos das atividades
desenvolvidas junto aos funcionários da obra do Corredor Amazonas e à comunidade do
entorno. Este relatório será parte integrante do Relatório de Monitoramento Ambiental do
empreendimento.

4.3.9.

Programa de Alteração da Circulação Viária

Este programa tem por objetivo controlar a circulação de máquinas, caminhões e veículos
nas vias diretas e indiretamente afetadas pelas obras do Corredor Amazonas, durante sua
implantação, minimizando os riscos e os conflitos, além de garantir a manutenção da
acessibilidade nas vias onde estão previstas as intervenções e a segurança dos usuários.
A interferência com as vias públicas existentes e no entorno imediato do empreendimento,
podem causar problemas para o tráfego local e aumentar o risco para a população. Para
minimizar os impactos previstos neste programa, serão previstas as atividades listadas a
seguir:
•

Planejamento de horários e vias para as alterações de trânsito, garantindo, a
circulação de pedestres e veículos;

•

Sinalização adequada das vias;

•

Comunicação à comunidade sobre dias e horários em que haverá alterações;

•

Implantação de desvios para permitir a circulação de veículos;

•

Construção de passagens temporárias para veículos, se necessário, e para pedestres
através de passadiços, travessias de madeiras ou metálicas;

•

Priorização da interrupção em meia pista, quando possível, permitindo a circulação
viária.

Para a interdição parcial ou total das vias é necessária à emissão da Autorização de
Interdição de Via (AIV), que é um documento emitido pela BHTRANS ao executor da obra.
A AIV é emitida após aprovação do Documento Operacional de Trânsito (DOT), que é
elaborado no intuito de minimizar os impactos negativos para os usuários.
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O DOT contém o plano operacional de trânsito com indicação do local da obra ou evento,
duração, sentido de circulação das vias públicas afetadas, desvios propostos, linhas de
transporte coletivo envolvidas, pontos de embarque e desembarque de transporte público,
especificação e posicionamento da sinalização de trânsito a ser utilizada, dizeres e locação de
faixas de pano alusivas ao desvio.
A execução desse programa terá suporte nas ações previstas no programa de comunicação e
mobilização social. O Relatório de Monitoramento Ambiental apresentará as atividades
desenvolvidas no âmbito do presente programa visando comprovar sua implantação.

4.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Tabela 10 - Cronograma de Implemantação dos Programas Socioambientais
CRONOGRAMA – Programas Socioambientais
Programas e atividades
Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras
Programa de Controle de Ruídos
Programa de Controle de Vibrações
Programa paisagístico para as áreas do empreendimento
Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil
Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras
Programa de controle de emissões atmosféricas
Programa de comunicação e mobilização social
Programa de Educação Ambiental
Programa de Alteração da Circulação Viária
Fortalecimento Institucional

Projeto – Corredor Amazonas
Elaboração

Implantação

Operação

229

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

5. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA
CABANA PAI TOMÁS

5.1. MITIGAÇÃO
5.1.1.

Considerações sobre o PGAS

O presente Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Projeto de Requalificação
Urbana da Cabana Pai Tomás contempla as medidas a serem tomadas durante a
implementação das intervenções e os programas de controle ambiental e monitoramento
relacionados às obras e a fase de operação/funcionamento do empreendimento.
Visando assegurar a qualidade ambiental das obras, este PGAS tem os seguintes objetivos
específicos:
•

Acompanhar as etapas da obra e de acordo com os devidos programas de controle
ambiental;

•

Assegurar a implementação das medidas de controle e mitigação dos impactos
previstos;

•

Implantar e operar os canteiros de obras de forma ambientalmente adequada;

•

Assegurar o menor nível de interferência das atividades dos canteiros e dos
trabalhadores no cotidiano da comunidade local;

•

Evitar, minimizar, controlar ou mitigar os impactos significativos potenciais durante
o período de implantação;

•

Garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores nas obras do Projeto;

•

Cumprir com as diretrizes da legislação ambiental vigente e com as Normas do
Banco Mundial.

O PGAS é o instrumento principal de monitoramento e avaliação referente à implantação do
Projeto de Urbanização Integrada - Vila Viva Cabana Pai Tomás. Por intermédio desse Plano
é possível reconhecer os impactos potenciais do projeto, a fim de subsidiar a definição de
planos de ação específicos e prever a definição de medidas para prevenir, minimizar, mitigar,
ou compensar os efeitos negativos, avaliando os instrumentos mais apropriados para essa
atividade.
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Gestão socioambiental

Para garantir a implementação dos programas socioambientais propostos neste PGAS, à
gestão ambiental das intervenções ficará sob a responsabilidade da Companhia Urbanizadora
e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel).
Para o efetivo gerenciamento e controle ambiental, os programas propostos neste PGAS
deverão obedecer ao mesmo cronograma estabelecido para as obras e os custos deverão ser
incorporados aos custos da obra.
Deve considerar, ainda, que os contratos de execução das obras deverão incluir cláusulas
referentes à obrigatoriedade da empresa construtora cumprir com todas as medidas
ambientais, sociais e de saúde e segurança do trabalhador, previstas neste PGAS e na
legislação vigente. Tal obrigatoriedade deverá ser explicitada no edital de contratação.

5.1.3.

Medidas mitigadoras e compensatórias

Medidas mitigadoras para a geração de expectativa e insegurança da população
residente na Vila

Esse impacto vem sendo mitigado desde o início dos trabalhos do Plano Global Específico
(PGE), que foi desenvolvido de forma participativa e com a implantação de ações de
comunicação social voltadas para os residentes na Vila. Tais ações vêm contribuindo para a
redução da insegurança da população.
A premissa básica das ações de comunicação social é conduzir de forma planejada o
complexo processo de implantação de intervenções, tendo como referência as seguintes
diretrizes: incentivar a participação dos diversos grupos sociais envolvidos com a população
da Vila; organizar e manter um sistema de informação eficiente e apoiar a execução das
medidas de controle ambiental propostas na fase de licenciamento das intervenções. A meta
é promover e estreitar os contatos com os diversos grupos sociais através de um processo
interativo e passível de ser alterado quando houver indicação da necessidade de mudança nos
rumos adotados.
Medidas mitigadoras para a especulação imobiliária na Vila

O movimento de especulação com terrenos e imóveis na Vila, antes da execução das obras
previstas, pode ser minimizado com o repasse para os atuais moradores de informações
corretas sobre todo o projeto previsto para ser implantado na Cabana Pai Tomás e o impacto
das intervenções nas valorizações futuras da terra e das edificações, fruto dos investimentos
realizados pela Prefeitura. A ideia é dar ciência aos proprietários das reais possibilidades de
seus imóveis serem de fato valorizados, pois, caso decidam pela venda do mesmo, o façam
com conhecimento das variáveis econômicas envolvidas na transação.
Medidas mitigadoras e compensatórias para as alterações na qualidade de vida da
população da Vila durante o período de obras

Os métodos construtivos, usuais da construção civil, devem gerar incômodos para a
população do entorno das obras. Recomenda-se, portanto, que sejam tomadas medidas
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preventivas no sentido de evitar ou reduzir quaisquer problemas e garantir que os níveis de
qualidade de vida sejam próximos ao atualmente encontrado no local.
Em primeiro lugar, têm-se medidas administrativas que visam dotar a obra de procedimentos
técnicos e operacionais que garantam a atenuação da quantidade de poeira em suspensão, do
movimento de carga e descarga, da alteração dos níveis de ruído, a manutenção criteriosa do
canteiro de obra e entorno do mesmo, promovendo sua limpeza e organização rigorosa, entre
outros incômodos, através da definição de diretrizes e planos de trabalho.
A recomendação técnica básica é a execução da obra dentro de um rigoroso cronograma de
atividades, de modo a manter o planejamento necessário da mesma com a menor
interferência no cotidiano das pessoas residentes e usuárias do local.
O horário de trabalho com equipamentos que geram ruídos, tais como: betoneiras, serra
elétrica, makita, policortes, pá-carregadeira, guinchos, compressores, entre outros, deverão
estar compreendidos no intervalo de 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira,
excluindo-se os dias de feriados, pois podem produzir níveis de ruído da ordem de 80 a 95
dB(A) a cerca de 1,0 metro de distância.
Em qualquer caso, as atividades para assentamento da obra e movimentação de solo, entulho
e argamassa deverão preservar as condições ambientais, tomando-se medidas como a
remoção do material excedente de escavação ou sobras de argamassa, sacos de cimento e
restos de madeira das proximidades dos dispositivos de drenagem, de modo a não provocar
entupimento, cuidando-se ainda para que esse material não seja carreado para as áreas de
nascentes e corpos d’água, causando assoreamento.
A etapa de implantação de fundações envolve a preparação de ferragem e concretagem. No
primeiro caso, quando o corte da ferragem, geralmente realizado através de policorte, for
executado na obra, ele deverá obedecer ao horário restrito. Da mesma forma, as operações de
concretagem que deverão ser feitas através de concreto usinado fornecido por caminhões
betoneiras, obedecerá ao horário de restrição.
As obras de infraestrutura e dos conjuntos habitacionais serão executadas de acordo com os
procedimentos constantes nos Cadernos de Encargos de Execução de Obras de Infraestrutura
e de Edificações da Sudecap e que estão em vigor no município de Belo Horizonte.
Medidas mitigadoras e compensatórias para os riscos de acidentes

O planejamento adequado da obra e a utilização de mão de obra qualificada para as várias
tarefas a serem executadas constituem medidas preventivas para a redução do risco. Além
disso, são também indicadas a adoção de todos os procedimentos definidos pela legislação
brasileira de segurança do trabalho, especificamente no que diz respeito aos riscos de
acidentes em obras civis. Algumas medidas preventivas e de conscientização dos
funcionários serão adotadas para evitar acidentes de trabalho no canteiro de obras, bem como
o uso obrigatório de equipamento de proteção individual (EPI).

232

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Medidas mitigadoras
infraestrutura

para

as

interferências
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obras

nos

sistemas

de

A medida mitigadora desse impacto é trabalhar de forma conjunta com as concessionárias de
serviço público procurando definir com antecedência as interferências existentes e planejar a
adequação necessária. Além disso, é de extrema importância à divulgação de eventuais
cortes de serviços, em função das obras, a toda população beneficiada pela Concessionária
em questão, também nesse caso com antecedência adequada, de forma a trazer o menor
transtorno ao cotidiano das famílias.
Medidas mitigadoras quanto à geração de bota -fora

Os materiais imprestáveis para execução de aterros e aqueles que forem escavados em
excesso deverão ser transportados, obrigatoriamente, sobre caminhões basculantes, forrados
com lona e encaminhados para bota-foras licenciados pela PBH. Nos locais de bota-fora, o
material deverá ser espalhado, compactado, drenado e receber cobertura vegetal.
A circulação dos caminhões de transporte, bem como a quantidade de veículos em cada
comboio, deverá ser definida previamente de tal forma a impactar o menos possível áreas de
ocupação densa. Além disso, os veículos utilizados deverão estar em bom estado de
conservação e manutenção, permitindo assim a diminuição de ruídos e a emissão de
poluentes atmosféricos.
Medidas mitigadoras quanto ao aumento do trânsito no complexo viário da Sete de
Setembro

A implantação do complexo viário Sete de Setembro poderá aumentar o fluxo diário de
veículos nas áreas internas do assentamento, tanto por moradores da própria Vila quanto por
população externa a ela. No sentido de assegurar as condições de segurança da via, serão
adotadas medidas de traffic calming. Além disso, será estudada a possibilidade de
implantação de uma ciclovia para atendimento dos deslocamentos internos da vila.

5.2. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS DE MONITORAMENTO
DAS OBRAS
5.2.1.

Programa de controle de ruídos

A fase de implantação do empreendimento pode ser caracterizada como a etapa com maior
potencial de geração de ruídos, uma vez que serão necessárias atividades de obras civis.
Nessas atividades poderão ser alocados equipamentos e máquinas de grande porte, tais
como: caminhões, rompedores pneumáticos, tratores de esteira, trator carregador, pás
carregadeiras, rolos compactadores, escavadeiras hidráulicas, motoniveladora, caminhões
betoneira, caminhões espargidores, entre outros.
A avaliação das emissões sonoras e as ações para sua minimização serão baseadas na
legislação vigente, Lei Municipal nº 9.505/08, as recomendações da ABNT 10.151/2000 e na
“Orientação Técnica para Laudo Técnico de Avaliação de Emissões Sonoras” da Prefeitura
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Municipal de Belo Horizonte.
O objetivo deste Programa é a minimização dos incômodos sonoros causados durante as
obras. Para isso serão realizadas as seguintes atividades:
•

Optar por equipamentos e veículos novos e com as revisões em dia, que,
consequentemente, produzem menos ruído e poluição;

•

Correta manutenção dos veículos e equipamentos do empreendimento garantindo
sua utilização em perfeito estado de funcionamento;

•

Optar por uma manutenção preventiva e corretiva, em local ambientalmente
adequado (oficina), de acordo com a recomendação do Manual do Fabricante de
cada equipamento e veículo utilizado no empreendimento. A manutenção corretiva
deverá ocorrer sempre que identificado o aumento na emissão de ruídos, procedendo
à regulagem ou a troca do componente defeituoso;

•

Movimentação de máquinas e caminhões apenas em horário diurno;

•

Recebimento de materiais na obra com base em horários previamente estabelecidos;

•

Horário de trabalho dos equipamentos geradores de ruído entre 08:00 e 17:00 horas;

•

Enclausuramento das fontes geradoras de ruído, sempre que possível. Quando não
for possível, deve-se prever a implantação de obstáculos para que a onda sonora não
seja propagada;

•

Todos os trabalhadores envolvidos no empreendimento, quando submetidos a ruídos
acima dos níveis permitidos em lei, deverão utilizar equipamento de proteção
individual (EPI) que atenue o ruído até os níveis que não causem prejuízo a sua
saúde.

O monitoramento dos ruídos será realizado de acordo com as condicionantes da Licença
Ambiental do Projeto.
Assim, a implantação desse Programa de Controle de Ruídos, objetiva, além do pleno
atendimento à legislação em vigor, a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores das
obras, a manutenção e a garantia do conforto acústico para os moradores situados no
entorno, bem como a integridade dos imóveis e edificações ali consolidadas.
 Resultados Esperados
Manutenção dos níveis de ruído no mínimo possível. Reduzida ocorrência de reclamações
com relação aos ruídos.
 Indicadores de Monitoramento
O monitoramento será realizado através de medições dos níveis de emissões de ruídos
produzidos por equipamentos e veículos que devem estar em conformidade com as
prescrições do fabricante e pela satisfação da população com o andamento das obras.
 Cronograma
Todas as ações devem estar previstas no planejamento das intervenções e durarão enquanto
houver atividades geradoras de ruído.
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Programa de controle de vibrações

Segundo a lei municipal n.º 9505 de 23 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle de
ruídos, sons e vibrações no município de Belo Horizonte, no artigo 3º entende-se por
vibração: “oscilação ou movimento alternado de um sistema elástico, transmitido por ondas
mecânicas, sobretudo em meios sólidos”.
Em obras de construção civil é comum a ocorrência de movimentos de terra e vibrações que
podem provocar danos nas estruturas vizinhas à área de implantação das intervenções. Obras
de terraplenagem e pavimentação, proximidade e precariedade das edificações, onde poderão
ser percebidas vibrações geradas pelo tráfego de veículos pesados, equipamentos de
compactação, entre outros. Essas vibrações poderão acarretar danos às edificações.
Este programa justifica-se pela necessidade de controlar as vibrações que possam ocorrer na
região onde será implantado o empreendimento, visando evitar a abertura de trincas e
rachaduras nas edificações do entorno e evitar maiores danos futuros aos proprietários.
As principais atividades são:
•

Treinamento dos operadores de máquinas e operários para exercerem suas funções
com nível reduzido de vibrações;

•

Utilização de veículos e equipamentos em perfeito estado de funcionamento;

•

Correta manutenção dos veículos e equipamentos dos empreendimentos;

•

Vistoria cautelar das edificações passíveis de dano, incluindo descrição e registro
fotográfico. Essas são programadas com antecedência, antes da realização das
atividades previstas, e exige a elaboração de laudos técnicos;

•

Para as demolições serão utilizados equipamentos que gerem o mínimo possível de
vibrações.

 Resultados Esperados
A redução das ocorrências de reclamações com relação às vibrações produzidas.
 Indicadores de monitoramento
Satisfação da população com o andamento das obras.
 Cronograma
Todas as ações devem estar previstas no planejamento das intervenções e durarão enquanto
houver atividades geradoras de vibração.

5.2.3.

Programa de recomposição vegetal

Esse Programa tem como premissa a preservação dos espécimes arbóreos existentes na área
de intervenção. Caso não haja solução locacional que permita a preservação de um espécime
arbóreo, sua supressão deverá ser autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMMA) e sua compensação ambiental ocorrerá de acordo com a autorização emitida e com
o preconizado na Deliberação Normativa (DN) do COMAM n° 94/2019 e n° 95/2019, e no

235

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

que diz respeito aos padrões de mudas para a reposição ambiental e o plantio em
logradouros, seguirá a DN COMAM nº 69/10.
A recomposição vegetal através do plantio de espécies arbóreas e arbustivas nas áreas de
parque, praças e vias públicas representam um ganho na qualidade de vida da população
local e relevância ambiental em função da criação de áreas verdes que, ao mesmo tempo em
que reduz a possibilidade de degradação dos recursos naturais, contribui para a criação de
áreas de lazer.
As principais atividades são:
•

Implantação de áreas verdes nas áreas remanescentes;

•

Elaboração de projetos paisagísticos considerando as recomendações referentes à
preparação da área para receber o plantio;

•

Cuidados necessários para execução do plantio das mudas, bem como de sua
proteção;

•

Realização do plantio de espécies arbóreas e forrações, além de cobertura vegetal
específica para aquelas áreas muito íngremes;

•

Consideração das diretrizes dos órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos e
operação e manutenção das áreas.

 Resultados Esperados
Melhoria na ambiência interna da Vila.
 Indicadores de monitoramento
Satisfação da população com o andamento das obras, utilização dos espaços públicos de
forma efetiva e o aumento de extensão de áreas verdes na Vila.
 Cronograma
A implantação das áreas verdes depende da estruturação e consolidação do sistema viário
proposto. O plantio de espécies arbóreas se iniciará após a estabilização das encostas e
taludes pela cobertura vegetal específica e, mais precisamente, após o término das obras
civis, que obedecerão às especificações, locações e espaçamentos constantes no projeto.

5.2.4.

Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil

Os resíduos originados na construção civil, quando não devidamente destinados, possibilitam
a proliferação de vetores de contaminação e, se levados pelas águas superficiais, obstruem as
canalizações de drenagem.
Os resíduos sólidos serão gerados na fase de implantação, não somente pelos funcionários
das obras, mas também como resultado dos serviços desenvolvidos, sendo caracterizados
basicamente como resíduos comuns das atividades humanas, material de limpeza das áreas
de intervenção e resíduos sólidos da construção civil.
Os objetivos desse Programa são a redução da quantidade de resíduos produzidos, através do
combate ao desperdício e do maior aproveitamento dos insumos, a segregação e destinação
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final correta dos resíduos e a inexistência de contaminação do solo ou água pelos resíduos
gerados no empreendimento.
Principais atividades:
•

Elaborar, implementar e acompanhar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) e o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
(PGRS) serão elaborados conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº 12.305/10), a Lei Municipal nº 10.522/2012 e as orientações contidas no
“Roteiro 1 – Orientação Técnica para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC)” (ANEXO 4), da SMMA, e do
“Procedimento Padrão para a Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC)” da Sudecap. O PGRCC tem papel preventivo e
corretivo, devendo ser mantido até a completa finalização da obra e a
desmobilização do canteiro.

•

Atribuir responsabilidades para o poder público municipal e também para os
geradores de resíduos;

•

Estimular a reutilização e/ou reciclagem dos resíduos nos próprios canteiros. A
reciclagem deverá ser realizada conforme Lei Estadual nº 18.031 de 2009;

•

Implantar o Programa de Coleta Seletiva, no qual deverão ser instalados postos de
coleta dos resíduos, compostos por tambores metálicos ou bombonas plásticas,
devidamente identificados em cores padrões: papel/papelão (azul), vidro (verde),
plástico (vermelho) e metais (amarelo), sendo esses instalados em locais
preferencialmente cobertos. Esses resíduos poderão ser doados para associações e
entidades de reciclagem;

•

Minimizar as perdas geradoras de resíduos com a escolha de materiais certificados e
com embalagens que facilitem o manuseio sem o risco de perdas; através da
capacitação da mão de obra e, pelo uso de equipamentos com tecnologia de ponta e
adequada aos processos construtivos;

•

Destinar o material de demolição para a usina de reciclagem de resíduos da
construção civil da SLU;

•

Coletar e destinar ao aterro sanitário os materiais não recicláveis e não passíveis de
destinação diferenciada, tais como resíduos sólidos de instalações sanitárias e de
refeitórios. Os resíduos classificados como perigosos, que por ventura vierem a ser
gerados durante a execução da obra, serão destinados conforme as normas técnicas
específicas vigentes;

•

Adotar as medidas que minimizem os transtornos causados pelo transporte dos
resíduos à população do entorno.

 Resultados Esperados
Minimização da geração de resíduos de obra e implantação da coleta seletiva nos locais de
geração; Garantia da correta destinação e disposição dos resíduos sólidos; e Garantia da não
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contaminação do solo e dos cursos d’água.
 Indicadores de monitoramento
O gerenciamento dos resíduos, a contínua mobilização dos funcionários responsáveis pela
execução da obra; e a inexistência de resíduos dispostos incorretamente.
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 Cronograma
Todas as ações devem acontecer durante toda a execução do empreendimento.

5.2.5.

Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras

A contratação de numerosos funcionários na fase de implantação leva à instalação de
equipamentos de apoio (banheiros e refeitório) no canteiro de obras, o que resulta na geração
de efluentes sanitários. O gerenciamento desses efluentes é uma medida que tem por objetivo
orientar e disciplinar a coleta e a destinação de resíduos sanitários. O canteiro de obras
deverá ter sua rede de coleta de efluentes interligada à rede coletora de esgoto ou ser
equipado com banheiros químicos, os quais deverão ser fornecidos por empresa
especializada e devidamente regularizada para o fornecimento desses equipamentos e a
destinação de seus efluentes.
Esse Programa visa apresentar medidas que contribuam para a não contaminação do solo e
dos corpos receptores, mostrando formas adequadas de coleta e destinação dos efluentes
gerados pelos funcionários responsáveis pela execução da obra, de acordo com as normas e
legislações ambientais.
As principais atividades são:
•

Planejamento das estruturas apropriadas para o tratamento dos efluentes produzidos,
antes da implantação do canteiro de obras;

•

Treinamento dos funcionários para conscientização sobre problemas associados à
destinação incorreta de efluentes sanitários;

•

Ligação da rede coletora do canteiro de obras na rede de esgotamento sanitário
oficial. Na impossibilidade dessa interligação serão instalados banheiros químicos;

•

Não permitir que qualquer tipo de efluente gerado nas dependências do canteiro de
obras seja direcionado à rede de coleta de águas pluviais;

•

Planejamento das estruturas apropriadas para o tratamento dos efluentes produzidos,
antes da implantação do canteiro de obras;

•

Treinamento dos funcionários para conscientização sobre problemas associados à
destinação incorreta de efluentes sanitários;

 Resultados Esperados
Não contribuir para a contaminação dos recursos naturais, através da gestão correta de todo o
efluente líquido gerado nos canteiros de obra.
 Indicadores de monitoramento
Verificação das redes coletoras do canteiro de obras; inexistência de vazamentos que podem
possibilitar focos de contaminação no solo e nos cursos d’água.
 Cronograma
Todas as ações devem acontecer durante toda a execução do empreendimento.
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Programa de controle de emissão de material particulado (poeira)

O trânsito de máquinas, caminhões e veículos por vias de acessos e áreas não pavimentadas,
serão responsáveis pela geração de grande parte das emissões atmosféricas características da
fase de implantação do empreendimento. Trata-se de material particulado (poeira) que entra
em suspensão com relativa facilidade ao ser revolvido pela movimentação de máquinas,
caminhões e veículos. A poeira gerada pode causar incômodo e mesmo problemas
respiratórios.
Esse Programa tem como objetivo estabelecer medidas de controle de geração de poeira,
impedindo desta forma, a dissipação de material particulado na atmosfera, sendo as
principais atividades:
•

Treinamento de funcionário e operadores de máquina;

•

Aspersão de água nas superfícies expostas e nos caminhos de serviços durante o
período de circulação de equipamentos;

•

Enlonamento dos caminhões quando do transporte de materiais particulados;

•

Controle e manutenção periódica dos veículos utilizados, inclusive com relação às
emissões atmosféricas dos motores a diesel, de forma a minimizar a emissão de
gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de funcionamento
destes equipamentos;

•

Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as vias de ligação
com a área de armazenamento de resíduos da construção;

•

Umedecer materiais inertes dispostos sobre os caminhões, antes de serem
transportados;

•

Umedecer, sempre que possível, os materiais que serão descarregados na obra, como
pedras e britas;

•

Realizar a limpeza das vias de tráfego;

•

Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente
cobertas com lona de modo que não ocorram perdas de material durante o transporte.

Essas medidas têm caráter preventivo e corretivo e seu prazo de permanência e sua aplicação
são longos, devendo as medidas citadas acima permanecerem ativas até a finalização de
todas as fases da obra.
 Resultados Esperados
A manutenção da boa qualidade do ar e da saúde e do bem-estar dos funcionários e dos
moradores da Vila.
 Indicadores de monitoramento
Níveis de qualidade do ar em conformidade com a legislação vigente.
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 Cronograma
Todas as ações devem estar previstas no planejamento das intervenções e durarão enquanto
houver atividades geradoras de efluentes atmosféricos.

5.2.7.

Programa de trabalho para realização de movimento de terra

A movimentação de terra na Vila Cabana Pai Tomás tem por objetivo viabilizar as obras de
reurbanização e erradicação das áreas de risco, assim como a implantação de conjuntos
habitacionais para o reassentamento das famílias removidas das áreas de instabilidade e/ou
intervenção. Configuram-se em cortes e aterros promovendo ainda a geração de entulhos em
decorrência da demolição de moradias e da limpeza das áreas das vilas.
Sua concepção, primeiramente, considera a possibilidade do encaminhamento para bota-fora
do material originário de corte e a possibilidade de aquisição de material de empréstimo para
a realização de aterro, isso devido às características inadequadas dos solos, normalmente
encontrados nas vilas e favelas, compostos basicamente por aterro e colúvio. Este programa
se justifica, portanto, para possibilitar a compensação dos volumes de corte e aterro quando o
material escavado for de boa qualidade e a adequação ambiental das áreas de empréstimo e
bota-fora está em conformidade com a Deliberação Normativa do COMAM nº 08/92.
As medidas a serem adotadas para impedir a degradação da área de intervenção consistem
basicamente na própria implantação das obras de infraestrutura, ou seja, de reurbanização da
área e de estabilização dos terrenos. Os cortes e aterros serão executados dentro das
diretrizes de estabilização, estando os taludes com determinação de uso de material de alta
qualidade geotécnica com devido recobrimento vegetal e implantação de drenagem de base e
de crista.
As ações vinculadas a terraplenagem serão executadas com todo rigor técnico necessário a
esse tipo de serviço e ampliados por cuidados maiores tendo em vista se tratar de uma
intervenção em vilas e favelas. As principais atividades são:
•

Limpeza do terreno: os serviços de desmatamento e destocamento do terreno
consistem na retirada de vegetação e entulhos;

•

Corte e Aterro: o material de corte não utilizado deverá ser encaminhado para botafora, sendo necessária a obtenção de material de empréstimo para a realização dos
aterros, sendo que a utilização de material de corte como reaterro não é descartada,
nesse caso, o material deverá ser estocado, se possível, próximo ao local de destino;

•

Escavação: os serviços de corte (escavação, conformação e o acabamento da
plataforma, taludes, etc) aos níveis e declividades indicadas em projeto, serão
executados com equipamentos adequados em função dos volumes e das distâncias de
transporte, mantendo a boa drenagem no local durante a execução dos trabalhos. As
escavações deverão ser em superfícies aproximadamente horizontais, iniciando-se
pelas partes mais altas e aterrando-se as mais baixas;

•

Escavação de valas: os trabalhos poderão ser efetuados por processos mecânicos
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com utilização de equipamentos adequados que possibilitem a execução dos serviços
sob as condições especificadas e a profundidade requerida. Quando houver restrição
desses equipamentos, os serviços serão executados com equipamentos de pequeno
porte ou manualmente;
•

Aterro de valas: o reaterro de valas e cavas executadas para implantação de
estruturas de concreto poderá ser mecânico com controle de compactação e
executado até o restabelecimento dos níveis das superfícies originais, ou conforme
projeto. Deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança e proteção
às estruturas e restauração do bom acabamento da superfície, aliado a isso serão
realizados controles tecnológicos e ensaios de compactação baseados nos critérios
estabelecidos pelo Caderno de Encargos de Infraestrutura da Sudecap,

•

Aterro: os serviços de aterros compreendem a descarga, o espalhamento, o
conveniente umedecimento e aeração, a compactação dos materiais oriundos do
empréstimo ou, quando adequado, dos cortes realizados, a regularização e o
acabamento das superfícies expostas. O material de empréstimo será compactado de
forma que a densidade seja adequada e, portanto, constatada com ensaios de
laboratório. Os empréstimos deverão ser cuidadosamente planejados, para evitar
eventuais assoreamentos, erosões e comprometimento das áreas do entorno. O
material proveniente da reciclagem do entulho poderá ser utilizado como base e subbase na implantação das vias públicas e como reaterro de valas, entre outros;

•

Carreamento de material: para evitar perdas de materiais ou possíveis carreamento,
os serviços de terraplenagem deverão ser executados no período de seca. Havendo
possibilidade de utilização do material escavado, este deverá ser acomodado
simultaneamente nas áreas a serem aterradas, em camadas e compactadas
imediatamente. No caso de possibilidade iminente de iniciar um processo de
carreamento de sólidos, deverá ser executada medida de segurança como a instalação
de barramentos evitando-se que o material alcance os cursos d’água,

•

Transporte de material: todo o volume a ser transportado, seja ele de bota fora ou
empréstimo, será bem acondicionado, exclusivamente em básculas cobertas com
lonas e respeitará o volume normal das caçambas, evitando-se sujar as vias e
comprometer o sistema de drenagem urbana.

•

Bota-fora: o material orgânico, resultante dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza do terreno mais o volume de material excedente originário
dos serviços de corte deverá ser destinado ao Aterro Sanitário de Belo Horizonte. O
volume de entulho gerado pela demolição de moradias e pavimentos será
encaminhado para as usinas de reciclagem de entulho do município.

•

Recomposição do solo: logo após a conclusão dos serviços de corte e aterro, os
taludes deverão ser imediatamente protegidos com vegetação e implantada a
infraestrutura hidráulica necessária. Assim, a partir das alterações dos padrões
originais de escoamento superficial decorrente das intervenções sobre a morfologia
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do terreno, será introduzida rapidamente a nova geometria hidráulica à conformação
resultante com o objetivo de assegurar o efetivo controle da drenagem, garantindo a
estabilidade e evitando-se a instalação e evolução de processos erosivos.
 Resultados Esperados
Maior controle na realização das atividades referentes à movimentação de terra. Realizar o
aproveitamento dos materiais de corte com boa qualidade na execução dos aterros
minimizando a necessidade de empréstimos e o custo final das obras. Obtenção de
empréstimos e disposição em bota-fora indicados pela fiscalização.
 Indicadores de monitoramento
Satisfação da população quanto ao andamento das obras e a adequação ambiental dos
serviços de terraplenagem.
 Cronograma
Os serviços de terraplenagem são primordiais para a realização das intervenções propostas e
para tanto constituem uma de suas primeiras ações, devendo acontecer durante todo o
processo de implantação das intervenções, na medida em que forem liberando as frentes de
trabalho, e impreterivelmente no período seco do ano.

5.2.8.

Programa de comunicação e mobilização social

A Política Municipal de Habitação, no que se refere às intervenções estruturantes em
assentos precários ou assentamentos de interesse social, tem como diretriz a participação
contínua da população beneficiária em todas as etapas, inclusive durante a elaboração dos
planos e projetos que irão definir as intervenções que serão realizadas.
Para a concretização dessa diretriz, o trabalho técnico social é um eixo dorsal que indica o
conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos, diagnósticos
integrados e participativos do território e que compreende as dimensões: social, econômica,
produtiva, ambiental e político-institucional do território.
Assim, integra o Plano de Trabalho Técnico Social, o Plano de Mobilização e Comunicação
Social que orienta os canais, instrumentos e todos os recursos necessários para garantir a
transparência de todo processo junto ao público do território, direta ou indiretamente
envolvidos nessas ações, e, em todos os quatros eixos do trabalho social.
Todas as ações estão descritas no Plano de Engajamento das Partes Interessadas e no Plano
de Ação de Reassentamento da Vila Cabana Pai Tomás, que integram esse documento das
Normas Ambientais e Sociais.
A continuidade do Trabalho Social junto à comunidade, iniciado na elaboração do Plano
Global Específico (PGE) e que prosseguiu durante a elaboração dos projetos, é de
fundamental importância para a preparação, assimilação e assistência no período da
execução das obras, bem como na assessoria às famílias reassentadas.
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Figura 134 - Apresentação das Propostas do PGE.
(outubro 2011)

Figura 135 - Apresentação das Propostas do PGE.
(outubro 2011)

A convivência entre comunidade e execução de obra no mesmo espaço é um desafio a ser
enfrentado, onde os canais de comunicação entre as entidades envolvidas devem estar
sempre abertos, e os gestores públicos, responsáveis pelo empreendimento, sempre
preparados para agir prontamente.
O processo de preparação das famílias para a formação de condomínios, diante da definição
de hierarquização dos espaços de convívio públicos e privados, bem como a necessidade de
manutenção e de conservação destes espaços.
 Resultados Esperados
Apoio e satisfação da comunidade, mantendo a população mobilizada e informada sobre a
agenda dos trabalhos de obra.
 Indicadores de monitoramento
Número de reclamações e de problemas com a comunidade, mantendo-os reduzido, e a
participação efetiva das associações comunitárias.
 Cronograma
As ações de comunicação serão implementadas de acordo com as fases do empreendimento e
com as ações por ele estabelecidas, durante o planejamento e execução das intervenções.

5.2.9.

Programa de acompanhamento da remoção e reassentamento de famílias

O processo de remoção e reassentamento das famílias atingidas pelas intervenções previstas
na Vila Cabana Pai Tomás assim como seu acompanhamento está descrito detalhadamente
no Plano de Ação e Reassentamento do Projeto de Requalificação Urbana da Cabana Pai
Tomás.

5.2.10. Programa de remanejamento da infraestrutura
A interferência com infraestrutura instalada, seja ela clandestina ou oficial, pode causar
problemas no atendimento, portanto, esse Programa visa garantir o atendimento dos serviços
públicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, além do
encaminhamento de efluentes líquidos, para toda a área, enquanto durar a execução das
obras. As principais atividades são:
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•

Atender todas as prescrições e regulamentos, inclusive determinações quanto a
eventuais adaptações no projeto;

•

Dar ciência aos moradores, com antecedência, do início das obras específicas e da
possibilidade de interrupção e /ou intermitência dos serviços públicos, quando
necessário;

•

Escorar ou sustentar as instalações que não precisarem ser interrompidas durante a
execução de modo a evitar danos;

•

Providenciar junto à concessionária de serviço público o remanejamento provisório
ou definitivo das instalações existentes, quando necessário;

•

Providenciar a execução de ligações provisórias das redes existentes de forma a
garantir o atendimento pelos serviços públicos, medida já frequentemente adotada
pelos órgãos responsáveis pelo fornecimento dos serviços.

 Resultados Esperados
Baixa ocorrência de intermitência ou interrupção no atendimento da população.
 Indicadores de monitoramento
Satisfação da população com o andamento das obras.
 Cronograma
As ações previstas deverão acontecer durante toda a execução do empreendimento no que se
refere às intervenções de saneamento e iluminação pública.

5.2.11. Programa de educação ambiental
A educação sanitária e ambiental é fundamental para que um empreendimento seja
efetivamente apropriado pela população. É através dela que a comunidade poderá adquirir
uma compreensão global dos benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma
adequada e zelar pela sua conservação e manutenção. Assim sendo serão realizadas
atividades de apropriação do novo espaço urbano.
Além disso, serão desenvolvidas atividades de educação ambiental junto aos funcionários
das obras para conscientiza-los sobre as boas práticas quanto à utilização do espaço e dos
recursos disponíveis.
O programa tem como objetivo viabilizar oportunidades para a comunidade ser sensibilizada
sobre os benefícios conquistados com a intervenção na sua área, assim como sobre as
melhores formas de apropriação, manutenção e conservação do espaço requalificado e das
obras executadas, bem como capacitar os trabalhadores das obras.
As atividades para a conscientização e mobilização da população se baseiam na capacitação
de multiplicadores, abordando temas referentes ao Meio Ambiente (água, esgoto, lixo,
preservação das obras, etc). Esse grupo terá uma atuação junto aos familiares, vizinhança,
escolas e igrejas.
•

Realização de reuniões e assembleias com a população como um todo para
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introduzir a questão ambiental;
•

Treinamento e capacitação dos funcionários durante a execução das obras com foco
na sustentabilidade;

•

Distribuição de materiais educativos, de divulgação e informativos nos vários canais
de comunicação identificados na comunidade, além da programação de eventos,
apresentações teatrais, etc.;

•

Capacitação da comunidade durante a fase de implantação das intervenções;

•

Realização de trabalhos educativos porta a porta;

•

Tratamento das questões ambientais em reuniões e em assembleias realizadas com a
comunidade;

•

Desenvolvimento de atividades recreativas, culturais e de lazer, buscando o
reconhecimento e o fortalecimento da educação informal, a fim de resgatar a
identidade e a autoestima através da valorização da cultura local e de promover a
apropriação dos novos espaços propostos no reordenamento urbano.

 Resultados Esperados
População consciente quanto aos recursos naturais, promovendo a proteção e manutenção
dos espaços requalificados da Vila.
 Indicadores de monitoramento
O conhecimento da população local quanto às questões ambientais e a capacidade de
melhorar a gestão dos recursos, diminuindo a poluição e proporcionando um ambiente de
qualidade na comunidade.
 Cronograma
Todas as ações devem acontecer durante toda a execução do empreendimento.

5.2.12. Programa de alteração da circulação viária
A Interferência com as vias públicas existentes na vila e no seu entorno imediato, podem
causar problemas para o tráfego local e aumentar o risco para a comunidade. Desse modo o
objetivo do programa é controlar a circulação de máquinas, caminhões e veículos nas vias,
durante a implantação do empreendimento, minimizando riscos e conflitos, além de garantir
a manutenção da acessibilidade nas vias onde estão previstas as intervenções.
As principais atividades são:
•

Planejamento de horários e vias para as alterações de trânsito, garantindo, sempre
que possível, a circulação de pedestres e veículos;

•

Sinalização adequada das vias;

•

Comunicação à comunidade sobre dias e horários em que haverá alterações;

•

Implantação de desvios sempre que possível, para permitir a circulação de veículos;

•

Construção de passagens temporárias para veículos, se necessário, e para pedestres
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através de passadiços, travessias de madeiras ou metálicas;
•

Priorização da interrupção em meia pista, quando possível, permitindo a circulação
viária.

 Resultados Esperados
Baixa ocorrência de acidentes e de reclamações.
 Indicadores de monitoramento
Circulação de pessoas e fluxo de veículos normais.
 Cronograma
As ações previstas deverão acontecer durante toda a execução do empreendimento no que se
refere às intervenções viárias.

5.2.13. Programa de segurança do trabalho
As intervenções previstas para a Vila Cabana Pai Tomás, apresentam risco de acidentes aos
trabalhadores, justificando a implantação de um Programa para garantir a manutenção dos
números e tipos de acidente aos níveis de controle recomendados pela Legislação Brasileira
de segurança do trabalho.
Esse Programa visa garantir a segurança dos trabalhadores das obras previstas, evitando os
acidentes de trabalho, através da instrução do trabalhador e criando condições para um
melhor entendimento entre os contratantes e seus funcionários, dando a estes, condições
mais dignas de trabalho e, sobretudo, de segurança.
As principais atividades são:
•

Adotar medidas que visam tanto à segurança coletiva da população em geral,
residente nas proximidades das áreas de intervenção, como a segurança individual
dos trabalhadores da obra;

•

Instituir a CIPA, comissão organizada e supervisionada pelo serviço de segurança
das empreiteiras;

•

Proteger os trabalhadores das obras e a população que mora e circula em suas
imediações, minimizando os riscos que possam acidentá-los, especialmente a
desorganização do trânsito e dos materiais no canteiro de obras;

•

Cumprir as legislações estaduais e municipais vigentes, bem como o que preceituam
as instruções da Norma Técnica Complementar Medicina e Segurança do Trabalho
do Caderno de Encargos de Infraestrutura Urbana da Sudecap;

•

Exigir dos fornecedores o uso de equipamentos de proteção individual e o
certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

•

Instruir os trabalhadores objetivando maior eficiência na execução das tarefas e
menor número de acidentes;

•

Inspecionar as obras e sanar possíveis irregularidades que sejam fator de insegurança
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do trabalho.
 Resultados Esperados
A não ocorrência de acidentes com trabalhadores nas obras.
 Indicadores de monitoramento
A utilização de EPI e adoção de outras medidas de controle e minimização de riscos aos
trabalhadores e a população.
 Cronograma
As ações previstas deverão acontecer durante toda a execução do empreendimento no que se
refere às intervenções viárias.

5.2.14. Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO)
O Plano de Controle Ambiental de Obras (PCAO) apresenta as diretrizes ambientais gerais
que as Empreiteiras deverão seguir no planejamento e execução das intervenções. Contempla
os métodos e procedimentos construtivos adequados ao conjunto de ações de controle
ambiental, incluindo desde os aspectos considerados nas diretrizes para localização e
operação de canteiros de obras, aos aspectos relativos ao Gerenciamento de Resíduos, à
Saúde e Segurança, passando pela articulação com os Planos de Remoção e Reassentamento
de Famílias; Mobilização e Comunicação Social e de Educação Sanitária e Ambiental.
O planejamento ambiental deverá ser elaborado pela empresa construtora e atualizado
permanentemente, tendo como característica relevante a análise prévia do dia-a-dia das
obras. Durante a execução das obras, o acompanhamento dos aspectos ambientais deverá ser
feito através de relatórios periódicos mensais, os quais deverão descrever as medidas
adotadas para cumprimento das exigências do licenciamento, contendo, sempre que possível,
registros fotográficos da evolução das obras e das medidas e planos socioambientais.
As diretrizes ambientais para a execução das obras que deverão constar do PCAO, devem
abranger todos os tipos de serviços por ela exigidos e desencadeados na sua implantação e
gerenciamento, incluindo:
•

Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência nas Obras;

•

Educação Ambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra;

•

Saúde e Segurança nas Obras;

•

Gerenciamento e Disposição de Resíduos - Manejo, transporte e disposição de
resíduos;

•

Controle de Ruídos, vibrações e Emissões Atmosféricas;

•

Operação de Equipamentos;

•

Controle de Trânsito;

•

Transporte de materiais;

•

Canteiros de Obras;
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•

Atividades Construtivas;

•

Recuperação das áreas degradadas;

•

Plano de Controle e Recuperação Áreas de Empréstimo e Bota-Fora.

Todas as atividades e ações propostas a serem executadas, deverão estar em conformidade
com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, normas da ABNT e
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

5.2.15. Programa de Gestão de Pragas
O Serviço de Controle de Zoonoses - SCZ será responsável pelas ações relativas ao manejo
de pragas urbanas que, porventura, se façam necessárias tanto para as obras do Corredor
Amazonas quanto para aquelas da Cabana Pai Tomás. Esse setor da Prefeitura de Belo
Horizonte está regionalizado nas nove regionais do município. Para realizar tais ações o SCZ
adota os critérios de manuseio, armazenamento e guarda dos produtos químicos necessários
para gestão de pragas urbanas, estabelecidos pelo Ministério da Saúde do governo Brasileiro.
Tais critérios estão em conformidade com a legislação Brasileira que trata do tema, e com a
Norma ESS 8 do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial. As atividades de gestão de
pragas são realizadas por técnicos capacitados e treinados e existem medidas claramente
estabelecidas para lidar com imprevistos resultantes de contaminação acidental de espécies
não alvo, ou de seres humanos.
A execução das ações, atividades e estratégias de gestão de pragas de relevância para a saúde
pública realizadas pelo SCZ se pautam em atuar e intervir, direta ou indiretamente, sobre as
populações de espécies alvo, de modo a refletir em benefício direto à saúde da população
humana. Caracterizam-se por serem executadas de forma temporária ou permanente,
dependendo do contexto epidemiológico, por meio de ações, atividades e estratégias de
educação em saúde, manejo integrado de pragas, vacinação animal e, eventualmente, uso de
pesticidas.
A educação em saúde envolve atividades junto às comunidades visando à prevenção de
doenças causadas por pragas urbanas. Prioriza-se as localidades mais vulneráveis, como por
exemplo vilas e favelas, atuando em escolas e outros locais em que se possa atingir o
público-alvo da forma mais intensa e abrangente possível, utilizando-se também de meios de
comunicação, como rádio, TV, correspondência e internet.
O manejo integrado de pragas é realizado como ação complementar, porém de importância
significativa para auxiliar no controle ou, quando viável, na eliminação de vetores de
doenças e roedores. Está baseado no incentivo, na orientação e na educação da população
para realizar o manejo ambiental baseado em mudanças de hábitos, redução de habitats
favoráveis para proliferação de determinados vetores de doenças e no cuidado com a
disponibilização de resíduos de alimentos que possam atrair espécies alvo.
A vacinação animal deve ser realizada, principalmente em cães e gatos, de acordo com o
preconizado para cada região, conforme o contexto epidemiológico da raiva na área local e
como preconizado no Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva do Ministério da
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Saúde.
Quando outras técnicas não forem suficientes serão utilizados pesticidas que atendam aos
seguintes critérios: (a) ter efeitos adversos pouco significativos para saúde humana; (b) ter
eficácia comprovada contra as espécies alvo; (c) ter efeito pouco significativo sobre espécies
não alvo e sobre o ambiente natural. Esses produtos, que seguem as determinações do
Ministério da Saúde e são utilizados em programas de saúde pública são mais seguros para
os habitantes e para os animais domésticos das áreas a serem tratadas, bem como para os
funcionários do SCZ responsáveis por aplicá-los.
A lista de pesticidas a serem eventualmente utilizados pelo Projeto será conferida em relação
a critérios de carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade reprodutiva, como
estabelecido pelas agências internacionais relevantes e no Sistema Globalmente
Harmonizado (GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos (conforme a NR
n°26).
O trabalho de Gestão de Pragas Urbanas em Belo Horizonte é orientado pelas Normas
Técnicas e Operacionais do Ministério da Saúde, expressas no Manual de Vigilância,
Prevenção e Controle de Zoonoses.

5.2.16. Programa de Resguardo de Descobertas Casuais de Interesse Cultural
Conforme informado anteriormente, a Prefeitura de Belo Horizonte possui um longo
histórico quanto ao patrimônio cultural, sendo reconhecida por sua identificação, defesa e
proteção dos bens móveis e imóveis.
Como consequencia, foram identicadas áreas que possuem maior, menor ou nenhuma
possibilidade incidência com o patrimônio material.
A área de intervenção da Cabana Pai Tomás foi classificada como irrelevante do ponto de
vista do patrimônio cultural material.
Independente desta classificação, não podemos descartar a possibilidade de descoberta
casual de objetos com algum valor histórico.
Nestes casos, o procedimento adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte consiste na imediata
notificação da DPCA-FMC e do IEPHA-MG e paralização das obras até que seja feita
vistoria conjunta dos técnicos dos referidos órgãos para definição dos procedimentos
detalhados de intervenção.
Adicionalmente, serão seguidas as seguintes ações:
•

As áreas dos achados deverão ser cercadas para evitar qualquer possibilidade de
distúrbios ou degradação adicionais;

•

Os objetos serão conduzidos para uma avaliação por especialistas do patrimônio
cultural;

•

O(s) especialista(s) definirá(ão) o grau de proteção do objeto e a continuidade do
processo.
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Estas ações serão incluídas em todos os contratos relacionados com a construção do projeto,
incluindo escavações, demolições, movimentação de terra, definindo, assim, a forma como
as descobertas casuais associadas ao projeto serão administradas.

5.3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
A implantação do PGAS do Projeto de Urbanização Integrada da Vila Cabana Pai Tomás e
de suas medidas prevê a necessidade de aperfeiçoamento e fortalecimento institucional para
garantir a gestão e consecução das diretrizes propostas nos programas e a realização de suas
metas e objetivos.
Os programas apresentados neste documento visam prevenir e mitigar os possíveis impactos
negativos identificados e potencializar os efeitos positivos das intervenções propostas para a
Cabana Pai Tomás, utilizando ações de controle e monitoramento e o desenvolvimento de
atividades voltadas ao fortalecimento dos órgãos envolvidos e da população do entorno.
O fortalecimento institucional envolve a descrição dos arranjos, papéis e responsabilidades
para implementação do PGAS e a recomendação de medidas para fortalecimento das
instituições responsáveis pela execução e fiscalização desse Plano.
O órgão envolvido no Projeto de Requalificação Urbana da Cabana Pai Tomás é a
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), que terá o suporte da
Prefeitura de Belo Horizonte para a melhoria da sistemática das ações voltadas ao controle
interno.
Para a implantação dos Programas de monitoramento e medidas mitigadoras e de controle
dos impactos socioambientais a Urbel contratará empresa especializada para tal fim, por
meio de licitação.
Portanto, o fortalecimento institucional no caso das intervenções na Cabana Pai Tomás, será
realizado através da contratação de trabalhadores, tanto para as obras como para o apoio a
elas, o que inclui o trabalho socioambiental e de controle das mitigações previstas. A
coordenação dos trabalhos é realizada pelo corpo técnico da Urbel, que possui a experiência
e o conhecimento para tal, embora não tenha equipe suficiente para desenvolvimento dos
serviços, justificando assim, sua contratação.

5.4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Tabela 11 - Cronograma de Implementação de Prgramas Socioambientais
CRONOGRAMA – Programas Socioambientais
Programas e atividades
Programa de controle de ruídos
Programa de controle de vibrações
Programa de recomposição vegetal

Projeto – Cabana Pai Tomás
Elaboração

Implantação

Operação
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CRONOGRAMA – Programas Socioambientais
Programas e atividades

Projeto – Cabana Pai Tomás
Elaboração

Implantação

Operação

Programa de gerenciamento de resíduos da construção civil
Programa de gestão de efluentes líquidos dos canteiros de obras
Programa de controle de emissão de material particulado (poeira)
Programa de trabalho para realização de movimento de terra
Programa de comunicação e mobilização social
Programa de acompanhamento da remoção e reassentamento
de famílias
Programa de remanejamento da infraestrutura
Programa de educação ambiental
Programa de alteração da circulação viária
Programa de segurança do trabalho
Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO
Fortalecimento Institucional

5.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA OPERACIONALIZAR AS
ATIVIDADES DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Os custos para os Programas de controle e monitoramento, expostos nesse PGAS, estão
embutidos nos valores das obras e serão especificados quando da data da licitação.
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6. PLANO DE AÇÃO DE REASSENTAMENTO DO
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA
CABANA PAI TOMÁS

6.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
As intervenções previstas para a Vila Cabana Pai Tomás devem ser compreendidas dentro
das diretrizes da Urbel e da Política Municipal de Habitação relativas às intervenções em
assentamentos precários ou assentamentos de interesse social.
As diretrizes, que foram revalidadas na recente Resolução LII do Conselho Municipal de
Habitação, instância participativa e deliberativa da Política Municipal de Habitação, indicam
como modelo adequado de intervenção neste assentamento, a Intervenção Estrutural,
denominada na cidade de Belo Horizonte como Programa Vila Viva. O referido programa
visa promover transformações profundas nos assentamentos com o objetivo de integrá-lo à
cidade, tornando as condições de moradia mais adequadas.
O Programa de Intervenção Integrada promove intervenções urbanísticas, ambientais,
jurídicas e sociais num determinado assentamento de interesse social, por meio de processos
de planejamento e execução integrados e participativos, visando à urbanização, à
regularização fundiária e ao desenvolvimento socio-organizativo do assentamento atendido
até o nível da titulação de seus moradores.
Para além das melhorias da qualidade de vida e das condições urbanísticas dos aglomerados
caracterizados como assentamentos de interesse social, a Política Municipal de Habitação
traz, como diretriz para as suas intervenções, a realização dos planos que subsidiam o
planejamento em cada assentamento, contemplando aspectos urbanísticos, ambientais,
jurídicos e sociais.
Destaca-se que a participação contínua da população beneficiária em todas as etapas das
intervenções, inclusive durante a elaboração dos planos e projetos que irão definir tais
intervenções, é umas das premissas da intervenção integrada e da elaboração de seus
instrumentos de planejamento.
Nesse espectro, o Plano Global Especifico (PGE) é um instrumento de planejamento dos
processos de urbanização e regularização fundiária e consiste em um estudo aprofundado da
realidade de cada Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), que abrange as Vilas/Favelas e
os Loteamentos implantados pelo Poder Público e daquelas áreas que venham a ser
declaradas de interesse social pelo Poder Público. São a partir dos diagnósticos, propostas e
hierarquias indicadas no PGE que são planejadas as intervenções para melhoria das
condições urbanísticas e ambientais de cada aglomerado.
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É nesse contexto que, em 2011, foi concluído o Plano Global Específico da Vila Cabana Pai
Tomás (PGE) que é um instrumento de planejamento adotado pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte para a Intervenção Estrutural na região.
A partir das propostas pactuadas no PGE, foi firmado um contrato de repasse junto ao
Governo Federal (PAC 2), para desenvolvimento de projetos executivos das intervenções,
com previsão de término para o 1º semestre de 2020. Vale resgatar que o projeto das
intervenções também foi desenvolvido com ampla participação comunitária, conforme será
descrito adiante, no presente documento.
O projeto a ser implementado na Vila Cabana Pai Tomás consiste na implantação e
alargamento da via denominada Sete de Setembro (Via do VIURBS), que também
promoverá a ligação entre o início do Setor Fundo da Colina, um dos setores que possuem as
piores condições de integração interna e com o entorno e a Avenida Amazonas localizada no
extremo do Setor Boa Vista, atravessando o setor Cabana Central.
Esta intervenção está associada à abertura e interligação de outras vias (Rua Chácaras com
Flores, VVP01, 02 e 03), além da regularização de 11 becos, com: a implantação e
complementação das redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem; obras de
consolidação geotécnica e pavimentação; a utilização das áreas remanescentes para
implantação de áreas de lazer e convívio; adequação da coleta de resíduos sólidos; a remoção
das famílias afetadas pelas obras, demolições, e construção de unidades habitacionais para
reassentamento. A Figura 136 indica as principais intervenções a serem executadas:

Figura 136 - Proposta de intervenções para a Vila Cabana Pai Tomás.

254

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

6.2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS
6.2.1.

Componentes ou atividades que requerem aquisição de terras e levam ao
deslocamento involuntário

Considerando as intervenções previstas para a Vila Cabana Pai Tomás acima descritas, fazse necessário a remoção de edificações e seus ocupantes para viabilização de obras de
implantação e/ ou adequação do sistema viário local, ou em função da necessidade de
liberação de áreas para implantação de unidades habitacionais.
Com base nesta classificação, as remoções necessárias para as intervenções propostas podem
ser assim dividas:
Tabela 12 - Classificação dos imóveis a serem removidos por justificativa de remoção
Justificativa da remoção

Número de imóveis

Moradias a serem removidas exclusivamente em função de aberturas de vias

270

Moradias a serem removidas em função da construção de unidades habitacionais

17

Moradias que serão removidas por mais de um critério (abertura de vias e construção de
unidades habitacionais)

28

Total de remoções previstas (conforme Cadastro Técnico de Remoção)

315

6.2.2.

Área direta de influência

Conforme se apreende das informações apresentadas no tópico 6.2.1, a Área Direta de
Influência das remoções e demais deslocamentos está restrita à área da Vila Cabana Pai
Tomás, conforme indicado na Figura 137 a seguir.

255

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

DOCUMEN TO PRE LIM IN AR

Figura 137 - Área Direta de Influência.
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As áreas destinadas ao reassentamento das famílias, conforme será adiante apresentado,
também se localizam dentro do mesmo aglomerado, visto que é previsto que os
reassentamentos ocorram em área interna da Vila.
Portanto, os impactos relativos à aquisição de terras, restrições ao uso de terras e
reassentamento involuntário, nos termos da NAS5, estão concentrados no mesmo território
de realização das intervenções. Pode-se então dizer que as ações para minimizar os impactos
dos deslocamentos involuntários estão restritas à área de influência do empreendimento.

6.2.3.

Escopo e escala

Com as informações até aqui apresentadas, confirma-se a necessidade de remoção de 315
imóveis que, nos termos da NAS5, se caracterizam como deslocamentos involuntários, por
se tratar de remoções necessárias à execução das intervenções sem possibilidade de
permanência das famílias proprietárias ou ocupantes dos imóveis.
Analisando os dados extraídos do cadastro preliminar aplicado aos ocupantes e/ou
proprietários dos imóveis a serem removidos, material que será adiante detalhado, a
população atingida com o processo de remoção envolve cerca de 700 pessoas.
Considerando que a população da Vila Cabana foi estimada em 20.000 pessoas, conforme
dados do PGE, o diretamente afetado com o processo de remoção corresponde a cerca de
3,5% da população total da Vila.
Vale ressaltar que o número de imóveis a serem removidos considera os Cadastros Técnicos
para Fins de Remoção (CTs) que foram elaborados na fase de projetos. Estima-se que,
quando da realização do detalhamento dos imóveis feito com o a aplicação do cadastro
socioeconômico de cada domicílio e com a avaliação das benfeitorias, haja uma tendência de
ampliação no número de remoções, considerando o histórico de intervenções semelhantes à
que vai ser executada na Cabana. Com base na expectativa de expansão do número de
remoções, considerando um acrescimento em torno de 25%, pode-se chegar a 388 remoções.
Porém, mesmo com a possibilidade de acréscimo, seria baixo o percentual de habitantes
atingidos com o processo de remoção (aproximadamente 4,5%), com uma capacidade de
atendimento com unidade habitacional no interior do próprio assentamento em torno de 70%.

6.2.4.

Alternativas consideradas para evitar ou minimizar os impactos

A concepção das intervenções propostas para a Vila Cabana Pai Tomás baseia-se nas
diretrizes previstas para as intervenções em assentos precários de interesse social, conforme
preconiza a Política Municipal de Habitação.
Partindo do conceito de intervenção integrada, as intervenções propostas para o Aglomerado
Cabana, consideram:
•

A promoção da qualificação das condições de moradia para atendimento das
necessidades habitacionais abrangidas pela Inadequação de Domicílios por meio de
alternativas diversificadas que considerem os níveis diferenciados de complexidade
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urbanística, ambiental, jurídica e/ou social dos Assentamentos de Interesse Social;
•

A participação contínua da população beneficiária em todas as etapas das
intervenções implementadas nos Assentamentos de Interesse Social, inclusive a
participação da comunidade de forma efetiva no processo decisório, especialmente
no planejamento das intervenções.

Diante de tais diretrizes, é pressuposto que a decisão de alternativas para a intervenção é
resultante do processo de construção coletiva com a comunidade atendida, e não apenas da
deliberação exclusiva do poder público.
Considerando o tempo de existência, as dimensões, a complexidade do sítio, o adensamento
elevado, a mobilização e o perfil dos moradores da Vila Cabana Pai Tomás, é imprescindível
resgatar o processo de planejamento prévio e de elaboração de projetos executivos já
realizados, que culminaram na definição das intervenções a serem financiadas com recursos
do BIRD.
Conforme já apresentado no documento de Normas Ambientais e Sociais, a definição das
intervenções propostas para a Vila Cabana parte das discussões realizadas com a
comunidade local, no âmbito da elaboração do Plano Global Específico da Vila Cabana Pai
Tomás (PGE), concluído em 2011. O supracitado instrumento de planejamento para
intervenção estrutural em assentamentos de interesse social identifica as demandas dos
moradores através de um processo participativo com a comunidade, visando planejar a
urbanização e melhoria das condições de vida daquela comunidade de acordo com a
concepção de Intervenção Estrutural - Vila Viva, prevista na Política Municipal de
Habitação.
Este processo participativo foi conduzido através da colaboração direta da comunidade,
através de processos de escuta de demandas, assembleias, reuniões informativas e aprovação
das propostas e também pela composição de Grupos de Referência - GRs, compostos pelos
moradores das comunidades que desejavam participar de forma mais próxima da elaboração
do Plano e tinham a função de representar os moradores da Vila, estabelecendo uma ponte
entre os técnicos e a comunidade, repassando as informações de um lado para o outro.
Qualquer morador pôde se integrar a esses grupos, desde que houvesse interesse e
disponibilidade em participar das reuniões. Além disso, os GRs também recebiam adeptos a
qualquer momento, posto que não eram grupos fechados.
Na primeira fase do desenvolvimento do PGE trabalhou-se com seis setores organizados em
três Grupos de Referência: um com moradores dos setores Alto da Antena e Fundo da
Colina, outro para o Alto Vista Alegre e Pedreira e um terceiro para as demais comunidades:
Boa Vista, Cabana Central, Monsenhor Paulo Brasil e Pai Joaquim. Essa quantidade de GRs
se justificou pelas características espaciais da Vila que dificultavam o acesso dos moradores
devido sua grande extensão territorial e barreiras naturais. Além disso, a dinâmica social
presente no aglomerado dificulta o trânsito de moradores de um setor a outro.
Na segunda fase dos trabalhos, diante das mudanças sociais e espaciais já relatadas, optou-se
por trabalhar com quatro Grupos de Referência, agrupando-se os setores Alto da Antena com
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o Fundo da Colina, o Alto Vista Alegre com a Pedreira, o Boa Vista com o Cabana Central e
o Pai Joaquim com o Monsenhor Paulo Brasil, de acordo com a proximidade geográfica.
Através da participação direta da comunidade e dos GR´s, o Plano Global é desenvolvido nas
fases Levantamento de Dados e Diagnóstico, Formulação de Propostas e Hierarquização das
intervenções.
Vale destacar que o diagnóstico do PGE sinalizou que a oferta de transporte coletivo para os
moradores se concentra em apenas uma via que atravessa o assentamento no sentido
Norte/Sul e no entorno, notadamente na Avenida Amazonas. Para acessar o sistema de
transporte coletivo, os serviços e equipamentos comunitários e públicos no entorno, os
moradores precisam percorrer grandes distâncias a pé no interior da Vila, situação agravada
pelas dificuldades nos percursos devido ao relevo acidentado, à pequena largura dos becos e
à outras precariedades da malha viária interna.
A partir dos estudos das maiores deficiências de acessos veiculares na Vila e das demandas e
sugestões feitas particularmente nas reuniões de “Sugestão de propostas” dos GR´s de cada
setor, surgiram as proposições de construção de novas vias veiculares e algumas vias mistas
e de pedestres para melhor estruturar ou complementar o sistema viário da Vila, promovendo
as articulações internas e a integração com o entorno, reduzindo as distâncias de percursos a
pé às diversas áreas da Vila e melhorando o seu acesso às áreas e equipamentos de maior
atratividade. Além disso, foi incorporada uma via prevista pelo Programa de Estruturação
Viária de Belo Horizonte (VIURBS).
A via prevista pelo VIURBS atravessa a Vila no sentido Sudeste/Noroeste, visando
promover um eixo de ligação entre a Avenida Amazonas e a Rua dos Angelins/Av. Tupã, e,
futuramente com a Av. Teresa Cristina.
Apesar de sua reconhecida importância para o trânsito na região Oeste da cidade, se a via
fosse implantada conforme a previsão original do VIURBS iria gerar um grande impacto na
Vila devido ao elevado número de remoções, ao grande volume de cortes, aterros e taludes
(offset). Desta forma, foram propostos: a redução da largura da via para 15m; alteração do
traçado das ruas Flor da Colina e Sete de Setembro; e, a interseção em desnível através de
uma passagem inferior sob a Rua Santa Catarina. Tudo isso resultou numa significativa
diminuição dos impactos no local, com a redução das áreas de remoção e a compatibilização
com as Ruas Santa Catarina e São José, que seriam muito afetadas pela via proposta pelo
VIURBS. O trecho da Rua Santa Catarina que deverá ser refeito para funcionar como
passagem superior, deverá ter seu traçado retificado buscando garantir maior segurança ao
local.
O projeto deste importante eixo de ligação a ser implementado consiste na implantação e
alargamento da via denominada Sete de Setembro (Via do VIURBS), que também
promoverá a ligação entre o início do Setor Fundo da Colina, um dos setores que possuem as
piores condições de integração interna e com o entorno, e a Avenida Amazonas localizada no
extremo do Setor Boa Vista, atravessando o setor Cabana Central. Esta intervenção está
associada à abertura e interligação de outras vias (Rua Chácaras com Flores, VVP01, 02 e
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03), além da regularização de 11 becos, com: a implantação e complementação das redes de
abastecimento de água, esgoto e drenagem; obras de consolidação geotécnica e
pavimentação; a utilização das áreas remanescentes para implantação de áreas de lazer e
convívio; adequação da coleta de resíduos sólidos; a remoção das famílias afetadas pelas
obras, demolições, e construção de unidades habitacionais para reassentamentos.
A partir das propostas pactuadas no PGE, a Prefeitura de Belo Horizonte envidou esforços
para que fossem desenvolvidos os projetos para as intervenções indicadas naquele Plano.
Em 2011 foram captados recursos junto ao Governo Federal para desenvolvimento dos
projetos executivos, sendo o contrato junto à Empresa Urbe firmado em 2013. O término dos
projetos está previsto para março de 2020.
Durante a execução dos anteprojetos, a comunidade foi novamente consultada e acompanhou
o processo através de um Plano de Mobilização e Comunicação Social, que também contou
com a participação dos GR´s e da comunidade, através de reuniões, assembleias e discussões
e aprovações das propostas.
Diante do processo de construção coletiva da definição das intervenções necessárias para a
melhoria das condições urbanísticas da Vila, entende-se que não se trata de um processo de
escolha de alternativa das intervenções por parte exclusiva do poder público, razão pela qual
não se aplica a apresentação de alternativas que foram descartadas.

6.2.5.

Mecanismos estabelecidos para minimizar impactos

Para lidar e minimizar os impactos provocados pela necessidade de deslocamentos
involuntários para realização das intervenções previstas, os principais mecanismos a serem
utilizados são:
A) As alternativas de atendimento para as famílias a serem realocadas, que incluem:
•

Indenização das benfeitorias, que corresponde ao ressarcimento das benfeitorias e
melhorias realizadas nos imóveis a serem removidos, calculados através de planilha
de custos e metodologia desenvolvida pela Urbel, com aplicação de normas técnicas
específicas, que buscam avaliar todos os investimentos realizados nas construções;

•

Reassentamento em unidades habitacionais produzidas dentro da área de
abrangência do empreendimento, na própria Vila Cabana, que permitirá reduzir os
impactos dos deslocamentos ou de desfazimento de laços sociais e vínculos
econômicos e comunitários. A opção estará disponível também para aqueles não
proprietários dos imóveis removidos, que ali residam em regime de cessão ou
aluguel, conforme previsto nas diretrizes da Resoluções XXI e LI do Conselho
Municipal de Habitação de Belo Horizonte. São previstas 210 unidades
habitacionais, sendo 162 de 2 quartos e 48 de 3 quartos, todas dentro da área de
influência da intervenção;

•

Reassentamento monitorado, através de aquisição de outro imóvel escolhido pela
família removida e aprovado em vistoria pela URBEL, nos termos da Lei Municipal
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7575/96, que institui no município o Programa PROAS. Através dele, famílias cujos
imóveis forem avaliados até o limite de R$ 40.000,00, podendo então adquirir
imóveis cujo valor de venda esteja dentro do mesmo limite;
•

Pagamento de Bolsa Moradia no período entre a necessidade de remoção do imóvel
e a entrega da unidade habitacional de reassentamento;

•

Alternativas, através de legislação municipal própria, para relocalização de unidades
comerciais, através de unidades construídas na área de abrangência do
empreendimento ou de fornecimento de áreas remanescentes para sua reconstrução,
conjugada com pagamento de auxílio temporário (Bolsa Comércio) até a conclusão e
entrega do ponto de remanejamento da atividade.

B) Trabalho social de acompanhamento das intervenções e do processo de remoção,
considerando todas as etapas, que vão desde a definição das intervenções, conforme já
mencionado no que se refere à participação comunitária durante a elaboração do PGE e dos
projetos, passando pelas fases relativas ao processo de remoção em si:
•

Identificação dos imóveis a serem removidos;

•

Cadastro socioeconômico para conhecimento detalhado das famílias atingidas e suas
necessidades;

•

Discussão com cada núcleo familiar das alternativas para ressarcimento das perdas;

•

Encaminhamentos e acompanhamento social individualizado para concretização da
alternativa de ressarcimento construída para cada família;

•

Acompanhamento social de pré e pós-morar para os condomínios a serem
implantados no âmbito do empreendimento, visando capacitação e preparação da
vida em condomínio, apoiando a gestão condominial e a adaptação a nova forma de
moradia.

A operacionalização e critérios das alternativas serão apresentadas adiante neste documento,
no tópico relativo à elegibilidade dos atingidos para as alternativas de reassentamento.

6.3. OBJETIVOS DO PLANO DE REASSENTAMENTO
A Constituição Federal de 1988 criou, através dos artigos 182 e 183, importantes diretrizes
sobre a política urbana, principalmente nos casos da ocupação inadequada dos espaços das
cidades, oferecendo alternativas urbanísticas, tributárias e jurídicas ”[...] que podem garantir
efetividade ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana [...] .”
Dentre as diretrizes que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem para a política de
remoção e reassentamento, destacamos as seguintes:
•

Realizar os reassentamentos, preferencialmente no entorno;

•

Assegurar a participação das comunidades afetadas em todas as etapas previstas,
através de mecanismos adequados de consulta e participação das decisões;
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•

Promover o reassentamento como uma oportunidade para o desenvolvimento
comunidades e principalmente das famílias afetadas;

•

Considerar os sistemas de propriedades informais existentes, buscando formas de

das

compensação equitativas e justas;
•

Manter ou melhorar as condições de acesso aos serviços públicos como educação,
saúde, transporte.

Importante ressaltar que o Conselho Municipal de Habitação, órgão essencial à definição dos
planos de ação da cidade e com participação massiva da sociedade civil, aprovou
recentemente sua Resolução LII (13 de dezembro de 2018) onde revisa a Resolução nº II (01
de dezembro de 1994), que dispõe sobre a estrutura geral da Política Municipal de Habitação
para Belo Horizonte, trazendo em seu texto as diretrizes específicas do Programa de
Remoção e Reassentamento do município.
Evidencia-se no texto que processos de remoção sejam implementados somente quando
imprescindíveis para:
•

Execução de intervenções de urbanização previstas no processo de planejamento
participativo e outras intervenções estruturantes no município;

•

Eliminação de fatores de risco ambiental quando sua mitigação não se constituir em
alternativa econômica ou socialmente viável;

•

Recuperação de áreas de interesse ambiental em que não seja possível a
consolidação sustentável das ocupações existentes;

•

Remoções decorrentes de impedimentos legais à ocupação.

Da mesma forma, a referida Resolução versa sobre a priorização do reassentamento das
famílias removidas nos próprios territórios sob intervenção, através de alternativas dignas e
diversificadas de atendimento via reassentamento, realocação e/ ou indenização.
Considerando as diretrizes supracitadas, o programa de remoção e reassentamento, que irá
contemplar os imóveis a serem removidos em função das intervenções descritas, tem por
objetivos:
•

Viabilizar a liberação de frente de obras para implementação da urbanização
integrada da Vila Cabana, conforme projeto detalhado nos documentos
complementares e acima indicado;

•

Promover alternativas de atendimento aos proprietários dos imóveis e famílias
residentes nos imóveis removidos, visando garantir o adequado remanejamento para
imóveis de qualidade urbanística igual ou superior aos que residiam, inseridos em
áreas dotadas de infraestrutura e de serviços urbanos e sociais e com a transferência
da propriedade para as famílias;

•

Garantir, sempre que possível e se assim a família desejar, a manutenção na mesma
região de origem, visando garantir a manutenção de vínculos sociais, afetivos e
econômicos;

•

Incentivar o reassentamento nas unidades habitacionais a serem produzidas no
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âmbito do empreendimento;
•

Garantir que as famílias atingidas por processos de deslocamento involuntário
alcancem o atendimento nos serviços públicos, sem que o processo de deslocamento
crie prejuízo para o seu acolhimento e inserção na rede social e comunitária;

•

Criar alternativas e formas de atendimento para as famílias que, em função da
necessidade de relocalização de suas atividades comerciais, possam sofrer risco de
comprometimento econômico ou risco de empobrecimento;

•

Garantir o acompanhamento social individualizado a cada família removida, para
apoio na identificação da melhor alternativa de atendimento, bem como identificar e
dar encaminhamos para as situações de vulnerabilidade específicas;

•

Garantir a participação e monitoramento da comunidade de todo o processo de
remoção e relocalização das famílias;

•

Fomentar a criação de novos grupos sociais de apoio e organização comunitária nos
conjuntos habitacionais destinados ao reassentamento das famílias removidas;

•

Fomentar o desenvolvimento econômico e produtivo para as famílias reassentadas,
com vistas à melhoria de condições sociais e de sustentabilidade dos residenciais;

•

Apoiar a criação e fortalecimento de espaços de gestão condominial e capacitação de
síndicos, conselhos gestores e fiscais;

•

Oferecer alternativas de reassentamento para moradores em regime de aluguel e / ou
cessão, buscando evitar seu desalojamento ou exclusão da comunidade onde residem
e têm vínculos familiares, sociais, culturais e econômicos.

6.4. RESULTADOS
DO
SOCIOECONÔMICO

CENSO

E

CADASTRO

O empreendimento da Vila Cabana Pai do Tomás se encontra em elaboração de projeto
executivo, com término previsto para março de 2020.
No cronograma geral, até então previsto para o empreendimento, o trabalho social deve ser
iniciado em outubro de 2020, começando seis meses antes das obras. É neste período de seis
meses iniciais que será realizado o detalhamento do censo e cadastro socioeconômico das
famílias a serem removidas.
Cumpre esclarecer que a metodologia utilizada pela Urbel para ações de remoção e
reassentamento pode ser definida nas seguintes etapas:
•

Assembleia de partida, envolvendo toda a comunidade atingida, para informar o
cronograma de execução das obras;

•

Reuniões específicas com famílias e proprietários dos imóveis atingidos pelo
processo de deslocamento involuntário para esclarecimentos sobre as etapas e
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encaminhamentos do processo, bem como das alternativas existentes;
•

Selagem dos domicílios12 a serem removidos;

•

Realização do cadastro socioeconômico das famílias residentes nos imóveis; e,

•

Avaliação das benfeitorias, para fins de cálculo do valor para indenização.

As etapas acima indicadas serão realizadas tão logo tenha início o trabalho social de
acompanhamento do empreendimento, conforme prazo indicado anteriormente.
A estratégia de início das etapas específicas do plano de remoção e reassentamento em
cronograma compatível com o início da intervenção tem por objetivo evitar expectativas
(como, por exemplo, atendimento imediato, encaminhamento para outras políticas públicas,
resolução célere de problemas e questões de infraestrutura e das moradias) além de
especulação imobiliária e crescimento do adensamento das áreas alvo de remoção. Além
disso, entende-se que o congelamento da área com antecedência com relação ao tempo de
obra cria prejuízos às famílias, que ficam impedidas de realizar reparos ou melhorias
necessárias em suas edificações.
Entende-se também que, em função da dinâmica social natural das comunidades, em razão
de alterações na composição familiar e de situação econômica, torna-se mais adequado que o
cadastro seja realizado em tempo compatível com o início do processo de remoção. Esta
precaução, além de facilitar o processo de negociação e acordo com as famílias, minimiza
conflitos e impactos sobre a vida das pessoas removidas do local da intervenção.
No entanto, para permitir o conhecimento das edificações a serem removidas e de seus
ocupantes, foi realizado, na etapa de projetos, cadastro preliminar denominado Cadastro
Técnico Para Fins de Remoção (CTs), que coletou informações preliminares sobre os
imóveis a serem removidos e seus ocupantes.
As informações que foram recolhidas incluem:
•

Regime de uso dos imóveis, que se refere à destinação principal da benfeitoria;

•

Regime de ocupação dos imóveis, que se refere à situação de propriedade dos
imóveis;

•

Número de ocupantes, classificados por gênero e composição familiar; e,

•

Padrão construtivo e características gerais dos imóveis, permitindo atribuir
estimativa de valor de indenização.

12 A realização da selagem e do cadastramento socioeconômico é orientada pela identificação das benfeitorias do território,
separando-as como domicílios individuais e independentes. Assim, o processo de atribuição dos selos cadastrais é feito em
paralelo à caracterização dos domicílios existentes na área trabalhada; sempre que uma benfeitoria puder ser enquadrada como
indivualizada e independente, deve-se atribuir a ela um selo cadastral próprio, de modo a precisar sua condição de domicílio. É
preciso, porém, não confundir o conceito de domicílio com o de moradia. Embora os termos possam ser considerados
sinônimos, no processo de selagem e cadastramento ele é compreendido em sentido amplo: partimos do princípio de que um
domicílio pode ter diferentes usos além do estritamente residencial. Duas dimensões são imprescindíveis na caracterização de
um domicílio: a separação e a independência. Elas devem ser compreendidas, de um lado, em suas características físicas e, de
outro, para os domicílios de uso residencial, também em seus aspectos socioeconômicos.
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Os dados coletados permitem analisar o perfil geral dos imóveis e das famílias a serem
removidas e desta forma, dentro do plano de remoção e reassentamento, criar alternativas de
atendimento que possam dar conta da diversidade e vulnerabilidades encontradas e
minimizar os impactos dos deslocamentos involuntários.
Para ajustar as situações encontradas às alternativas de atendimento previstas na Política
Municipal de Habitação, conforme apresentado no tópico sobre marcos legais, apresentamos
a seguir uma síntese dos dados encontrados, relativos às famílias que sofrerão o
deslocamento involuntário.
Tabela 13 - Classificação dos imóveis a serem removidos por regime de uso e de ocupação.
Regime de uso

Regime de Ocupação
Cedido
Vazio

Próprio

Alugado

Residencial

180

34

15

Uso misto

6

1

1

13

13

2

2

4

1

1

2

2

9

Imóveis de uso
comercial
Imóvel de uso
coletivo
Imóveis de uso
industrial
Imóveis de
serviços
Uso / ocupação
não identificados

Não identificado

18

247
8

6

32

1

12
10

Total

TOTAL

10
315

Observa-se, portanto, que a área de remoção tem uso predominantemente residencial e, entre
os imóveis destinados à moradia, 180 são habitados pelos seus proprietários que, desse
modo, são públicos potencial para a modalidade de reassentamento. Ressalta-se que a
garantia ao direito à moradia, dá-se preferencialmente perto da área de origem de onde foram
removidos e que a Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte também prevê
possibilidades de atendimento às famílias que vivem em regime de aluguel e cessão, além
dos imóveis de uso comercial.
Destaca-se que foram identificados 48 imóveis ocupados nos regimes de cessão ou aluguel,
ou seja, não são ocupados pelos seus proprietários.
Nos imóveis de uso residencial, o cadastro realizado indica a média de ocupantes de 2,4
pessoas. Portanto, a média de habitantes por domicílio se encontra pouco abaixo da média
identificada no público alvo da Política Municipal de Habitação, que corresponde a 2,8
habitantes por domicílio, conforme dados apurados no banco de dados da Urbel13.
Outros 18 imóveis não tinham ocupação quando da realização do cadastro, mas, em função

13

A Urbel é responsável por toda a execução da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, que envolve, tantas ações
voltadas à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários, processos de remoção e reassentamento,
regularização fundiária de imóveis, quanto ações de provisão habitacional para combate do déficit quantitativo. Por essa razão,
possui um sistema de cadastro unificado (CadUrbel) de todos os beneficiários da Política Municipal de Habitação, que conta
atualmente com cerca de 92.600 registros. A média da população por domicílio foi calculada a partir deste banco de dados.

265

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

da dinâmica social dos aglomerados, pode sofrer alterações até a assembleia de partida e
identificação em campo dos imóveis a serem removidos pelo empreendimento.
Foram identificados, ainda, oito imóveis de uso misto, que são casos de imóveis que
possuem uso residencial, mas são utilizados também para desenvolvimento de alguma
atividade comercial para gerar renda aos seus proprietários.
Com relação aos outros usos, destacamos que há grande proximidade entre os usos
classificados como comercial, serviços e industrial, que totalizam 50 imóveis, cuja
destinação é exclusivamente de desenvolvimento de atividades econômicas. Foram
identificados usos voltados para comércio de gêneros alimentícios (como pizzarias,
restaurantes, bares), supermercados, comércio de utilidades domésticas e produtos do lar.
Foram também reconhecidos imóveis utilizados para prestação de serviços, como consertos
de equipamentos e eletrodomésticos, além de vários estabelecimentos de prestação de
serviços de estética e cuidados pessoas (salão de beleza, academia).
Já quanto aos usos coletivos, foram identificados três imóveis de uso religioso e a sede de
uma entidade denominada “Grupo de Apoio Cabana”, entidade orientada para ações sociais
voltadas para apoio a crianças e adolescentes.
Com relação às características construtivas dos imóveis a serem removidos, percebe-se a
reprodução de uma situação importante da Vila Cabana, já indicada no seu Plano Global
Específico e refletida nas propostas que aquele plano apresenta: a Vila possui um alto grau
de adensamento, com grande parte dos imóveis constituídos por mais de um pavimento. No
gráfico a seguir, indicamos a distribuição dos imóveis a serem removidos pelo número de
pavimentos:

Figura 138 - Distribuição dos imóveis afetados por número de pavimentos.

Foram também levantadas em campo características das edificações que permitem indicar o
seu padrão construtivo, hierarquizando-o conforme Figura 139 a seguir, sendo que aqueles
considerados como padrão ótimo apresentam de maior quantidade de itens de acabamento, e
é considerado como de padrão péssimo aquele imóvel com menor utilização de materiais
construtivos. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, os imóveis a serem removidos
apresentam padrão construtivo elevado.
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Figura 139 - Distribuição dos imóveis por padrão construtivo.

Por fim, com dados extraídos também do cadastro técnico de remoção, utilizando-se das
informações sobre área construída e padrão construtivo, foi realizada uma estimativa de
valor de avaliação dos imóveis, utilizando com referência preços de metro quadrado do
Custo Unitário Básico (CUB) do Sinduscon-MG14.
O gráfico abaixo utiliza as faixas de valores de até R$ 40.000,00, por ser a faixa de
referência para o atendimento pela modalidade de reassentamento monitorado, conforme
acima mencionado, procedimento que será esclarecido adiante no texto.
Foram consolidados em uma segunda faixa os imóveis avaliados entre os valores acima de
R$ 40.000,00 e até R$ 100.000,00 visto que, pela experiência da Urbel, famílias cujos
imóveis são avaliados acima deste limite tendem a optar por recebimento de valor de
avaliação em detrimento do reassentamento, visto aumentar a possibilidade de aquisição de
imóveis no mercado.
Vale observar que, entre os imóveis a serem removidos, a maior concentração se encontra,
portanto, entre os imóveis avaliados até R$ 100.000,00, que correspondem a mais de 67%
dos imóveis a serem removidos.

14

A referência de custo do metro quadro foi extraída de Tabela do CUB - Sinduscon MG14 - R1B de Set/2019 - Valor Onerado.
Cumpre esclarecer que os valores foram utilizados para fins de estimativa de custos com a indenização. Para as avaliações
definitivas, será utilizada a metodologia apresentada no tópico Método de avaliação e compensação das perdas do presente
documento.
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Figura 140 - Valor de avaliação dos imóveis.

A forma como a estimativa dos valores da indenização impacta a distribuição das famílias
atingidas entre alternativas de atendimento e ressarcimento de perdas será tratado
posteriormente no presente documento.

6.4.1.

Identificação das características socioeconômicas das pessoas afetadas

Como já indicado no presente documento, não foi realizado senso ou cadastro
socioeconômico das pessoas afetadas pela necessidade de deslocamentos involuntários no
empreendimento, não sendo possível, desta forma, identificar previamente suas
características. Entretanto, ressalta-se que a ação se constitui como uma das primeiras etapas
após o início do trabalho social, previsto para outubro de 2020.
Por outro lado, é possível identificar as principais características socioeconômicas da Vila
Cabana Pai Tomás a partir da Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário e da Pesquisa
Amostral Socioeconômica e Organizativa realizadas em 2007, no âmbito do
desenvolvimento do Plano Global Específico15.
Naquela pesquisa, foram levantados dados relativos a toda população da Vila Cabana, sendo

15

A Pesquisa Amostral na Vila Cabana Pai Tomás foi aplicada entre os meses de abril e setembro de 2007, sendo entrevistados os

responsáveis pelo domicílio ou cônjuges, já que foi considerado que estas são as pessoas mais indicadas para prestar as
informações necessárias sobre todos os membros da família. A metodologia de amostragem utilizada nesta pesquisa levou em
consideração apenas os domicílios de uso residencial ou misto. Dessa forma, do total de edificações existentes na vila (7.684
segundo a Pesquisa de Padrão Habitacional), foram excluídos os anexos e os domicílios desocupados, verificando-se que a área
de estudo possuía um total de 5.480 domicílios residenciais ou mistos ocupados. Sendo assim, estabelecendo-se uma margem
de erro de 7% com um nível de confiabilidade de 95%, foram selecionados, através de sorteio aleatório atribuindo chances iguais
a qualquer domicílio, 1.175 domicílios. Ressalta-se que essa amostragem foi feita por setor, de forma que foram selecionados 155
domicílios no Alto da Antena, 111 no Alto Vista Alegre, 172 no Boa Vista, 153 no Cabana Central, 139 no Fundo da Colina, 147 no
Monsenhor Paulo Brasil, 161 no Pai Joaquim e 137 na Pedreira. Observa-se ainda que a quantidade de domicílios selecionados
foi distribuída de acordo com os critérios de regime de ocupação, padrão construtivo e número de moradores de forma
proporcional com relação ao universo de domicílios residenciais ou mistos existentes na Vila.
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analisados de forma geral, mas também de modo comparativo, entre seus diferentes
setores16. Assim, serão apresentados aqui dados gerais da comunidade, com indicativos de
aspectos consideráveis relativos aos setores da cabana que receberão as intervenções
propostas junto ao BIRD, a saber: Boa Vista, Fundo da Colina, Cabana Central e Pai
Joaquim.
Observou-se na Vila Cabana uma média 3,18 habitantes por domicílio e que a maior parte
das famílias moravam na vila há mais 10 anos. Além disso, identificou-se que a renda média
familiar era de 1 salário mínimo, sendo que 42,7% dos domicílios possuíam renda per capita
de até ½ salário mínimo. Constatou-se, também, a pouca escolaridade da população da Vila,
com 56% dos responsáveis pelos domicílios apresentando o Ensino Fundamental
Incompleto.
Com relação ao número de moradores por domicílio, verificou-se que a maior parte dessas
moradias apresentavam entre 2 e 3 moradores. Por outro lado, observou-se que o percentual
de domicílios com 4 a 5 moradores também era relevante. Sendo assim, verificou-se que, em
sua maioria, as comunidades apresentaram uma média em torno de 3,2 a 3,5 moradores por
domicílio, sendo que o setor Cabana Central apresentou apenas 2,7 moradores por domicilio.
Vale destacar que, considerando o Cadastro Técnico de Remoção aqui já apresentado, os
imóveis a serem removidos possuem ocupação média de 2,4 ocupantes por domicílio.
A Pesquisa Amostral realizada confirmou também que a Vila Cabana Pai Tomás apresenta
uma ocupação relativamente antiga, pois a maior parte das famílias vive há mais de 15 anos
na região. No setor Boa Vista, o número de famílias nesta situação, alcança cerca de 56% da
totalidade.
Com relação à faixa etária da população da Vila Cabana Pai Tomás, observa-se a
distribuição indicada na Figura 141 a seguir:

Figura 141 - Faixa etária da população da Vila Cabana.

O setor Boa Vista apresenta um perfil de idade mais avançada, já que tal setor revelou maior
percentual de pessoas com mais de 65 anos de idade: 9,1%. É neste setor, também, que
encontramos a menor quantidade de crianças com até 6 anos de idade, um número, inclusive,

16 Conforme

já apresentado, para fins de PGE, o Cabana foi dividido em 6 setores: Alto da Antena, Vista Alegre, Boa Vista, Cabana

Central, Fundo da Colina, Monsenhor Paulo Brasil, Pai Joaquim e Pedreira.
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inferior ao número de idosos. Por outro lado, outro setor analisado, o Fundo da Colina,
possui um índice significativo de número de crianças, na ordem de 27,8% de sua população.
Considerando-se os moradores com idade entre 18 e 65 anos, faixa etária correspondente à
população economicamente ativa, verifica-se que o Cabana Central (68,6%), o Boa Vista
(67%) e a Pai Joaquim (65,9%) apresentaram a maior quantidade de pessoas nessa faixa de
idade, enquanto o Fundo da Colina (62,9%) revela um dos menores percentuais. Esse dado é
importante, pois é um dos fatores que podem influir na condição de sustentabilidade dos
domicílios, na medida em que as famílias que apresentam maior quantidade de pessoas aptas
para o trabalho possuem, a princípio, melhores condições de subsistência.
Considerando-se a situação dos moradores na família, verifica-se que o perfil encontrado é o
de núcleo familiar básico (pai, mãe e filhos), compreendendo 82,8% a 88,9% dos
componentes das famílias. Essa característica tradicional das famílias também se verifica a
partir do fato de que a maior parte dos que se declararam “chefes de família”17 são homens e
dos que se declararam “esposos ou companheiros” são do sexo feminino. Por outro lado, os
setores que apresentaram os maiores percentuais de mulheres chefiando domicílios são,
respectivamente, o setor Pai Joaquim (22,0%), o Fundo da Colina (21,8%) e o Boa Vista
(20,7%). Mulheres chefes de família podem caracterizar um maior nível de vulnerabilidade
social das famílias.
Os chefes de família e esposos ou companheiros concentram-se na faixa etária que vai de 46
a 65 anos. Observa-se também que é grande a quantidade de filhos e netos residindo nos
domicílios entrevistados e que a maior parte deles é composta por crianças.
Com relação ao estado civil dos moradores, observa-se que a maior parte deles é solteira,
principalmente no Fundo da Colina (66,6%), no Pai Joaquim (65,6%) justamente onde foram
encontrados os maiores percentuais de crianças. Por outro lado, a Cabana Central apresenta
um dos maiores percentuais de pessoas casadas e dos menores índices de solteiros de toda a
Vila Cabana Pai Tomás. Observando-se o grupo de solteiros, percebe-se que a grande
maioria (acima de 80%) não vive amasiado. Considerando-se que mais de 64% dos
moradores são adultos, conclui-se que a maior parte dos solteiros é formada de adultos. Ou
seja, existe grande número de adultos que não são casados e nem possuem companheiro. É
possível também concluir que esse grupo de solteiros adultos é formado por moradores
identificados nos cadastros como “filhos” das pessoas de referência, pois estes são maioria
nos domicílios. Esse resultado apresenta uma tendência, não apenas local, das pessoas
deixarem de viver com os pais ou responsáveis cada vez com maior idade.

17

Atualmente utiliza-se o termo “responsável pelo domicílio”. O conceito de chefe de família mostra-se inadequado para a
definição das configurações familiares contemporâneas, dada a conotação existente entre a chefia do lar e uma figura de
autoridade (frequentemente masculina), hierarquicamente superior aos demais membros da família. Uma família pode ter mais de
uma pessoa que contribui de forma definitiva para o seu sustento, e também mais de uma pessoa que toma as principais
decisões domiciliares. Sendo assim, o conceito de chefe de família, atribuído somente a um indivíduo, é impreciso e desvirtua a
diversidade de configurações familiares identificadas rotineiramente em campo.
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Quanto aos responsáveis pelo domicílio, verifica-se que acontece o inverso do que ocorre
com os moradores como um todo. Ou seja, a quantidade de casados entre eles é maior que a
de solteiros. Por outro lado, são mais altos os percentuais de solteiros que possuem
companheiro e os responsáveis pelo domicílio que são amasiados, também possuem maior
tempo de união.
Considerando-se o estado civil dos moradores, seria possível concluir que o grau de
“informalidade” das relações conjugais na Vila Cabana Pai Tomás é pequeno, visto que é
pequeno o percentual de pessoas que não são casadas oficialmente. Além disso, a maior
parte das famílias em que o (a) responsável e seu (sua) companheiro (a) não são casados, eles
têm filhos e o casal apresenta mais de 5 anos de união, fatores que podem indicar maior
estabilidade nas relações.
No que se refere à escolaridade, de uma forma geral, a maior parte dos moradores da Vila
Cabana Pai Tomás possui o Ensino Fundamental Incompleto. Considerando que é
relativamente baixa a quantidade de crianças de 7 a 14 anos18 – idade adequada ao Ensino
Fundamental – conclui-se que o número de adultos com a escolaridade atrasada é alto, fato
que contribui para caracterizar a escolaridade dos moradores como baixa. Esse resultado
pode ser visualizado na Figura 142 abaixo:

Figura 142 - Nível de escolaridade da população.

Os percentuais de analfabetismo no assentamento variavam de 3,4% a 9,5%. Entre os setores
que apresentaram menores índices de analfabetismo estão o Cabana Central (3,4%) e o Boa
Vista (4,8%). Por outro lado, o setor Pai Joaquim, com 8,9%, está entre os que obtiveram os
níveis mais altos de analfabetismo. De uma forma geral, as comunidades do Fundo da Colina
e Pai Joaquim apresentaram piores condições de escolaridade.
Em comparação com os moradores como um todo, verificou-se na pesquisa uma menor

18

Em maio de 2007 o Governo Estadual de Minas Gerais ampliou o Ensino Fundamental para 9 anos ao ampliar o acesso das
crianças a partir de 6 anos de idade. Entretanto, a Pesquisa Amostral ainda adotou a faixa etária de 7 a 14 anos como a faixa de
idade adequada para os que frequentam o Ensino Fundamental.
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escolaridade dos responsáveis pelo domicílio. Isso porque apresentaram percentuais maiores
de analfabetismo e de nível Fundamental incompleto. Além disso, há um percentual menor
de pessoas com Ensino Médio completo e Superior completo ou incompleto. Na análise da
pesquisa é possível também apurar que quanto maior a idade dos moradores, mais baixa é a
sua escolaridade. Sendo assim, a escolaridade mais baixa para os responsáveis pelo
domicílio é comprovada, pois como já identificado anteriormente, a maior parte deles tem
maior idade, possuindo mais de 45 anos de idade. Essa característica educacional dos
moradores da Vila Cabana Pai Tomás acompanha um fato que tem ocorrido na sociedade
brasileira como um todo: “uma tendência atual de expansão da educação para os jovens e a
dificuldade dos mais velhos em obter uma educação formal no passado19”.
Levando-se em conta o gênero dos responsáveis pelo domicílio, verifica-se que a
escolaridade dos homens é superior à escolaridade das mulheres visto que, de modo geral, os
responsáveis que possuem os níveis Superior e Médio Completo são homens. A exceção é
para o setor Pai Joaquim em que as mulheres apresentam maior percentual de Ensino Médio
Completo. Ao mesmo tempo, na maior parte das regiões, as mulheres compõem a maioria
dos analfabetos e dos que possuem o Fundamental incompleto.
Quanto às características relacionadas ao mundo do trabalho, de modo geral, observa-se que
o nível de participação da população adulta da Cabana Pai Tomás em cursos técnicos e
profissionalizantes é muito baixo, já que pelo menos 75% dos moradores maiores de 14 anos
não possui esse tipo de formação. O Setor Boa Vista (25%) apresentou o maior percentual de
participação em cursos técnicos profissionalizantes, enquanto o Cabana Central (9,6%)
apresentou o pior.
Quando se leva em conta a idade dos moradores, verifica-se que os que menos participam ou
participaram de cursos técnicos profissionalizantes estão entre 15 e 17 anos e mais de 65
anos de idade: máximo de 19,2% e 11,3% de participação, respectivamente.
Os menores níveis de participação para o grupo de 15 a 17 anos foram encontrados no
Cabana Central, enquanto o Pai Joaquim (19,2%) e o Boa Vista (17,6%) apresentaram os
maiores indicadores de participação. Entre os que possuem de 18 a 65 anos, o Boa Vista
(26%), juntamente com o Alto da Antena (23,6%) apresentaram os maiores percentuais de
participação, enquanto os menores foram verificados no Pai Joaquim (10,6%) e Cabana
Central (10,9%), principalmente especialmente, na Pedreira (5,8%).
Com relação à situação ocupacional, verifica-se que em todas as áreas, o peso maior é o de
assalariados com carteira assinada, que alcança 28,3% da população, sendo que a maior parte
dos que possuem carteira assinada é formada por homens. Situações muito frequentes
também são as de somente dona de casa e de somente aposentado ou pensionista, conforme
indicado na Figura 143.

19

MIRADAIA, Paulo Luiz. In: Radar Social – 2006. Condições de vida no Brasil. Brasília, IPEA, julho de 2006.

272

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Figura 143 - Situação ocupacional.

O nível de desemprego estava na ordem de 9,7% na Vila Cabana Pai Tomás, e variou de
5,5% a 15,3%. Observa-se que os moradores do Fundo da Colina apresentaram o percentual
mais alto de desemprego, enquanto o menor foi encontrado no Cabana Central. Notou-se,
também, que o setor Pai Joaquim (11,5%) e o Boa Vista (10,7%) apresentaram percentuais
de desemprego relevantes.
Os dados da pesquisa permitiram, ainda, considerar a situação ocupacional de acordo com o
gênero. Percebeu-se que a quantidade de homens inseridos no mercado de trabalho, formal
ou informalmente, é bem superior que a das mulheres. De uma forma geral, eles são maioria
em quase todas as categorias de situação ocupacional, tais como assalariados com ou sem
carteira assinada, free lancers, empregadores, estagiários ou aprendizes. Isso também pode
ser evidenciado pelo fato de que as mulheres são a maior parte entre os sem ocupação (que
nunca trabalharam), entre os estudantes e, principalmente, entre as donas de casa.
O desemprego atinge mais as mulheres que os homens, apesar da diferença entre homens e
mulheres não ser tão grande quando analisados os dados de assalariados com carteira
assinada. Apesar dos desempregados estarem distribuídos de forma equilibrada entre homens
e mulheres no Cabana Central, Pedreira e, em menor escala, no Alto Vista Alegre e no
Fundo da Colina, evidencia-se a situação de desemprego das mulheres no Boa Vista, no
Monsenhor Paulo Brasil e no Alto da Antena, respectivamente: 24%, 16,6% e 11,6% a mais
de mulheres nessa situação.
O número considerável de aposentados e pensionistas entre os responsáveis pelo domicílio
evidencia que estes têm um peso forte como sustento dos lares em todo o assentamento.
Além disso, como os responsáveis pelo domicílio são mais velhos, é comum que apresentem
maior quantidade de aposentados quando comparados com os moradores em geral.
De uma forma geral, também com relação aos responsáveis, a situação ocupacional paras as
mulheres é relativamente pior que para os homens. Entre os responsáveis pelo domicílio, as
mulheres representam a maior parcela dos desempregados, com 10,6% e os homens
alcançam 8,4%.
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Considerando o tempo de desemprego dos moradores, verifica-se que a maior parte deles,
chegando a 30,4%, está desempregada de 1 a 2 anos, sendo que na maior parte da Cabana
Pai Tomás os moradores que estão desempregados encontram-se nesta situação há menos de
1 ano (49%).

6.4.2.

Informação sobre a presença de grupos ou pessoas vulneráveis que requerem
provisões especiais

No cadastro prévio dos imóveis a serem removidos foram apuradas duas situações que
permitiram a identificação de vulnerabilidades sociais associadas às famílias identificadas.
Por um lado, foi apresentada a informação sobre a presença de ocupantes no domicílio que
se encontram em situação de mobilidade reduzida com o uso permanente de cadeira de
rodas. Em apenas três imóveis houve resposta afirmativa.
Outra situação que pode ser considerada de vulnerabilidade é a existência de pessoas
residentes em regime de aluguel e cessão. Considera-se tal grupo como vulnerável visto que
será necessário que deixem os imóveis ondem residem, sem necessariamente conseguir
alternativa de moradia com o mesmo valor dispendido no endereço atual (em casos de
aluguel) ou até mesmo corram risco de desabrigamento, nos casos de cessão, visto que se
subentende que atualmente não tem custos com moradia, mas podem não conseguir
reproduzir a situação de moradia visto que o proprietário da benfeitoria será indenizado.
Conforme mencionado anteriormente, 51 famílias encontravam-se nesta situação.
Como já mencionado, o trabalho social voltado para a implementação do plano de ação de
reassentamento das famílias atingidas tem como uma de suas primeiras fases a aplicação do
cadastro socioeconômico, que cumpre o papel de reconhecimento da família a ser removida,
inclusive da identificação de características sociais e de vulnerabilidades, que nortearão o
processo de negociação para a remoção e relocalização.
Quando da realização do cadastro poderão ser identificadas outras situações que demandem
atendimentos e encaminhamentos individualizados, de acordo com as necessidades das
famílias e com as vulnerabilidades sociais observadas em campo, sejam elas: questões de
gênero e violência; conflitos e ameaças; discriminação e preconceito; presença de pessoas
com deficiência ou idosos no núcleo familiar; renda per capita e desemprego; condições de
moradia (insalubridade, risco, acessibilidade); beneficiários de programas de transferência de
renda, dentre outras. A atenção às especificidades de cada família também será contemplada
durante o processo de remoção, através do acompanhamento social da Urbel, clareza na
prestação de informações e flexibilidade no que diz respeito ao reassentamento das famílias.
Para o cumprimento e atenção às questões elencadas acima, é também previsto ações
articuladas junto à rede de proteção social, coordenando esforços a práticas intersetoriais,
vinculando, complementando e articulando as diferentes políticas, serviços e ações públicas,
sociais e comunitárias.
O Trabalho Social efetuado pela Urbel/PBH é voltado tanto para a comunidade direta e
indiretamente afetada, de modo mais global, como também opera mais específica e
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detidamente com as famílias a serem removidas e reassentadas. Assim sendo, desde o
preenchimento do Cadastro Socioeconômico, a equipe social entrevista os responsáveis pelos
domicílios e não só coleta dados pessoais e da moradia, mas também questões específicas do
grupo familiar. Nessa direção, durante a entrevista feita com a família para o preenchimento
desse Cadastro, a qual inclusive ocorre no próprio domicílio – situação que permite coletar
dados diversos –, o entrevistador apura dados de todos os ocupantes do imóvel. Portanto, já
num primeiro contato é possível obter informações sobre existência de pessoas idosas,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ocupantes que fazem tratamentos de saúde
específicos ou de alto custo, ocupantes que estão reclusos (privação de liberdade), famílias
em situação de extrema pobreza, indivíduos que abusam de substâncias ilícitas, casos de
violência intrafamiliar. Enfim, o elenco de perguntas e a situação de entrevista permite
conhecer a família. Contudo, caso isso não ocorra nesse primeiro contato, a equipe social
abordará o grupo familiar em outros momentos, uma vez que para formar o processo
administrativo da família é necessário não só entrevistá-la e preencher o Cadastro, como
também coletar documentos pessoais, de moradia, de renda e efetuar o preenchimento de
diversos formulários que compõem o processo de remoção. Dessa forma, como o
acompanhamento das famílias é processual, essa equipe conhecerá o grupo familiar afetado
pelo empreendimento.
Caso ocorra o diagnóstico de alguma situação específica e/ou de vulnerabilidade e que
requeira um acompanhamento qualificado, a equipe social promoverá esse atendimento, no
âmbito do atendimento prestado pela Urbel/PBH, ou então, tratando-se de situação que
extrapole a competência da Urbel/PBH, a equipe social promoverá o encaminhamento da
família para o seu atendimento junto à equipe oriunda de política setorial que possa auxiliar.
Assim, para exemplificar, constatada uma situação de mobilidade reduzida em um grupo
familiar, a equipe social já cientificará a família de que eles têm direito ao reassentamento
em unidade habitacional situada no primeiro pavimento e com as adequações arquitetônicas
necessárias. Por outro lado, caso a equipe social constate, por exemplo, uma situação de
violação de direitos de uma pessoa com deficiência, de um idoso, o caso será abordado pela
equipe social da Urbel/PBH com a equipe da Assistência Social da PBH. Portanto, a equipe
social conduzirá o Trabalho Social atenta às famílias inseridas no território, sobretudo, na
área de remoção e promoverá a articulação com as diversas políticas setoriais existentes.
Cabe mencionar que no transcorrer do Trabalho Social, periodicamente, a equipe social do
empreendimento participa das reuniões (geralmente mensais) das políticas setoriais do
município. Assim, é agendada reunião (às vezes ocorre até mesmo no próprio Escritório
Social) para debater as questões do território no tocante à saúde, assistência social, educação,
segurança pública, cidadania. Isso propicia um atendimento multissetorial das famílias.
Ocorre ainda durante as reuniões de pré ou pós-morar a realização de palestras com as
equipes de saúde, da assistência social, da educação, da limpeza urbana, como também com
representantes de instituições públicas e privadas. Trata-se de uma oportunidade de as
famílias conhecerem seus direitos, assim como formas de acessá-los. Por último, compõe o
processo de pré-morar a inserção da família no CadÚnico, programa que identifica possíveis
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vulnerabilidades familiares e as direciona para os Programas existentes.

6.4.3.

Identificação de infraestruturas e serviços públicos ou comunitários que
podem ser afetados

Com base do Cadastro Técnico de Remoção, e conforme Tabela 12, que se refere ao tipo de
uso dos imóveis, é possível indicar que não será afetado nenhum imóvel que ofereça algum
serviço público à comunidade.
Com relação aos serviços comunitários, foi identificada a necessidade de remoção de um
imóvel que presta serviços comunitários. Trata-se do “Grupo de Apoio Cabana”, entidade
voltada para ações sociais voltadas para apoio a crianças e adolescentes. Foram identificados
também pelo menos três imóveis que atualmente funcionam como templos religiosos.

6.4.4.

Padrões de interação nas comunidades afetadas e como serão afetados

Com relação aos padrões de interação na comunidade e os possíveis impactos provocados
pelo processo de deslocamento involuntário das famílias, há dois aspectos importantes a
serem destacados.
O primeiro deles se refere às características do aglomerado e de sua dinâmica social,
identificada durante a elaboração do Plano Global Específico da Vila, que é uma divisão
interna do território em setores, em função da sua grande extensão territorial e também em
função de aspectos físicos. É registrado no PGE que foram detectadas na vila barreiras
físicas que representam, em algumas situações, obstáculos articulação interna e externa do
assentamento, que são passíveis de superação através de escadarias e/ou alargamento e
abertura de vias veiculares.
O segundo aspecto diz respeito à violência, ligada fundamentalmente ao tráfico de drogas e
aos crimes contra a vida, que historicamente estão presentes no aglomerado. A dinâmica
social que perpassa esse tipo de situação também é limitadora de livre trânsito das pessoas da
vila entre os setores.
Para lidar com essa dinâmica, é fundamental que o projeto de reassentamento indique
considere a diversidade de locais para reassentamento, que permitirá às famílias escolherem
entre os locais onde serão implantadas as unidades habitacionais.
Cabe ponderar, que, mesmo no cenário de diversidade de locais de reassentamento, que há
possibilidade efetiva de que maior parte dos afetados permaneça próximo de seu endereço de
origem, uma vez que as unidades habitacionais serão produzidas na própria área de
abrangência do empreendimento, como também pelas alternativas de relocalização das
atividades comerciais e serviços no próprio território da intervenção.
Além do reassentamento de famílias e relocalização do comércio/serviços ocorrer na própria
área de abrangência, serão desenvolvidas ações do Trabalho Social com vistas a fortalecer e
criar novas formas de sociabilidade e vivência coletiva. Nessa direção, tais ações do
Trabalho Social são aquelas relativas aos Programas Pré e Pós-morar e que fomentam o

276

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

desenvolvimento comunitário.
Em relação ao Pré-Morar, trata-se de ações nas quais são realizadas diversas reuniões
temáticas com as famílias oriundas do trecho de remoção. O objetivo é prepará-las para a
adaptação à vida em condomínio, assim como permitir, de forma democrática e participativa,
a escolha da unidade habitacional, esclarecê-las quanto aos procedimentos para recebimento
das chaves, vistorias, além dos procedimentos para ligação dos serviços de água e luz do
apartamento. Nessas reuniões, também se tem como objetivo possibilitar que as famílias a
serem reassentadas desenvolvam novos laços de sociabilidade, percebendo que o
condomínio é uma comunidade. Essas famílias também são orientadas e estimuladas a
reconhecer e se apropriar do território no qual está o condomínio. Assim sendo, são incitadas
a se apropriar dos espaços públicos, a se engajar em atividades e programas locais oferecidas
pelas instituições públicas e privadas.
Finalizado o Pré-Morar, o qual ocorre com o efetivo reassentamento das famílias, dá-se
início ao Programa Pós-Morar. Esse Programa foi instituído pelo Decreto Municipal nº
14.641 de 10 de novembro de 2011 e concebido com intuito de auxiliar as famílias no
processo de apropriação do novo local de moradia, a formar vínculos socioculturais entre os
vizinhos, para que possam, sobremaneira, adquirir identidade com o território e reconhecê-lo
como seu. Vale mencionar que durante todo o acompanhamento de Pós-Morar as famílias
reassentadas são protagonistas de cada etapa do processo.
O Pós-Morar tem como componentes metodológicos a realização de reuniões sobre temas
específicos que, em sua maioria, abordam os aspectos ligados à vida em condomínio, tais
como: a realização de plantões/atendimentos sociais com as famílias, a articulação com
empresas privadas, organizações não governamentais e entidades públicas, “garantindo a
inserção das famílias beneficiárias nos serviços existentes na área acolhedora” (BELO
HORIZONTE, 2011); o encaminhamento e a aproximação das famílias aos serviços de
assistência social; a promoção da qualidade de vida e o empoderamento socioeconômico,
comunitário e condominial; Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial e
Empreendedorismo/Geração de Trabalho e Renda.
Pretende-se que as famílias adquiram autonomia no que tange à resolução de conflitos e que
saibam coexistir e conviver no mesmo espaço coletivo. Por isso, o Programa de Pós-Morar
possui um prazo de execução determinado. Findado o prazo, inicia-se o processo de
desligamento direto entre a Urbel e as famílias. Nota-se que as famílias se mantêm
amparadas socialmente, mas o rompimento parcial do vínculo com a Urbel é etapa
importante à conclusão da emancipação das famílias reassentadas nos conjuntos
habitacionais.
A interface com outros órgãos da rede municipal, por vezes também da rede estadual e até
mesmo com algumas instituições privadas, é fundamental para a eficácia do trabalho social
ao longo do Programa Pós-Morar, posto que algumas situações transcendem a atuação dos
técnicos sociais da Urbel.
A articulação que se promove no início dos empreendimentos com as secretarias municipais
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de educação e saúde possibilita que ao longo do desenrolar do Programa Pós-Morar, as
equipes sociais possam encaminhar, oficialmente, crianças e jovens às instituições de ensino
e para cadastramento nos centros de saúde que abranjam o território no qual as famílias
reassentadas estão inseridas.
Assim, conforme previsto no artigo 4º do Decreto Municipal 14.641 (2011) que institui o
Programa Pós-Morar, “O Programa Municipal Pré e Pós-Morar será coordenado e
implementado pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL,
em cooperação com demais órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal”, a
intersetorialidade é um aspecto institucionalizado do programa, devido ao seu caráter
indispensável para a eficácia das ações sociais nos territórios alvos das intervenções
estruturantes.
O território é uma parte do espaço, identificada pela posse por uma comunidade, grupo ou
pelo Estado. Posse, neste caso, não se trata apenas do aspecto legal que legitima o direito de
uso e permanência, mas também a apropriação cultural que se estabelece sobre o território,
visto ser esta apropriação fator determinante para a construção de vínculos e criação de
identidade. É este o foco de atuação do Programa Pós-Morar, que busca ajudar na
construção desta identidade, sem, contudo, esquecer-se da origem, mas usando-a como
estratégia de adaptação e inserção ao que se coloca para as famílias como um novo cenário
urbano.

6.4.5.

Identificação de instituições formais e informais que podem ser relevantes no
Processo de Consulta

O Plano de Engajamento das Partes Interessadas já apresenta a identificação dos principais
atores e entidades que atuam na Região da Cabana. Ali foram descritas as associações
comunitárias e as diversas entidades que atuam no território, e serão envolvidas no processo
de consulta e acompanhamento das intervenções.
Destaca-se também que o plano de engajamento indica o acompanhamento das intervenções
pelo Grupo de Referência local, que tem atuado desde a elaboração do PGE, perpassando a
elaboração dos projetos, e também será envolvido na execução das obras e do Plano de Ação
de Reassentamento.

6.5. ESTRUTURA LEGAL – INCLUINDO UMA ANÁLISE DE
LACUNAS COM A NORMA DO BANCO
Desde a implementação da Política Municipal de Habitação, entre os anos de 1993 e 1994, a
Urbel tem sido responsável pelas intervenções em assentamentos precários, o que inclui
também a definição de normas e procedimentos para lidar com os deslocamentos
involuntários que se fazem necessários para implementar as intervenções de urbanização e
melhoria de condições dos aglomerados classificados como áreas de interesse social, e
também das remoções necessárias em função de situação de risco geológico geotécnico.
Assim, ao mesmo tempo que a instituição desenvolveu diretrizes e programas para as
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intervenções estruturantes, a Política Municipal de Habitação foi desenvolvendo plataformas,
diretivas e procedimentos para aprimorar o processo de remoção e reassentamento de
famílias, buscando alternativas para minimizar os impactos para as famílias deslocadas,
buscando garantir que a relocalização das famílias ocorra em condições pelo menos iguais
àquelas dos lugares de onde foram removidas.
Assim, passaremos a apresentar o arcabouço legal e os procedimentos adotados dentro do
Programa de Remoção e reassentamento da Urbel, que se pretende aplicar também nas
intervenções da Vila Cabana Pai Tomás.
Passaremos a apresentar os marcos legais que compõem a Política Municipal de Habitação,
no que se refere especificamente às ações para minimizar os impactos causados por
deslocamentos involuntários, buscando prover reassentamento e alternativas para
relocalização ou ressarcimento das eventuais perdas.
Lei Municipal 7.597/ 1998

Regulamentações: Decreto Municipal 11.283/2003
A Lei Municipal 7.597 de 06 de novembro de 1998 cria o Programa Municipal de
Assentamento – PROAS Destaca-se que o Programa já se encontrava em funcionamento a
partir de 1996, com a Resolução IVa do Conselho Municipal de Habitação, sendo
transformado em lei posteriormente.
Este marco legal estabelece a possibilidade de reassentamento de famílias removidas em
decorrência de obras públicas ou risco. O principal benefício daquela Lei é indicar que
famílias removidas de imóveis avaliados até o valor atual de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) poderão adquirir imóvel até este valor, mediante subsídio da PBH, desde que o imóvel
seja aprovado em vistoria que indique as condições de salubridade e habitabilidade, forma de
atendimento essa denominada PROAS ou reassentamento monitorado.
Além da alternativa de reassentamento, o Programa estabelece parâmetros para pagamento
de indenizações de benfeitorias, através de acordo administrativo firmado junto ao
Município, definindo que a Urbel irá definir método de avaliação próprio.
Na legislação em tela são definidos os critérios que a família removida deve atender para
fazer jus ao reassentamento, sendo utilizada para definir aquelas que poderão receber o
benefício do PROAS ou que poderão receber unidades habitacionais produzidas para fins de
reassentamento em áreas de intervenção da Urbel, em que há necessidade de relocalização de
famílias.
A referida Lei também estabelece os requisitos para os beneficiários serem atendidos com
reassentamento ou assentamento:
•

Residir e ser proprietário do imóvel por pelo menos um ano antes do início da
intervenção (considerando a data da divulgação pública da intervenção através da
assembleia de partida);

•

Não possuir outro imóvel em Belo Horizonte ou Região Metropolitana (relativo aos
beneficiários responsáveis);
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•

Ter renda familiar mensal de até cinco salários mínimos;

•

Não ter sido beneficiado anteriormente por programas de assentamento e
reassentamento;

•

Não ser proprietário de outro imóvel (que esteja fora da área de remoção);

•

Estar dentro dos parâmetros definidos pelo Conselho Municipal de Habitação.

Lei 8.566/2003 (Altera a Lei 7.597/1998, para criar o Programa Bolsa Moradia)

Regulamentação Decreto 11.375/2003
A Lei Municipal 8.566 de 14 de maio de 2003 tem como objetivo a criação do Programa
Bolsa Moradia. A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto Municipal 11.375 de 02 de
julho de 2003.
O Programa Bolsa Moradia tem por finalidade assegurar a seus beneficiários o imediato
assentamento em imóvel dotado de condições de habitabilidade. O abrigamento provisório é
garantido com o pagamento do aluguel até o reassentamento definitivo das famílias.
O Programa visa beneficiar ocupantes de imóveis situados em áreas de risco, famílias que se
encontram em situação de risco social e famílias removidas em decorrência da execução de
obras públicas que têm direito ao reassentamento definitivo e que poderão ser atendidas com
o aluguel até a entrega de sua unidade habitacional de reassentamento.
São obrigações do beneficiário do Programa Bolsa Moradia:
•

Apresentar imóvel para vistoria da Urbel e ter este imóvel aprovado;

•

Apresentar original do documento que comprove a relação locatícia à Urbel;

•

Apresentar original do recibo de pagamento do aluguel com periodicidade conforme
o contrato;

•

Arcar com as despesas de água, luz, condomínio e IPTU, bem como promover
eventuais reparos necessários para a manutenção do imóvel nas condições em que
foi recebido;

•

Prestar as informações e realizar as providências solicitadas pela Urbel para boa
execução do Programa;

•

Participar e ser frequente aos programas sociais complementares prescritos pela
Urbel e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, quando for o caso.

Lei 10.887/2015

Criação do Programa de Relocação de Imóveis Comerciais (PRAC)
A Lei 10.887 de 15 de dezembro de 2015 versa sobre a criação do Programa de Realocação
de Atividade Comercial e o Programa Auxílio Comércio.
O Programa de Realocação de Atividade Comercial tem por objetivo a realocação de
atividade não residencial instalada em Zeis, cuja remoção seja necessária para a realização
de obra pública, por meio de uma das seguintes alternativas:
I.

Permissão de uso ou concessão de direito real de uso de lote não edificado de
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propriedade do Município para a reconstrução do estabelecimento, às custas do seu
proprietário, o que pode ocorrer de forma concomitante ao recebimento de
indenização pelas benfeitoras a serem removidas;
II.
III.

Permissão de uso ou concessão de direito real de uso de imóvel edificado para fins
comerciais de propriedade do Município;
Indenização pela acessão ou benfeitoria (paga ao proprietário).

O benefício do imóvel comercial poderá ser repassado para o proprietário do lote e da
atividade comercial, enquanto que o lote para construção de nova benfeitoria para fins
comerciais poderá ser fornecido também ao proprietário apenas da atividade comercial,
instalada em imóveis de terceiros e ocupada sob a forma de cessão ou aluguel.
A concessão de direito real de uso ou a permissão de uso de que trata esta lei somente será
autorizada ao proprietário do estabelecimento que for ocupante da área pelo prazo mínimo de
12 meses.
O mesmo instrumento legal institui o Programa Auxílio Comércio, que tem por objetivo
diminuir o impacto da remoção da atividade não residencial instalada em Zeis, por meio do
pagamento de auxílio financeiro mensal e temporário ao proprietário do estabelecimento
removido.
Através dele, a família cujo imóvel de uso residencial for removido, poderá receber auxilio
mensal, de acordo com os parâmetros temporais:
I.

Para aquelas que irão receber área vaga destinada ao uso comercial, pelo tempo
decorrido entre a demolição de seu imóvel comercial até o tempo necessário à
liberação da área a ser concedida, prorrogável uma única vez por, no máximo, mais
4 (quatro) meses, limitado à data de início da atividade;

II.

Para aquelas que irão receber área imóvel edificado destinado ao uso comercial, pelo
tempo decorrido entre a demolição de seu imóvel comercial, até o tempo necessário
à liberação do imóvel de uso comercial construído pelo Município prorrogável uma
única vez por mais um mês, limitado à data de início da atividade;

III.

Para aqueles comércios em que for definido o pagamento do valor da indenização a
duração do benefício será de quatro meses,

Lei Municipal 11.148/2019 (Altera a Lei 7.597/1998) e Decreto Municipal
17.150/2019

A Lei Municipal 11.148 de 08 de janeiro de 2019 insere a Locação Social como
possibilidade de atendimento pela Política de Habitação, alterando as leis municipais 6.326
de 18 de janeiro de 1993 e 7.597 de 06 de novembro de 1998, e o Decreto Municipal 17.150
de 31 de julho de 2019 regulamenta o Programa, que tem como objetivo geral promover o
atendimento temporário ou contínuo da população de baixa renda, por meio da locação, a
preços acessíveis, de unidades habitacionais privadas ou públicas.
Poderão ser atendidas famílias que atendam aos critérios:
I.

Ser residente no Município de Belo Horizonte há mais de dois anos;
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Possuir renda familiar mensal de até cinco salários mínimos;
Possuir renda familiar mensal igual ou superior a um salário mínimo e renda familiar
per capita mensal igual ou superior a 25% (vinte e cinto por cento) do salário
mínimo;

I.
II.

Não possuir propriedade ou posse de imóvel;
Não ter sido contemplada, em caráter definitivo, por programas habitacionais
públicos.

Ademais, versa sobre os públicos elegíveis:
III.

Famílias que compõem o déficit habitacional, preferencialmente integrantes de
movimentos por moradia cadastrados junto ao órgão executor;

IV.

Famílias removidas de seu local de moradia devido a obras públicas ou risco
ambiental, com direito à reassentamento definitivo, em casos especiais
regulamentados pelo Programa de Remoção e Reassentamento;

V.
VI.

Famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme laudo técnico
social;
Famílias removidas em decorrência de conflitos fundiários urbanos.

A Lei Municipal 11.148/2019 ainda flexibiliza a Lei do Bolsa Moradia, permitindo
regulamentação futura do Abono Pecuniário. Entretanto o Conselho Municipal de Habitação
em sua Resolução LII de 13 de dezembro de 2018 já prevê a modalidade de Abono
Pecuniário, no Programa Bolsa Moradia, que consiste no fornecimento de auxílio financeiro
para fins de moradia, não vinculado a um contrato de locação de imóvel. Tal flexibilização
pode ser utilizada, por exemplo, em situações em que, no tempo de abrigamento provisório,
a família coabite com outro núcleo familiar que possa abriga-la, e ajude com os gastos
domésticos.
Lei Municipal 11.166/2019 (Altera a Lei 7.597/1998)

A Legislação que versa sobre reassentamento no Munícipio ganhou nova configuração com
a promulgação da Lei Municipal 11.166 de 25 de abril de 2019, altera a Lei 7.597/98,
estendendo a previsão de atendimento para mulheres em situação de violência, que tenha
sido atendida e encaminhada por órgão e equipamento público municipal responsável pelo
enfrentamento à violência contra a mulher, nos termos da Lei Federal 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha).
Já a Resolução XXI do Conselho Municipal de Habitação, datada de 14 de abril de 2011,
ampliou a possibilidade de reassentamento de famílias residentes em regime de cessão ou
aluguel. Como a Lei 7597/98 previa o reassentamento apenas daquele que se comprova
proprietário das benfeitorias removidas, a Resolução em referência permite aos inquilinos e
cessionários também acessarem as unidades habitacionais produzidas especificamente para o
empreendimento de onde foram removidos.
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Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação (dezembro 2018)

A Resolução nº LII de 13 de dezembro de 2018 do Conselho Municipal de Habitação revisa
a Resolução nº II deste mesmo Conselho, que dispõe sobre a estrutura geral da Política
Municipal de Habitação para Belo Horizonte.
A Resolução inova ao criar um Programa de Remoção e Reassentamento que consiste em
ações e alternativas necessárias para atendimento às famílias removidas de seu local de
moradia por obras públicas ou por risco ambiental e removidas em decorrência de conflitos
fundiários urbanos, onde destaca-se os princípios e as diretrizes destacadas a seguir.
Pretende-se assegurar que os processos de remoção sejam implementados somente quando
imprescindíveis para: execução de intervenções de urbanização previstas no processo de
planejamento participativo e outras intervenções estruturantes no município; eliminação de
fatores de risco ambiental quando sua mitigação não se constituir em alternativa econômica
ou socialmente viável; recuperação de áreas de interesse ambiental em que não seja possível
a consolidação sustentável das ocupações existentes; e, remoções decorrentes de
impedimentos legais à ocupação.
O referido Programa prioriza o reassentamento das famílias removidas nos próprios
territórios sob intervenção, através de alternativas dignas e diversificadas de atendimento,
seja através do reassentamento, seja pela realocação e/ ou indenização. A Resolução traz em
seu corpo a prioridade de que o reassentamento da família moradora ou das atividades
econômicas da área de intervenção, ocorram em local de destino no mesmo assentamento ou
em seu entorno. Destaca-se ainda, que sejam buscadas alternativas para atendimento das
famílias removidas e residentes em regime de aluguel ou cessão através do reassentamento
em unidades habitacionais edificadas no âmbito do empreendimento condicionada à sua
adesão a financiamento da unidade habitacional, e através do atendimento por meio do
Programa de Locação Social, e que seja garantida a participação da população beneficiária,
especialmente através do devido acompanhamento social específico, multidisciplinar e
individualizado, articulado com as demais políticas sociais e protetivas, para
encaminhamento de vulnerabilidades diversas que não a habitacional. No caso de
reassentamento em edificações multifamiliares, a Resolução prevê o acompanhamento de pré
e pós-morar.
Da mesma forma, busca-se observar os parâmetros do Programa de Remoção e
Reassentamento nos convênios firmados pelo Poder Público Municipal.

6.6. ESTRUTURA INSTITUCIONAL – IDENTIFICAÇÃO DAS
AGÊNCIAS RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DE
REASSENTAMENTO E ANÁLISE DE SUA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL PARA FAZÊ-LO
A Urbel, órgão gestor da Política Municipal de Habitação, é responsável pelas intervenções
em assentamentos de interesse social, que correspondem às áreas de favelas, ocupações
urbanas e loteamentos irregulares do Município. Assim, competirá à Urbel o detalhamento e
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implementação do presente plano de Reassentamento.
As diretrizes da atuação da Urbel, que foram revalidadas na recente Resolução LII do
Conselho Municipal de Habitação, instância participativa e deliberativa da Política
Municipal de Habitação, indica como modelo adequado de intervenção nestes assentamentos
a Intervenção Estrutural, denominada na cidade de Belo Horizonte de Programa Vila Viva,
que visa promover transformações profundas nos assentamentos, com o objetivo de integrálo à cidade, tornando as condições de moradia mais adequadas.
O Programa de Intervenção Integrada promove intervenções urbanísticas, ambientais,
jurídicas e sociais num determinado assentamento de interesse social, por meio de processos
de planejamento e execução integrados e participativos, visando à urbanização, à
regularização fundiária e ao desenvolvimento socio-organizativo do assentamento atendido
até o nível da titulação de seus moradores.
O Programa Vila Viva beneficiou cerca de 165 mil moradores dos Aglomerados Morro das
Pedras, Serra, São Tomás/Aeroporto, Santa Lúcia, do Complexo Várzea da Palma e das vilas
Cemig/Alto das Antenas, Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes, Taquaril, Alto Vera
Cruz (Av. Santa Terezinha) e Vila Belém. São 12 Comunidades sendo atendidas e 45.784
domicílios beneficiados no Programa Vila Viva.
Além das intervenções de caráter estruturantes temos ainda a implantação de 5.732 unidades
habitacionais entregues neste Programa com a seguinte distribuição: Vila São José (1.616
unidades - recursos SUDECAP), Aglomerado da Serra (928 unidades), Aglomerado Morro
das Pedras (576 unidades), Vila Califórnia (144 unidades), Vila Pedreira Prado Lopes (402
unidades), Av. Santa Terezinha (80 unidades - recursos SUDECAP), Taquaril (494
unidades), Vila Santa Lúcia (428 unidades), Complexo Várzea da Palma (624 unidades –
recursos SMOBI/SUDECAP), Av. Belém (80 unidades - recursos SMOBI/SUDECAP),
Aglomerado São Tomás/Aeroporto (128 unidades), Vila Cemig (232 unidades), conforme
dados indicados na tabela que se segue.
Tabela 14 - Distribuição das unidades habitacionais do Vila Viva.

20

EMPREENDIMENTO

TOTAL UNIDADES

PERÍODO 1993 A
2008

PERÍODO 2009 A
2017

EM ANDAMENTO / A
CONSTRUIR/A VIABILIZAR

São José
Serra
Califórnia
Pedreira Prado Lopes
Cemig
Morro das Pedras
Santa Terezinha
Taquaril
Santa Lúcia
Várzea Palma
Belém
São Tomás

1.616
928
144
402
232
736
80
566
588
624
80
520

80
360
96
54
0
0
0
0
0
0
0
0

1.536
568
48
348
232
576
80
494
428
624
80
128

0
0
0
0
0
16020
0
72
160
0
0
392

Unidades a serem construídas através do Programa Minha Casa Minha Vida.
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EMPREENDIMENTO

TOTAL UNIDADES

PERÍODO 1993 A
2008

PERÍODO 2009 A
2017

EM ANDAMENTO / A
CONSTRUIR/A VIABILIZAR

TOTAL

6.516

590

5.142

784

O gráfico apresentado na sequência aponta as remoções realizadas através do programa Vila
Viva, incluindo atendimentos realizados através do pagamento de indenizações,
reassentamento monitorado (PROAS) e reassentamento em unidades habitacionais
construídas para este fim.

Figura 144 - Remoções realizadas pelo Programa Vila Viva.

6.7. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DETERMINANTES DE SUA
ELEGIBILIDADE PARA COMPENSAÇÕES E OUTRAS
FORMAS DE ASSISTÊNCIA
Retornamos aos dados apresentados no tópico 4, onde foram apresentadas as características
de regimes de uso e de ocupação dos imóveis, bem como dados sobre padrão construtivo e
valores estimados de indenização.
Partindo desses dados, e considerando a experiência da Urbel em processos similares de
deslocamento de famílias, apresentamos a categorização das alternativas de atendimento já
considerando as possibilidades de atendimento que melhor atenderiam a especificidades de
cada grupo de família, em que pese poder ser fortemente considerada, em cada um dos casos,
a opção individual da família.
Além disso, é necessário ponderar que a situação dos imóveis e das famílias pode ser
alterada até a realização do cadastro socioeconômico, e também é necessária aferição de
critérios específicos da Política Municipal de Habitação, conforme apresentado no texto
sobre os marcos legais.
No entanto, apresentamos as possíveis categorias de atendimento e seus critérios de
elegibilidade, como forma de indicar as diretrizes do plano de compensações, e
especialmente indicar a disponibilidade das alternativas, inclusive mensurando se os
quantitativos previstos seriam suficientes para o atendimento da demanda de deslocamentos
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involuntários apresentada pelas obras a serem implementadas.
Por entendermos que as formas de atendimento e seus respectivos critérios estão diretamente
relacionados na definição da forma de atendimento de cada família, faremos as
considerações para esclarecimentos sobre os dois tópicos (Categoria de pessoas afetadas e
critérios determinantes de sua elegibilidade para compensações) no mesmo texto.
Retornando aos dados apresentados, identificamos que, entre os 315 imóveis a serem
removidos, 247 possuem uso residencial.
Passaremos a tratar então dos critérios para definição das compensações dos ocupantes de
imóveis que possuem regime de uso residencial:
Categoria 1: Famílias ocupantes de imóveis de uso residencial,
proprietárias das benfeitorias, cujo cadastro prévio indicou 180 casos.

que

são

São elegíveis ao reassentamento em unidades habitacionais todas as famílias que forem
caracterizadas como proprietárias e ocupantes das benfeitorias a serem removidas, desde que
atendam aos critérios:
•

Não ser proprietária de outro imóvel, além daqueles na área de remoção do
empreendimento;

•

Cumprir o marco temporal definido no tópico sobre data de congelamento da área.

Com essas definições, cumpre esclarecer que tais famílias poderão optar pelas modalidades
de ressarcimento de:
1. Indenização, no valor de avaliação das benfeitorias;
2. Reassentamento em unidades habitacionais de 2 ou 3 quartos, sendo que a definição
é feita a partir de analise do perfil, que é caracterizado com o número de ocupantes e
a sua distribuição por gênero;
3. Reassentamento monitorado, com a aquisição de imóvel de até R$ 40.000,00, para
famílias residentes em imóveis avaliados até esse limite.
Em que pese haver possibilidade de escolha pela família, o que será construído dentro do
processo de acompanhamento social individual e sistemático, há algumas modalidades que
serão enfatizadas com as famílias, para que evite risco de desabrigamento ou de piora das
condições de vida e de habitação. Isso significa que a equipe social que será responsável pela
condução da negociação junto a cada família prestará as orientações adequadas para que a
família considere optar pela alternativa que melhor cumpre tal objetivo.
Neste cenário, para as famílias residentes em imóveis avaliados abaixo do valor referência
do reassentamento monitorado (R$ 40.000,00), não é recomendado o recebimento do valor
em espécie, por ser considerado insuficiente para aquisição de outro imóvel. Neste caso, a
família teria seu atendimento preferencialmente através de reassentamento, podendo optar
pelas modalidades monitorado ou unidade habitacional.
Para famílias residentes em imóveis avaliados acima do limite de R$ 40.000,00, mas que não
ultrapassem o valor de R$ 100.000,00, a experiência da Urbel demostra que, nestes casos, há

286

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

grande aceitação de reassentamento em unidade habitacional produzida no âmbito do
empreendimento. O trabalho social buscará para essas famílias esclarecer da vantajosidade
em escolher tal modalidade, para garantir a transferência imediata para outro imóvel, dentro
sua região de abrangência. Ressaltamos que é nessa classificação que se encontra o maior
número de famílias, dentro do grupo total de atingidos pelo deslocamento involuntário.
Para as famílias cujo valor de indenização supere o valor de R$ 100.000,00, que também
poderão optar pelo reassentamento em UH, não se vê risco de desabrimento ou prejuízo caso
optem por receber a indenização em espécie (o que é efetivamente comum com famílias
nessa faixa de imóvel), visto que, com o valor recebido, poderiam adquirir outro imóvel,
inclusive com possibilidade de adquiri-lo dentro do próprio aglomerado.
Já os imóveis residenciais avaliados acima do valor de R$ 200.000,00, a experiência indica
que as famílias optem por receber em dinheiro, pelas razoes acima indicadas.
Diante dessas considerações, as possibilidades e expectativas de distribuição entre
alternativas possíveis, agora tratadas apenas para famílias proprietárias, residentes e que
atendam aos demais critérios, pode ser apresentado como disposto na Tabela 15.
Vale ainda ressaltar que, conforme Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação e
Decreto Municipal 17.150 de julho de 2019, é possível também o atendimento contínuo de
famílias removidas em função de obras pelo Programa Locação Social.
Tabela 15 - Possibilidade e expectativas para famílias proprietárias e residentes na área (imóveis de uso residencial)
PERFIL DA FAMÍLIA, A PARTIR DE
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

TOTAL DE
IMÓVEIS /
FAMÍLIAS

Imóveis avaliados até R$
40.000,00

16

Imóveis avaliados acima de R$
40.000,00, até R4$100.000,00

110

Imóveis avaliados até R$
100.000,00 e até R$ 200.000,00

OPÇÃO
INDENIZAÇÃO

OPÇÃO
PROAS

OPÇÃO REASSENTAMENTO EM
UNIDADE HABITACIONAL
UH 2 QUARTOS

UH 3
QUARTOS

14

2

110

92

18

52

52

42

10

Imóveis residenciais avaliados
acima de R$ 200.000,00

02

02

Total

180

164

148

30

16

16

Categoria 2: Imóveis de uso residencial, com regime de ocupação diferente de
próprio

Nessa categoria encontram-se os imóveis destinados para fins habitacionaishabitacionais,
mas que, quando do cadastro realizado, encontravam-se ocupados em regime de aluguel ou
de cessão, ou mesmo que se encontram sem uso, havendo sido caracterizados como vazio.
Conforme dados já apresentados, entre os imóveis de uso residencial foram identificados 34
em regime de aluguel, 15 cedidos e 18 não habitados. Ao demonstrar os marcos legais que
compõe a Programa de Remoção e Reassentamento de Belo Horizonte, é possível garantir o
reassentamento dos ocupantes de imóveis de aluguel ou de cessão, desde que atendidos os
critérios:
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•

O imóvel a ser removido deverá estar sob regime de aluguel ou cessão pelo período
mínimo de 2 anos anteriores ao início da intervenção;

•

A família deve residir no município há mais de 2 anos sob regime de aluguel ou
cessão;

•

A família deverá ser ocupante do imóvel objeto de remoção há no mínimo 12 meses
contados anteriores à data da divulgação pública da intervenção;

•

Renda familiar até 5 salários mínimos;

•

Assim, para estes casos, será oferecido o reassentamento em unidades habitacionais
produzidas no âmbito do empreendimento, concomitante ao ressarcimento do valor
de avaliação das benfeitorias ao proprietário.

Ressalta-se que os critérios aqui elencados se referem aos inquilinos e cessionários que
poderão ser reassentados nas unidades habitacionais produzidas no âmbito do
empreendimento. No entanto, para os inquilinos que eventualmente não alcancem tais
critérios, é possível o encaminhamento para o Programa Locação Social, nos termos
previstos pela Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação e pelo Decreto 17.150 de
julho de 2019, que regulamenta aquele programa.
Já para os imóveis que se encontrarem vagos, não havendo justificativa socialmente válida
para tal situação (como por exemplo, situação de saúde ou de violência que tenha levado à
necessidade de abandono do imóvel, e confirmado que o imóvel removido constituiu a única
opção de moradia da família, casos em que pode ser mantida a oferta de reassentamento),
será conduzido o ressarcimento ao proprietário também com indenização do no valor de
avaliação da benfeitoria.
Com essas considerações, o atendimento dos ocupantes e dos proprietários dos imóveis
incluídos nessa categoria pode ser assim apresentado:

Regime de
ocupação

Total de
imóveis

Indenização ao
proprietário

Alugado ou cedido

49

49

Vázio

18

18

Atendimento
concomitante

Tabela 16 - Possibilidade e expectativas para famílias que ocupam imóveis no regime de uso de aluguel ou cessão e
de ressarcimento de seus proprietários
Reassentamento em unidade habitacional para
inquilinos / cessionários
2 QUARTOS

3 QUARTOS

44

05

67

Categoria 3: Imóveis de uso misto

Conforme já informado, tratam-se de imóveis cujo uso é residencial, mas compartilhado com
o exercício de alguma atividade comercial.
Nestes casos, deverá ser garantido o atendimento das famílias com o reassentamento,
conjugado com alternativas a serem apresentadas para manutenção da atividade econômica.
Nos termos da Lei Municipal 10.887/2015, o projeto de intervenção do Cabana prevê a
construção de 20 unidades destinadas ao uso comercial ou de serviços, visando a realocação
das atividades econômicas interrompidas.
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Além das unidades a serem produzidas, já foram identificadas áreas livres ou que serão
remanescentes das intervenções, que também poderão ser destinadas aos comerciantes
atingidos, onde poderão reconstruir suas atividades. Vale resgatar que, no caso das áreas, a
legislação em referência prevê a possibilidade de conjugar o pagamento de indenização com
a disponibilidade da área, para que seja possível a utilização do valor de indenização na
reconstrução do estabelecimento comercial. E, ainda, que imóveis comerciais ocupados em
regime de cessão e aluguel poderão ser atendidos na modalidade área remanescente para
reimplantação da atividade, sendo cabível ao proprietário das benfeitorias o ressarcimento.
Ainda na Lei Municipal 10.887/2015 é previsto o pagamento de Auxílio Comércio para os
proprietários do estabelecimento e do imóvel onde o mesmo funciona como forma de
minimizar os impactos econômicos que possam ser sofridos durante o tempo de não
funcionamento da atividade comercial.
O benefício poderá ser pago durante os seguintes prazos:
•

Para comerciantes que receberão a área remanescente, pelo prazo entre a demolição
do imóvel até a entrega da área para reinstalação da atividade, acrescido de até
quatro meses, limitado à data de início da atividade comercial no novo local;

•

Para comerciantes que receberão o imóvel de uso comercial já edificado, pelo prazo
entre a demolição do imóvel até a entrega da unidade comercial para reinstalação da
atividade, acrescido de até um mês, limitado à data de início da atividade comercial
no novo local;

•

Para comerciantes que receberão a indenização, pelo prazo de até quatro meses.
Nesse caso, compreende-se que o auxílio corresponde a uma forma de subsistência
até que a família possa reinstalar sua atividade em algum outro local ou até uma
reorganização econômica familiar.

Com essas considerações, para os imóveis de uso misto, teremos a perspectiva de
atendimento indicada na Tabela 17.
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Tabela 17 - Possibilidade e expectativas para famílias ocupantes de imóvel de uso misto
Descrição

Regime
de uso

Relativo ao uso comercial

Indenização ao
proprietário

Cessão de área
remanescente
para inquilinos /
cessionários

Uso misto, regime de
ocupação próprio
Uso misto, regime de
ocupação aluguel ou
cessão

Relativo ao uso residencial

Cessão de área vaga e
pagamento de
indenização OU cessão
de uso de unidade
comercial OU só
indenização

Reassentamento
UH de 2quartos
para inquilino /
cessionário

Reassentamento UH
de 3 quartos para
inquilino / cessionário

6

2

2

1

1

Cessão de área vaga e
pagamento de indenização
OU cessão de uso de
unidade comercial

Reassentamento
monitorado OU UH
de 2 quartos

Reassentamento UH
de 2 quartos OU
indenização

1

5

Reassentamento UH
de 3 quartos OU
indenização
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Cabe esclarecer que na tabela foi utilizado o mesmo parâmetro anteriormente apresentado,
com relação ao valor de avaliação dos imóveis e a expectativa de tipo de reassentamento
possível em função de tal valor. Dos seis imóveis de uso misto/próprio, um possui avaliação
dentro do valor de referência para reassentamento monitorado. Os outros cinco possuem
avaliações superiores, na faixa entre R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00, que indica a
possibilidade de opção entre indenização ou reassentamento em unidade habitacional.
Categoria 4: Imóveis de uso não residencial (serviços, comércio, indústrias, uso
coletivo)

Para as atividades de uso não residencial, poderá ser aplicado o disposto no tópico anterior,
que se refere às alternativas previstas na Lei do Programa de Relocação de atividades
comerciais (PRAC), inclusive no que se refere ao Auxílio Comércio, que corresponde ao
pagamento de parcela mensal temporária, como forma de reduzir os impactos econômicos da
remoção.
Vale observar que aquela legislação prevê disponibilidade de áreas ou imóveis já edificados
que apresentam compatibilidade com a atividade exercida, e que a definição da distribuição
dos imóveis disponíveis será feita respeitando critérios que indicam o quão essencial a
atividade é para a subsistência da família, e também que se garanta a diversidade de usos
para se garantir diversidade e sustentabilidade das atividades econômicas.
Por essas razões, a definição precisa de quais imóveis serão realocados e quais as
modalidades que cada caso será atendido depende do aprofundamento do conhecimento de
cada realidade social, o que será possível com a realização do cadastro socioeconômico e
com o trabalho social de negociação individual.
No entanto, para apresentar um possível cenário de atendimento dos imóveis, a indica a
possibilidade de distribuição das atividades pelas alternativas de ressarcimento considerando
a área atual do imóvel.
Uma vez que as unidades comerciais a serem construídas possuem área projetada de cerca de
21,25 metros quadrados, trabalhamos com a hipótese de que atividades que hoje ocupam
área acima de 40 metros quadrados podem optar pelo ressarcimento da área para
reconstrução, visando maio possibilidade de adequação das atividades já exercidas.
Ressalva-se que o cenário final dos remanejamentos depende de conferência de atendimento
dos critérios e também da vontade da família a ser manifestada no momento das
negociações.
Para imóveis com os usos diversos do residencial que não possuem regime de ocupação
próprio, também nos termos da legislação, é possível a concessão de área para reinstalação
da atividade, conjugado com o pagamento de indenização.
Já para os imóveis que se encontravam vazios serão conduzidos os processos de indenização
dos respectivos proprietários.
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Tabela 18 - Classificação dos imóveis a serem removidos por regime de uso e de ocupação
Regime de Ocupação

Regime de uso

Cessão de
imóvel
comercial
edificado

Cessão de
área
conjugado
com
pagamento da
indenização

7

11

Pagamento
de
indenização
ao
proprietário

Cessão de
área para fins
comerciais aos
comerciantes
inquilinos

25

Imóveis de uso não
residencial, com regime de
ocupação próprio

18

Imóveis de uso não
residencial, com regime de
ocupação aluguel

25

25

Imóveis de uso não
residencial vagos

7

07

Com os dados aqui apresentados, cumpre esclarecer que: em que pese haver 315 imóveis,
alguns contextos encontrados em campo poderão gerar mais de um atendimento, como os
casos de imóveis de uso misto (residencial e comercial) e os de regime de ocupação diferente
do “próprio” (aluguel ou cessão). Esta situação ocorre já que há previsão de pagamento de
indenização aos proprietários que não residem nos imóveis, concomitante à possibilidade de
atendimento dos inquilinos e dos que vivem em domicílios cedidos.
A dimensão dos atendimentos, considerando essas variáveis, será melhor detalhada na versão
definitiva do documento e apuradas com o trabalho de campo a ser executado ao longo da
execução das fases do empreendimento.

6.7.1.

Definição da data de congelamento da área

A Urbel tem adotado o entendimento de data de congelamento da área é aquela em que é
dada plena publicidade à comunidade local da confirmação de execução da intervenção.
Este momento tem sido identificado como aquele em que, já havendo sido confirmada a
disponibilidade de recursos financeiros para a execução da intervenção e definido o
cronograma e planejamento das intervenções, inicia-se a comunicação com a comunidade já
voltada para a sua implementação.
Este processo é iniciado com a organização da assembleia de partida. A assembleia é a
primeira reunião com a comunidade onde ela é informada do planejamento da intervenção.
Para sua realização é feita articulação prévia com os principais atores sociais locais
(lideranças, associações, entidades que atuam no território, dentre outros) e com os Grupos
de Referência criados quando da elaboração do Plano Global Específico e do
acompanhamento do projeto.
Para a realização da assembleia é realizado amplo trabalho de mobilização, visando garantir
a participação ampliada da comunidade. A estratégia de divulgação envolve tanto ações
porta-a-porta, uso de faixas e cartazes em lugares de grande circulação de pessoas e conta
com o apoio das lideranças e entidades. O objetivo é garantir que os residentes da área de
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intervenção possam efetivamente tomar conhecimento da realização e participar da
assembleia.
Na assembleia é dada informação sobre o planejamento da realização das intervenções,
inclusive é dada ampla divulgação à comunidade sobre as áreas em que serão necessárias
remoções de imóveis, com o detalhamento de etapas que se referem ao referido processo.
Isso posto, entende-se que o momento da assembleia é aquele em que se torna compartilhada
a intenção do poder público de executar a intervenção, e por essa razão é essa a data de
referência que será utilizada como o marco de congelamento. Entretanto, para fins de
congelamento da área visando a definição de público e diretrizes para as ações de remoção e
reassentamento, entende-se sendo a selagem (identificação dos domicílios no território),
etapa posterior à assembleia de partida.
No cronograma geral do empreendimento, o início do trabalho social será seis meses antes
da obra, com a finalidade de executar o processo de identificação e cadastro das famílias e
benfeitorias a serem removidas. Além disso, a comunidade já é envolvida no planejamento e
execução do referido trabalho. Por essa razão, a data de congelamento ocorrerá no primeiro
mês dos serviços do contrato de trabalho social que, no cronograma proposto, corresponde a
outubro de 2019.

6.8. MÉTODO DE AVALIAÇÃO E COMPENSAÇÃO DAS PERDAS
A atuação da Urbel restringe-se às áreas de ZEIS onde, normalmente, não é possível a
comprovação pelos ocupantes dos imóveis da propriedade deste, quer por meio de escritura
ou registro. Assim, quando há necessidade de remoção para intervenções, as avaliações dos
imóveis acontecem somente com relação à edificação/benfeitoria.
A metodologia adotada na avaliação de imóveis pela Urbel/PBH com a finalidade de retirada
de moradias por necessidade de execução de obras públicas, nas áreas de vilas e favelas da
cidade de Belo Horizonte/MG, segue a Norma da ABNT NBR 14653-2 (Avaliação de bens –
Imóveis Urbanos).
A Urbel utiliza o Método de Quantificação de Custo por Orçamento Detalhado (item 8.3.1.2
da NBR 14.653-2:2011), aplicando-se fatores apreciativos e/ou depreciativos respeitando as
características construtivas do imóvel no momento da vistoria.
Embora seja uma forma de avaliação mais trabalhosa e que requer mais tempo, a instituição
entende que o método conduz a resultados mais precisos para o tipo de construções
encontradas nas áreas de atuação da Urbel, tendo em vista a grande diversidade de
características construtivas, destoantes das padronizações do CUB, assim como a ausência de
dados confiáveis no mercado imobiliário compatíveis com o imóvel avaliado, indispensáveis
para a formação de amostra confiável e que inviabiliza a aplicação da avaliação pelo método
comparativo direto de dados de mercado (item 8.2.1 – ABNT NBR 14.653-2:2011).
Isto posto, descrevemos a forma como é realizada a avaliação do imóvel a ser removido:
A metodologia adotada pela Urbel consta de vistoria detalhada da benfeitoria, quantificação
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de materiais e serviços aplicados na obra, preenchimento de planilha e adoção da fonte
especializada de preço da Sudecap - seguindo orientação da ABNT NBR 12721. As vistorias
são sempre acompanhadas pelo beneficiário e/ou representante autorizado (maior de 18
anos). A participação do beneficiário (proprietário do imóvel) no levantamento do histórico
construtivo conduz a resultados bem aproximados da realidade do que foi
executado/construído.
No levantamento de campo é elaborado um croqui utilizando-se legenda padronizada
Urbel/PBH, detalhando-se todos os serviços: limpeza do terreno, corte e/ou aterro, fundação,
piso, alvenaria, revestimentos, telhado, esquadrias, contenções, estruturas, pontos elétricos e
hidráulicos, etc.
Após vistoria detalhada da benfeitoria que tem como objetivo caracterizar e quantificar os
materiais aplicados, seu estado de conservação e idade aparente, o engenheiro Responsável
Técnico - RT elabora um orçamento analítico de todas as etapas da construção, depois de
levantados todos os quantitativos de serviços, chegando-se então ao valor da benfeitoria.
Na planilha de custo são discriminados todos os serviços, indicando-se unidade de medida,
quantidade e preço unitário, baseando-se no modelo ABNT NBR 12721.
O processo de avaliação de cada imóvel consta de: parecer técnico contendo a caracterização
do imóvel, da localização e da metodologia utilizada na avaliação; folha de rosto contendo as
descrições do imóvel; planilha de composição de custo; relatório fotográfico; croqui da
benfeitoria (cópia digital – scanner ou auto CAD); e, localização do imóvel pelo Google
Earth.
Cabe ressaltar que a Urbel adota como parâmetro de preços unitários a planilha da Sudecap,
sendo que tanto as tabelas de preços como a de composição de preços são elaboradas de
acordo com o Caderno de Encargos da Sudecap, documento técnico integrante de todos os
Editais e Contratos da PBH, onde constam especificações e normas de medições e
pagamentos de cada serviço, referentes a projetos e obras, conforme Decreto 10.710 de
junho de 2001. A planilha de preços e a de composição de preços se encontram
disponibilizadas no site da PBH.
Por fim, informamos que, em caso de discordância, os beneficiários são informados pela
equipe social que podem agendar revisão de planilha com o engenheiro avaliador para
entender e/ou tirar dúvidas sobre a avaliação do seu imóvel, no que tange aos serviços e
quantitativos apropriados. Em relação aos preços unitários (tabela Sudecap), os mesmos são
determinados por Portaria da Urbel sendo normalmente atualizados anualmente (está vigente
Portaria Urbel 012/2019 de 10/04/2019 publicada no DOM em 13/04/2019 válida a partir de
01/05/19).

6.9. METODOLOGIA PARA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
Para as intervenções previstas no empreendimento da Cabana Pai Tomás, o plano de
envolvimento da comunidade será desenvolvido através do Trabalho Social a ser conduzido
pela PBH por meio da Urbel.
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Nessa direção, o Trabalho Social pode ser definido como um conjunto de estratégias,
processos e ações, realizado a partir de estudos, diagnósticos integrados e participativos do
território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e políticoinstitucional do território e da população beneficiária, além das características da
intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas
famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da
sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços
implantados, e também para o pleno diálogo e fluxo de informações relativos à execução das
obras.
Cabe destacar que o objetivo geral do Trabalho Social é promover a participação social, a
melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a
sustentabilidade da intervenção.
Para alcançar esse objetivo, o Trabalho Social será estruturado e desenvolvido em quatro
eixos, a saber:
Eixo 1: Mobilização, organização e fortalecimento social

Prevê processos de informação, mobilização, 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.
Entende-se que neste eixo, mais especificamente, será viabilizada a abertura de canais de
transparência e comunicação com a comunidade, como também de registro e resposta a
reclamações, já que será montado no território o ‘Escritório Social da Obra’ – um espaço
físico de interface com a comunidade.
Este escritório, conforme mencionado, é montado no próprio território e conta com equipe
multidisciplinar (profissionais da área social e urbanística) para acolher as demandas da
população e operacionalizar o andamento da intervenção. Os atendimentos à população
ocorrem, prioritariamente, no escritório com o intuito de facilitar o diálogo e o
equacionamento de demandas, sendo que materiais de comunicação social (cartilhas, folders,
banner, faixas informativas) servem de instrumento para a divulgação de informações e
convite para as pessoas participarem de reuniões, caminhadas e eventos relativos ao
empreendimento. É importante destacar ainda que no Escritório Social os moradores podem
buscar informações sobre a obra uma vez que a equipe está disponível para o atendimento,
podem ainda efetuar reclamações via telefone ou presencialmente, como registrar (em
formulário próprio) reclamações e dúvidas. O espaço físico do Escritório Social constitui-se
também em local para a realização de reuniões com a comunidade, lideranças, representantes
de instituições e equipamentos públicos locais.
Eixo 2: Acompanhamento e gestão social da intervenção

Visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção.
Inclui o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução,
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bem como visa preparar e acompanhar a comunidade para a compreensão desta, de modo a
minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos
ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação. Este eixo permite
também viabilizar canais de transparência e comunicação com a comunidade, uma vez que
constitui importante estratégia do Trabalho Social, já no início da intervenção, formar o
Grupo de Referência da obra (GR), resgatando, se possível pessoas que já tenham
participados dos Grupos de Referência que atuaram na elaboração do PGE e no
desenvolvimento dos projetos da intervenção.
O GR, formado por moradores da vila, acompanhará todas as fases do empreendimento e,
sobretudo, fará a interface entre comunidade direta e indiretamente afetada e o poder
público. Para tanto, os membros do GR serão capacitados em oficinas, cursos, participam de
reuniões de canteiro acerca do andamento da obra e demais atividades necessárias ao
entendimento da intervenção e, em especial, a possiblidade desses membros replicarem
informações na comunidade.
O acompanhamento da intervenção pelo GR deve contar com reuniões mensais ordinárias,
para informações sobre acompanhamento do cronograma de obras, e também com
caminhadas de reconhecimento da intervenção e suas etapas, encontros e mobilizações em
eventos e situações de destaque na obra, visitas e troca de experiência com outras
comunidades que receberam intervenções semelhantes, etc. A intenção é manter o GR ativo
e atuante desde antes do início das intervenções físicas até a sua conclusão, acompanhando
também o período de trabalho social pós-obra, que será adiante esclarecido.
Compõem este eixo a realização de oficinas, cursos, assembleias e reuniões comunitárias
com o objetivo de informar e dialogar com a comunidade acerca da intervenção.
Eixo 3: 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
sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e
econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade
ambiental e social da intervenção. O presente eixo possibilita expressiva interação com a
comunidade em geral, e em especial com as crianças e instituições de ensino. Nesse sentido,
são realizadas oficinas de educação ambiental, palestras, travessias, visitas orientadas,
campanhas e demais ações, tendo em vista uma ação educativa e transformadora, conciliada
com a participação comunitária. Trata-se de um processo que permeia todo o desenrolar do
empreendimento e no qual a comunidade não só expõe seus problemas e questões atinentes à
temática ambiental (como por exemplo: lançamento indevido de lixo e entulho, poluição de
cursos d’água, dentre outros), como também é convidada a construir proposta de ação com
vistas à promoção da saúde e do meio ambiente equilibrado. Cabe destacar que as
intervenções físicas oriundas do empreendimento (abertura de vias, melhorias na
infraestrutura urbana, etc) são alvo de um trabalho de educação patrimonial com vistas a
contribuir na apropriação do patrimônio e novo espaço de moradia.
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Eixo 4: Desenvolvimento Socioeconômico

Objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a 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 territorial de médio e longo
prazo. Neste eixo, a comunidade é alvo de uma pesquisa que almeja conhecer as suas
potencialidades profissionais e empreendedoras. O resultado dessa pesquisa é o diagnóstico
socioeconômico que além de ter como fonte de dados a própria comunidade, propiciará
construir conjuntamente com essa população ações e atividades de qualificação profissional
e geração de trabalho e renda. Trata-se de um eixo no qual há grande articulação com a
comunidade, com instituições públicas e privadas presentes no território, como também com
as demais políticas públicas setoriais.
As atividades previstas nos eixos de trabalho aqui indicados obedecem a uma definição de
tempos relativos às etapas da intervenção, que demandam a atuação da equipe técnica, com
estratégias diferenciadas. Considera-se os três tempos:
Fase de Pré-obras: trata-se do período em que ocorre o início do trabalho de mobilização
social com o repasse de informações sobre a intervenção e do próprio trabalho social. Para
fins da intervenção na Cabana, essa fase deverá ser iniciada seis meses antes do início da
intervenção. Nesta fase serão realizadas a montagem do Escritório Social, as reuniões de
esclarecimentos sobre a intervenção e seu cronograma, composição do Grupo de Referência,
o resgate do processo participativo realizado até então.
Fase de Obras: refere-se ao acompanhamento da intervenção e execução das propostas
sociais. Consequentemente, possibilita conhecer a população beneficiária inserida em dado
contexto urbano e social. É a etapa em que começam as obras propriamente ditas, e as ações
do trabalho social, de acompanhamento da intervenção, inclusive com ações de informações
e encaminhamentos sobre as situações geradas no dia a dia da execução das obras
Fase de pós-ocupação: refere-se ao período imediatamente após o término das obras e tem
duração prevista de no mínimo seis meses. Importante destacar que o Escritório Social
continua no território, efetivando ações de monitoramento e avaliação da intervenção. São
ainda realizadas ações de reconhecimento e apropriação das intervenções físicas, plantões e
reuniões para esclarecimentos de dúvidas sobre as unidades habitacionais e sobre as obras.
Dá-se prosseguimento às atividades de fomento à participação e controle social, dentre
inúmeros outros, para concluir o empreendimento, e sobretudo, mensurar os resultados
obtidos.

6.10. ESTRATÉGIA
AFETADAS

DE

CONSULTA

COM

AS

PESSOAS

Cumpre esclarecer que, em que pese a discussão das intervenções já ter sido amplamente
realizada com a comunidade, durante a execução do Plano Global Específico e durante a
execução de projetos, ainda será realizada, antes da conclusão prevista para março de 2020, a
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apresentação do detalhamento das remoções necessárias e das alternativas de compensação
de perdas, especificamente para o público dos afetados. Para tal detalhamento, serão
realizadas reuniões de apresentação e esclarecimentos, e também agendamento de plantões
onde os afetados poderão conhecer e compreender a situação que gera a necessidade de sua
remoção, conhecer os critérios e as opções de atendimento. Pode-se considerar tais ações
como a primeira etapa do processo de informação e consulta às pessoas afetadas.
Conforme já relatado no tópico 2 do presente documento, que se refere ao trabalho social
propriamente dito, as etapas de condução do processo de reassentamento serão iniciadas à
partir da assembleia de partida que confirmará o início das intervenções, definirá o início do
congelamento da área e apresentará as etapas do processo de remoção, que incluem:
•

Identificação dos imóveis a serem removidos;

•

Cadastro socioeconômico para conhecimento detalhado das famílias atingidas e suas
necessidades;

•

Discussão com cada núcleo familiar das alternativas para ressarcimento das perdas;

•

Encaminhamentos e acompanhamento social individualizado para concretização da
alternativa de ressarcimento construída para cada família;

•

Acompanhamento social de pré e pós-morar para os condomínios a serem
implantados no âmbito do empreendimento, visando capacitação e preparação da
vida em condomínio, apoiando a gestão condominial e a adaptação a nova forma de
moradia.

A metodologia de trabalho social para fins de remoção considera, portanto que, a partir da
verificação das características para avaliação dos critérios, e do conhecimento do perfil da
família e de suas necessidades, será conduzido acompanhamento social individualizado, que
identificará junto com a família a melhor alternativa para seu atendimento.
A intenção do procedimento é que o processo de consulta às famílias ocorra de forma
construída com a equipe social que fará seu acompanhamento para que, respeitando as
possibilidades existentes e relatadas no presente Plano, possa ser identificada a alternativa
que melhor atende sua demanda.
Para as famílias que optarem pelo reassentamento monitorado, o processo de escolha
envolve ainda a identificação do imóvel a ser adquirido, que passará por vistoria técnica da
Urbel.
Para as famílias que optarem por reassentamento em unidade habitacional, há ainda outras
escolhas a serem feitas, que envolvem a escolha do residencial, visto que, conforme já
informado, haverá conjuntos construídos em diversos lugares, e da unidade habitacional,
bem como das possíveis relações de vizinhança. O processo de escolha do residencial
acatará, sempre que possível, a demanda colocada pela família, em função das questões de
proximidade de sua origem e também de trânsito interno na comunidade, questão abordada
no tópico sobre padrões de interação.
Para a escolha da unidade habitacional, além de considerar questões de acessibilidade, que
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levam a definição de apartamentos específicos para portadores de necessidades especiais em
função de deficiência ou idade, serão realizadas atividades com as famílias que possam
registrar e avaliar escolhas de vizinhança e de localização de suas unidades.
Da mesma forma, no que se refere aos imóveis de uso não residencial, atendidos os critérios
previstos na legislação sobre relocalização de imóveis para tal regime de uso, serão
estabelecidas tratativas com os proprietários para verificar, entre as alternativas daquela
legislação, a melhor forma de ressarcimento, seja com a cessão de área remanescente, a
disponibilidade de unidade comercial ou o pagamento de indenização.

6.10.1. Síntese de visões expressas pelas pessoas afetadas e como foram
consideradas
Conforme apresentado no tópico anterior, as visões expressas pelas pessoas afetadas serão
consideradas e ajustadas aos procedimentos quando do início do trabalho social voltado para
remoção e reassentamento, através do tratamento individualizado para construção das opções
que melhor atendem a cada núcleo familiar.
Com relação à percepção geral dos moradores da Cabana quanto à necessidade de remoções
para a viabilização das obras de infraestrutura, vale esclarecer que na pesquisa de Percepção
Ambiental realizada no âmbito dos procedimentos de licenciamento ambiental do
empreendimento, ao perguntar sobre os possíveis aspectos negativos das intervenções a
serem realizadas, a questão mais citada refere-se à remoção da população residente com 17
menções, seguido da insegurança quanto ao futuro, pelo rompimento dos laços de
vizinhança, com cinco menções cada pelos transtornos durante o período de obras, e a
verticalização da favela, com três menções cada.
De forma similar, a preocupação com o risco de precisar deixar o aglomerado em função de
remoção foi muito percebida quando da realização de intervenções anteriores realizadas na
Cabana. Nos últimos seis anos a Urbel executou intervenções de grande porte na Cabana –
três obras no âmbito do Programa Orçamento Participativo, quais sejam: Abertura da Rua
Pai Joaquim, Abertura do Beco Boa Vista e Abertura da Rua Alkimin. Essas intervenções
provocaram 95 deslocamentos involuntários.
Durante o trabalho social de tais intervenções, foi percebido através de atendimento social
com os removidos e também nas articulações com as lideranças que uma das principais
questões relacionadas aos processos de deslocamento involuntários é a não existência de
unidades habitacionais na própria área de abrangência da intervenção, bem como as
dificuldades decorrentes do fato de não existir, à época, alternativas que permitissem aos
comerciantes continuar exercendo sua atividade profissional dentro da Vila.
Assim, com o planejamento da relocalização das famílias e comerciantes afetados atende as
principais preocupações já levantadas junto à comunidade, relativas a esse aspecto das
intervenções.
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6.10.2. Arranjos institucionais através dos quais as pessoas afetadas podem
expressar suas preocupações aos gestores do projeto
O Plano de Engajamento das Partes Interessadas, no caso da Vila Cabana, será desenvolvido
pela equipe técnica presente no território, conforme contratação do trabalho social acima
descrito.
As equipes técnicas presentes no Escritório são coordenadas por funcionários do quadro
permanente da Urbel/PBH. Assim sendo, há um Coordenador Social e um Coordenador
Urbanístico em cada Escritório Social, os quais operam em consonância com as diretrizes de
trabalho da Urbel/PBH. Esse alinhamento das coordenações social e urbanística da
Urbel/PBH possibilita ainda que demandas urbanísticas, legais, burocráticas, além de casos,
solicitações e reivindicações específicas de reassentamento que extrapolem o cotidiano do
Escritório Social e possibilidade de equacionamento por parte de seus coordenadores, sejam
discutidas e encaminhadas junto às Diretorias e Assessorias da Urbel/PBH.
No caso dos projetos do Componente 2, o trabalho social de acompanhamento dos projetos
será realizado através da equipe social da Urbel, que coordenará as ações previstas no Plano
de Mobilização e Comunicação.
Assim, o desenho de direcionamentos de queixas e reclamações deve seguir a estrutura
hierárquica abaixo indicada:
•

Equipe do escritório social;

•

Coordenador urbanístico e coordenador social;

•

Diretoria de Obras e Projetos (coordenação da execução das obras e projetos) e
Assessoria de Trabalho Técnico Social (responsável pelas orientações e
procedimentos sociais);

•

Diretorias e Presidência da Urbel.

6.11. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
REASSENTAMENTO
Considerando as diretrizes de trabalho social aqui apresentadas, bem como as possibilidades
de atendimento, o programa de reassentamento será iniciado com a comunicação com a
comunidade atingida, e se estenderá até a conclusão do “pós morar” das unidades
produzidas, quando também será realizada a pesquisa ex-post.
Uma vez que o desenvolvimento do plano de trabalho passa por longo trabalho de
abordagens e negociações individuais, apresentamos um cronograma genérico, baseado nas
macro-etapas do processo.
Vale ponderar que o planejamento das remoções, com definição de prioridades, seguirá um
planejamento de execução de obras, buscando criar frentes de liberação de obras conforme
cronograma da intervenção.
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Tabela 19 - Cronograma da intervenção.
ETAPA

PERÍODO ESTIMADO

Início do trabalho, com assembleia de
partida

Outubro 2020

Selagem dos imóveis e
cadastramento das famílias

Outubro a
dezembro de
2020

Processo de negociações
individualizadas e efetivação dos
atendimentos

Dezembro de
2020 a Julho
de 2023

Pré morar com famílias que optarem
por unidades habitacionais

Julho de 2023 a
Julho de 2024

Entrega de unidades habitacionais

Julho a
setembro
de 2024
Julho de
2024 a
março de
2025

Pós morar das unidades habitacionais
e comerciais

Entrega de unidades comerciais
Entrega de áreas remanescentes para
implantação de unidades comerciais
Aplicação da pesquisa ex-post
(monitoramento e avaliação)

Julho a
setembro
de 2024
Outubro /
novembro
de 2024
Fevereiro e
março de
2025

6.12. ESTIMATIVA DE CUSTOS E ORÇAMENTO
A estimativa de custos para o trabalho social e para o Plano de Ação de Reassentamento
estão contemplados no QCI do empreendimento, e envolvem os custos previstos para:
•

Contratação de empresa de trabalho social para implementação do Plano de
Engajamento das Partes Interessadas e do Plano de Ação de Remoção e
Reassentamento;

•

Recursos para indenizações;

•

Recursos para Bolsa Moradia e Locação Social.

6.13. DISCRIMINAR FONTE DE RECURSOS E ARRANJOS
ORÇAMENTÁRIOS PARA O FLUXO TEMPESTIVO DE
RECURSOS
A contrapartida prevista no contrato de financiamento a ser firmado junto ao Banco Mundial
será paga com recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular ( FMHP).
O FMHP foi criado pela Lei n° 6.326 de 18/01/1993, com o objetivo de dar suporte
financeiro à Política Municipal de Habitação e financiar, subsidiar e implementar programas
e projetos habitacionais de interesse social, voltados para o atendimento da população de
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baixa renda.
De acordo com a legislação vigente, as receitas do FMH são compostas dos seguintes
recursos:
I.

Dotações consignadas, anualmente, no orçamento municipal e créditos adicionais
que lhe sejam destinados;

II.

Dotações federais ou estaduais, não reembolsáveis, a ele especificamente destinadas;

III.

Financiamentos concedidos ao Município por organismos estaduais, federais,
internacionais ou privados para aplicação em programas e projetos;

IV.
V.

Contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas, estrangeiras ou nacionais;
Recursos provenientes da venda de editais de concorrência para execução de obras a
serem realizadas com recursos do FMH;

VI.

Recursos provenientes da transferência do direito de construir em áreas públicas
destinadas a programas habitacionais;

VII.

Recursos provenientes do recebimento de prestações e retornos oriundos das
aplicações do FMH em financiamentos de programas habitacionais;

VIII.
IX.

Produto da aplicação de seus recursos financeiros;
Outras receitas.

Além das previsões da lei 6.326/93, também há previsão de destinação de recursos ao FMHP
em outras legislações como no Novo Plano Diretor- Lei 11.181/2019, por meio por meio de
Instrumentos da Política Urbana, tais como a Outorga Onerosa do Direito de Construir.
“Conforme estabelecido em lei, os recursos do FMH serão aplicados em
programas habitacionais de interesse social como urbanização de vilas e
favelas, construção ou recuperação de unidades habitacionais, aquisição de
imóveis, regularização fundiária, serviços de assistência técnica e jurídica e
outros."

6.14.MECANISMO
DE
RECLAMAÇÕES

REGISTRO

E

RESPOSTA

A

Considerando o trabalho social previsto anteriormente descrito, bem como a estrutura da
Urbel e PBH que estarão envolvidos no desenvolvimento das intervenções, podemos assim
definir os mecanismos de registro e resposta às reclamações que porventura ocorram durante
a execução:
O Trabalho Técnico Social desenvolvido pela Urbel/PBH está embasado nas normativas
federais existentes (Portaria 21 de 2014, Caderno Técnico de Orientação da Caixa, dentre
outros), como também na ampla experiência prática da equipe técnica social da Urbel/PBH.
Trata-se de trabalho reconhecido não só pelo próprio poder público (esferas municipal,
estadual e federal), entidades da área, como também pela própria população e comunidades.
Certamente, um dos diferenciais desse trabalho é a abertura e postura diárias para estabelecer
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uma relação dialógica e de construção com as comunidades.
Nessa direção, cabe destacar primeiramente que a equipe social tem como diretriz de
trabalho escutar a comunidade em geral, assim como as demandas específicas de cada
morador. Essa postura de escuta e diálogo se concretiza nas abordagens sociais realizadas em
campo (ou seja, no trecho de obra, na comunidade), nas reuniões e assembleias realizadas
periodicamente e também nas entrevistas/atendimentos de moradores no Escritório Social. A
equipe social tem essa função primordial de dialogar com a comunidade, no entanto, sempre
que necessário ou mesmo demandado pela comunidade ou beneficiário, a equipe urbanística
também está disponível para esclarecer dúvidas, encaminhar demandas, verificar a
possiblidade de alterações no escopo de alguma intervenção. Há inclusive o entendimento de
que não só a postura de diálogo com a comunidade é importante, mas também a busca
contínua por um linguajar simples, objetivo e preocupado com o entendimento do morador,
geralmente um leigo em questões urbanísticas e legais. É, portanto, feito um esforço de
explicar questões técnicas, legais, burocráticas, de modo prático e viável ao entendimento do
munícipe.
O Escritório Social tem essa função precípua de abrigar as equipes técnicas no território da
intervenção, de trabalhar em conjunto e de estar disponível para o atendimento da
comunidade. O espaço físico para a implantação do escritório é escolhido, tendo em vista um
acesso fácil para a população e com o estabelecimento de um amplo horário de atendimento
(8 horas diárias para atendimento presencial e por telefone). Assim, a contratação das
equipes de trabalho é realizada tendo como parâmetro o tamanho do território, da
intervenção proposta e da comunidade (moradores direta e indiretamente afetados), de forma
que, haja profissionais não só capacitados para executar a intervenção, como também
oferecer atendimento de qualidade, resolutivo e em tempo hábil. Desde a implantação do
Escritório Social é destinado um espaço para o atendimento da comunidade (sala de
atendimentos) e também disponibilizados formulários para o registro de demandas da
população.
Mais especificamente, o Formulário de Registro de Demandas serve para registrar por escrito
alguma demanda do morador em relação à intervenção, às unidades habitacionais.
Preenchido esse formulário, ele é direcionado ao responsável pelo equacionamento da
demanda, o qual viabilizará o atendimento dela e, inclusive, de evidenciar qual o retorno que
deve ser dado ao demandante.
Feitas essas considerações sobre o trabalho desenvolvido junto às comunidades, é importante
relatar que, certamente em função da importância das intervenções a serem executadas e da
sua interface com a cidade (ou mesmo região metropolitana) e os diversos atores que a
compõe, a Urbel/PBH também dispõe de canais de diálogo e equacionamento de demandas
voltados para a população em geral e instituições públicas ou privadas. Assim, demandas e
reclamações podem ser abertas pela população em geral via a Ouvidoria da PBH, a quais
estabelece interface pelo Portal da PBH, Central de Atendimento 156 e a Central BH
Resolve. Esses canais registram a demanda e encaminham para a Urbel, de modo que, em
tempo médio de 7 a 10 dias, o demandante obtenha resposta substanciada do seu
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questionamento/reclamação. Por último, há ainda o canal de registro de demandas e
atendimentos, presente também no Portal da PBH por meio da Lei de Acesso à Informação
(Sistema TAG da PBH). Esse canal atende prioritariamente, no prazo de 7 a 10 dias,
demandas de parlamentares, cidadãos que, geralmente, busca informação qualificada acerca
de projetos, planos e estudos técnicos produzidos no âmbito da Urbel/PBH.

6.15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Além das estratégias de consulta e acompanhamento social das famílias atingidas aqui já
apresentados, a avaliação do atendimento realizado será realizada, no prisma do trabalho
social, com a utilização de instrumento de pesquisa com as famílias, para aferir a situação em
que se encontravam antes e após o seu atendimento, que serão avaliados de maneira
comparativa, para buscar auferir alterações na qualidade de vida percebidas pela
comunidade.
Assim, antecedendo a primeira etapa do processo de remoção, será realizado o diagnóstico
ex-ante (ou marco zero da intervenção), o qual se constituiu numa avalição e caracterização
das condições de vida da população beneficiária.
Por constituir-se num ‘retrato’ da comunidade antes da intervenção, possibilita no curto e
médio prazos monitorar o seu desenvolvimento e, no futuro, avaliar os impactos e resultados
obtidos com as obras. Geralmente, o diagnóstico ex-ante trabalha com dois públicos
distintos: as famílias atingidas pelo processo de remoção e as famílias residentes na área de
influência da intervenção, mas que não foram deslocadas de suas moradias.
A metodologia de aplicação da pesquisa ex-ante envolve:
•

Cálculo de amostra e aplicação de questionários nos dois públicos; para os imóveis
atingidos por deslocamento involuntário será definida amostra estratificada, devendo
compreender representação de todas categorias) residentes e proprietários,
inquilinos, comerciantes, etc).

•

Utilização de métodos qualitativos, envolvendo entrevistas estruturadas, grupos
focais com lideranças comunitárias e demais pessoas caracterizadas como grupos de
interesse, visando captar expectativas e percepções sobre o que podem alcançar as
comunidades com a execução das obras.

•

A pesquisa ex-post, realizada após a conclusão das obras e de todo o processo de
relocalização de famílias, é realizada com metodologia similar àquela adotada na exante e permitirá elencar as alterações socioeconômicas e urbanísticas advindas da
intervenção, tendo em vista as metas e objetivos acordados.

Os indicadores que serão aferidos nas pesquisas ex-ante e ex-post incluem, pelo menos:
Condições de habitabilidade e acesso à infraestrutura dos imóveis, incluindo:
•

Características do imóvel, incluindo padrão construtivo, área construída, número de
cômodos;

•

Atendimento de infraestrutura: esgotamento sanitário, coleta de lixo, transporte
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coletivo;
•

Acesso a serviços sociais e à serviços e equipamentos públicos, considerando
proximidade e utilização de serviços de saúde, assistência social, lazer, educação,
cultura, etc.

Percepção com relação à segurança pública, no local de moradia e no seu entorno.
Aspectos relacionados à convivência social e padrões de interação, incluindo:
•

Relações sociais e de confiança com os vizinhos e com a comunidade;

•

Níveis de associativismo, considerando conhecimento e participação de instâncias de
participação e de convivência coletiva, como associações, conselhos comunitários,
etc;

Aspectos relacionados à percepção e atitudes voltadas para o meio ambiente, incluindo:
•

Posturas e ações relacionadas ao descarte de lixo;

•

Percepção de questões ambientais no entorno de sua residência;

•

Aspectos relacionados à qualificação profissional e inservação no mercado de
trabalho:

•

Renda familiar e situação profissional;

•

Participação em cursos e atividades de qualificação profissional;

Como as pesquisas ex-ante e ex-post serão trabalhadas com amostras que abranjam todas as
categorias de afetados com o processo de deslocamento involuntário, para os imóveis de uso
diverso do residencial ou misto, envolvendo, portanto, comércios e serviços, será aplicado
módulo que trate de eventuais impactos econômicos e de funcionamento das atividades antes
e após o processo de remoção. Para isso, serão incluídos como indicadores, pelos menos as
questões:
•

Renda auferida com a atividade econômica;

•

Estimativa de público atual;

•

Avaliação com relação a localização da atividade comercial;

•

Avaliação pós atendimento sobre os impactos sofridos pela atividade com o
remanejamento.
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7. PLANO DE ENGAJAMENTO COM AS PARTES
INTERESSADAS

7.1. INTRODUÇÃO/ DESCRIÇÃO DO PROJETO
A operação de crédito junto ao BIRD da Prefeitura de Belo Horizonte integra mobilidade
urbana, conectividade e estruturação de assentamentos de interesse social, promovendo a
inclusão da população envolvida.
Optou-se por desenhar uma operação que:
•

Promova a articulação intersetorial, transportes e urbanização, integralidade e
resultados palpáveis num horizonte de cinco anos;

•

Sirva como aprendizado,
replicabilidade;

•

Viabilize a alavancagem de recursos adicionais.

para

fortalecimento

institucional

e

posterior

Essa estratégia divide-se em: elaboração de projetos e implantação de priorização da
circulação do transporte público no Corredor Amazonas; Urbanização Integrada na Cabana
Pai Tomás; e preparação de planos, estudos e projetos estratégicos nas regiões norte,
nordeste, oeste e Barreiro.

7.2. BREVE RESUMO DAS ATIVIDADES ANTERIORES DE
ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
A experiência da PBH no engajamento das partes interessadas é historicamente ampla e
nesse item serão destacadas atividades anteriores de envolvimento das partes e aspectos
importantes relacionados diretamente com o Programa.
Plano de Mobilidade

O diagnóstico do sistema de mobilidade urbana de Belo Horizonte e as propostas elaboradas
foram apresentados e discutidos com os delegados representantes dos diversos setores
(popular, técnico e empresarial) na IV Conferência Municipal de Política Urbana. Nessas
discussões foram apresentadas novas propostas e algumas alterações das proposições
iniciais, as quais foram validadas nesse fórum. Essas diretrizes estão incorporadas ao novo
Plano Diretor da cidade.
Dentre as propostas validadas encontra-se a rede estruturante do transporte coletivo que
inclui o corredor Amazonas.
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Observatório de Mobilidade

O Decreto Municipal nº 15.317/2013 instituiu o Observatório da Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte (ObsMob-BH), constituído por um grupo de observadores que representam
instituições, visando acompanhar os estudos e ações voltadas para a construção da
mobilidade urbana sustentável e a implementação do PlanMob-BH.
O ObsMob-BH é um importante fórum aberto a participação da sociedade como um todo,
criando um ambiente propício para construir um Compromisso pela Mobilidade Sustentável,
que conta com a participação de 90 instituições e 330 observadores.
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana ( COMURB)

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB), previsto no novo Plano Diretor,
é o órgão responsável pelo controle social e de participação popular, adequado e eficaz para:
•

Garantir a transparência das ações de mobilidade;

•

Definir e rever os indicadores de desempenho a serem tomados como referência para
o monitoramento e a avaliação do PlanMob-BH;

•

Acompanhar, monitorar e avaliar os investimentos em mobilidade e o uso dos
recursos dos fundos da mobilidade;

•

Avaliar o balanço anual das metas do plano de mobilidade urbana;

•

Propor as metas relativas aos instrumentos de gestão da mobilidade urbana em
médio e longo prazo.

Ressalte-se no Plano Diretor que o tratamento dos corredores de transporte coletivo deve
necessariamente contemplar o tratamento das calçadas lindeiras e qualquer alteração na rede
estruturante deve ser submetida ao COMURB.
Fóruns Temáticos

Com o intuito de ampliar os debates com os interessados nos diversos segmentos da
mobilidade, foram instituídos fóruns temáticos de Táxi, Transporte Suplementar,
Motociclista, Ciclistas (GT-Pedala), Logística Urbana e Transporte Escolar, para discussão
de questões específicas pertinentes a sua área de atuação ou interesse.
Comissões Regionais de Transporte e Trânsito ( CRTT)

As Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTT) são espaços democráticos para a
discussão das questões de transporte público, trânsito e planejamento da mobilidade, visando
assegurar à comunidade local o acesso à informação e a participação no processo de
elaboração, debate, sugestão, implantação, desenvolvimento e manutenção das políticas
públicas de transportes e trânsito.
Esses espaços são abertos a participação de toda a comunidade das nove regiões
administrativas da cidade, que elegem seus membros permanentes. Além dos membros
eleitos, podem participar das CRTTs qualquer cidadão interessado nos temas em apreciação.
Atualmente, as mulheres eleitas representam 31% dos membros das CRTTs nas regiões
envolvidas no Programa.
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Os membros permanentes são eleitos a cada dois anos e essa eleição é precedida de ampla
distribuição de material de comunicação (cartazes afixados em pontos públicos notáveis,
cartazes nos ônibus do sistema de transporte coletivo municipal, panfletos distribuídos na
região e postagens nas redes sociais).
As reuniões das CRTT, coordenadas pela Assessoria de Mobilização Social da BHTrans, são
mensais e podem ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar temas da mobilidade nas
comunidades locais. De janeiro de 2018 a setembro de 2019 foram realizadas 84 reuniões
ordinárias e 130 reuniões extraordinárias.

Figura 145 - Reuniões das CRTT.

Figura 146 - Reuniões das CRTT.

Orçamento Participativo Regional

Trata-se de um Programa de Governo do Município de Belo Horizonte há quinze anos, no
qual a população decide sobre a aplicação de recursos, contemplando investimentos em
infraestrutura e em equipamentos urbanos.
A eleição dos empreendimentos é feita nas nove regionais, onde os recursos são divididos
proporcionalmente à participação da população no processo, e consequentemente na
capacidade de mobilização para a captação dos recursos necessários para a viabilização do
empreendimento. Assim, intervenções com maior abrangência de benefícios possuem maior
potencial de mobilização.
De certa forma, o processo favorece a escolha por implantação de equipamentos de saúde,
educação e lazer, com capacidade de atendimento a uma parcela maior da população da
região, enquanto obras de infraestrutura, sobretudo de saneamento, com atendimento mais
restrito, necessitam maior trabalho de conscientização para serem conquistadas.
Orçamento Participativo- Vila Cabana Pai Tomás

Na Vila Cabana Pai Tomás, esse trabalho das lideranças comunitárias se reflete no porte das
obras previstas e executadas através de nove empreendimentos do Orçamento Participativo
descritos na Tabela 20.
São empreendimentos de relevância para o sistema viário local, envolvendo obras de
saneamento e expressivo número de relocação de domicílios, com investimentos da ordem
de R$ 31 milhões, em números atualizados. Os valores conquistados indicam o grau de
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mobilização da comunidade nos processos do Orçamento Participativo, ao longo de
aproximadamente vinte anos.
Dos valores conquistados para obras de infraestrutura, no OP 2009/2010, a Cabana
conquistou 24,50% dos recursos destinados para a Regional Oeste. No OP 2011/2012, foram
26,16% e no OP 2015/2016, foram 34,22%. No OP 2013/2014, as lideranças se aliaram ao
Madre Gertrudes e conquistaram 33,20% dos recursos.
Tabela 20 - Empreendimentos do OP Conquistados pela vila Cabana Pai Tomás
O.P

EMPREEENDIMENTO

ESCOPO

1996

65

Urbanização dos Becos: São João Del Rey, Pai Joaquim, Pedreira,
Soni, Santa Cecília, Nícias Continentino, Bela Vista “A”, Belmiro Dias,
Bernardino, Chapinha, Samina, Paiva, Ipiranga, Santa Catarina, Santa
Cruz e das Ruas: Camboatã e Pau Brasil.

1997

70

Canalização da Rua Sete de Setembro

2001-2002

94

Urbanização e abertura das ruas: da Mina, Monsenhor Paulo Brasil e
implantação de praças.

2003-2004

78

Abertura, contenção, drenagem, pavimentação e obras
complementares dos Becos: Santa Catarina (entre Beco São Geraldo
e João Pires), São José (entre Beco Santa Catarina e Rua
Independência), São Tarcisio (entre Rua São Geraldo e Monsenhor
Paulo), Rua “C” (entre Rua Crispim Jaques e Avenida Tereza
Cristina), Beco Araruama (entre Rua Itanajé e João Caetano),
conforme diretrizes do PGE.

2005-2006

84

Urbanização do beco Pai Joaquim, com extensão de 120 metros, a
partir da Rua Independência.

2007-2008

70

Urbanização do Beco Vista (entre rua Chapinha e rua Independência)
e implantação de Via de Ligação entre Ruas Lenine Silva e Rua
Independência, conforme diretrizes do PGE.

2009-2010

80

Abertura de via, continuação do beco Pai Joaquim, com extensão de
70 metros, a partir do trecho conquistado em OP anterior, conforme
diretrizes do PGE.

2011-2012

74

Abertura da Rua Alkimim, entre Ruas Independência e Boa Vista;
urbanização de beco Alkimim, entre Ruas Boa Vista e Servidão;
abertura de Ligação entre Ruas Servidão e Frei Gaspar

2015-2016

88

Abertura da Rua João Pires, entre as Ruas Centro Social e
Seringueira, conforme diretrizes do PGE.

Orçamento Participativo – Planos Urbanísticos

A partir do OP 1998, as comunidades passaram a ter o direito de solicitar a elaboração de
Plano Global Específico (PGE) no Orçamento Participativo, que se torna pré-requisito para
orientação e planejamento das solicitações de futuras intervenções. Foram 77 planos
solicitados no OP, previstos e concluídos até o momento.
As ações integradas de que trata o PGE envolvem urbanização, recuperação ambiental de
áreas degradadas, saneamento e regularização fundiária, com o propósito final de integração
física e social à cidade formal.
Desde a edição do OP 2013/2014, também as Áreas de Especial Interesse do Município
(AEIS) puderam solicitar a elaboração de Plano de Regularização Urbanística (PRU), no
Orçamento Participativo, inclusive os PRUs dos loteamentos irregulares Montes Claros e
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Maria Tereza. Trata-se de um instrumento de planejamento de intervenções para definição de
parâmetros, com a finalidade de regularização urbanística e ambiental desses assentamentos.
Já foram solicitados 10 PRUs no Orçamento Participativo, sendo 07 no OP 2013/2014 e 03
no OP 2015/2016.
As intervenções propostas para a Vila Cabana Pai Tomás partem das discussões realizadas
com a comunidade local, no âmbito da elaboração do Plano Global Específico, concluído em
2011. Em 2013 foi iniciado o desenvolvimento dos projetos executivos, no qual a
comunidade foi novamente consultada e acompanhou o processo através de um Plano de
Mobilização e Comunicação Social, que também contou com a participação dos Grupos de
Referência (GRs) e da comunidade através de reuniões, assembleias, discussões e
aprovações das propostas.
Para os projetos relativos aos loteamentos irregulares Montes Claros, Maria Tereza e Jardim
Getsêmani, os PRU estão em elaboração. Portanto, se encontra em curso o processo de
escuta e discussão com as comunidades para definir as diretrizes dos projetos a serem
desenvolvidos. Já para o Novo Lajedo, será contratada empresa para elaboração do PRU, que
o desenvolverá com os mesmos princípios participativos utilizados nos demais
empreendimentos.
Experiência da Política Urbana

As experiências da Secretaria Municipal de Política Urbana em relação ao envolvimento das
partes interessadas estão relacionadas, principalmente, a três processos participativos: a
Conferência Municipal de Política Urbana (CMPU), que ocorre, geralmente, a cada quatro
anos, e vem sendo realizada desde 1998, e outras duas experiências específicas que foram à
elaboração dos Planos Diretores Regionais, entre 2011 e 2013, e os estudos da Operação
Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste, que começaram em 2010 e
terminaram em 2015.
As Conferências Municipais de Política Urbana consistem em fóruns participativos cujo
objetivo é a avaliação e atualização da legislação urbanística do município - Plano Diretor,
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, dentre outras. Elas ocorrem com a
participação de representantes da sociedade civil eleitos entre os seus pares e organizados a
partir de três setores:
•

Setor popular - organizações comunitárias, de moradores, e as entidades de
movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana, todas
legalmente constituídas;

•

Setor técnico - universidades e os centros universitários, as entidades de
profissionais liberais e as organizações não governamentais ligadas à questão
urbana;

•

Setor empresarial - as entidades patronais da indústria, do comércio e de serviços.

Para participar das Conferências, são eleitos 81 representantes titulares e 81 suplentes de
cada um dos setores, resultando em 243 delegados titulares e 243 suplentes. No setor popular
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as eleições ocorrem por regional da cidade, sendo que cada um desses territórios escolhe
nove representantes titulares e nove suplentes.
As Conferências são fóruns participativos e deliberativos em que os participantes fazem
propostas de alteração ou correção da legislação urbana do município de forma ativa e
democrática. Elas costumam durar cerca de seis meses, nos quais os representantes se
reúnem durante os sábados. São comumente organizadas em quatro etapas: eleição dos
delegados, capacitação dos representantes eleitos, grupos de trabalho para revisão e
elaboração das propostas, plenárias finais para escolha das propostas feitas pelos grupos.
Todo o processo da Conferência é coordenado pelo corpo técnico da SMPU com o apoio de
empresa contratada para organização e logística do evento.
O resultado das Conferências é trabalhado internamente em forma de projeto de lei que é
levado à Câmara Legislativa para ser discutido e votado pelos vereadores do município.
Já o trabalho realizado no contexto dos Planos Diretores Regionais consistiu em três etapas
que envolveram a participação da sociedade civil. Na primeira etapa - Diagnóstico da área:
situação atual e tendências de uso e ocupação - foi realizada uma pesquisa de percepção com
moradores das áreas de estudo e demais agentes transformadores do espaço e dinâmica
socioeconômica local e, ainda, com técnicos ligados aos serviços públicos, pesquisadores e
outras referências eventualmente identificadas nas áreas de abrangência. Foram realizadas,
em média, 36 entrevistas por Regional Administrativa, com o objetivo de conhecer a
percepção dos entrevistados sobre a realidade local a partir da discussão sobre os problemas,
as carências e as potencialidades de cada área estudada. Além da pesquisa de percepção, a
primeira etapa dos PDRs contou com uma oficina de discussão pública, cujo objetivo era
apresentar para as populações locais o diagnóstico elaborado pelas empresas de consultoria
técnica responsáveis pelo desenvolvimento dos planos.
A segunda etapa - Consolidação das Estratégias para Estruturação Urbana Sustentável contou com seminários técnicos voltados para públicos distintos que atuam na cidade:
academia, empresários e técnicos do serviço público; com a 2ª Oficina de Discussão Pública,
cujo objetivo era debater, validar e pactuar, com os moradores e principais segmentos
organizados e atuantes nas regiões abordadas, uma estratégia de estrutura urbana sustentável
para essas áreas; e, finalmente, com duas Reuniões Técnicas voltadas para os participantes
da 2ª Oficina com o objetivo de ampliar as discussões em torno da estrutura urbana
sustentável que seria proposta para cada regional abordada.
Por fim, na terceira e última etapa foi realizada a Audiência Pública Final dos Planos
Diretores Regionais com o objetivo de apresentar os principais resultados dos estudos
realizados para os representantes dos segmentos e para a população envolvida nos trabalhos
dos PDRs.
Dos estudos realizados pelos PDRs, que contaram com a participação de mais de três mil
pessoas, envolvidas de várias formas nas nove regionais administrativas da cidade, resultou a
proposta de nova estrutura urbana levada à IV CMPU, que aconteceu em 2014. E desses dois
processos participativos, portanto, resultou o Novo Plano Diretor do Município, Lei nº
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11.1181/2019.
Os estudos referentes à Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste
(OUC ACLO) foram iniciados internamente em 2010 e passaram por algumas adequações
durante os anos que se seguiram. Em 2010 a Subsecretaria de Planejamento Urbano Suplan iniciou os estudos urbanísticos para a OUC Antônio Carlos / Pedro I e, em 2011, para
a OUC do Eixo Leste-Oeste. Em 2013 essas duas operações urbanas foram unidas numa
única, que passou a se chamar OUC Nova BH. A partir de 2014 a OUC foi novamente
revista em seus limites e programas, passando a ser nomeada Operação Urbana Antônio
Carlos / Pedro I - Leste-Oeste (OUC ACLO).
Durante todo esse processo, a Operação Urbana Consorciada contou com vários ciclos de
participação da sociedade civil como oficinas públicas, apresentações em conselhos,
audiências públicas e pesquisas de percepção ambiental com as populações envolvidas.
A primeira pesquisa de percepção ambiental foi realizada em duas etapas, uma quantitativa e
outra qualitativa. A primeira foi realizada por meio de questionários aplicados em 300
domicílios e 150 estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. A
etapa qualitativa foi desenvolvida em formato de quatro oficinas públicas que contaram com
a participação, no total, de 79 pessoas, incluindo o segmento popular, entre lideranças
comunitárias e cidadãos não vinculados a entidades representativas locais, e o segmento
empresarial.
Em 2014, em decorrência do processo de discussão realizado na IV CMPU que indicou
alterações no Plano Diretor e na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, o processo
de discussão pública da OUC ACLO foi retomado com o objetivo de construir um espaço de
debate público e coletivo para revisão e aprimoramento da proposta conceitual e urbanística
da OUC. Com esse propósito foram realizados, pelo corpo técnico da Suplan, diversos
eventos entre audiências e oficinas públicas, debates regionalizados, trabalhos de campo com
a população interessada e grupos temáticos de discussão que envolveu cerca de 2200 pessoas
oriundas das diversas regiões da cidade compreendidas no perímetro da OUC ACLO.
O processo de participação e envolvimento das partes interessadas no Plano de Estruturação
Urbana da Região do Jatobá irá partir dessas experiências da SMPU, que contam com ampla
divulgação e intenso envolvimento da população. A elaboração do Plano terá como premissa
essa construção compartilhada com a sociedade, devendo envolver associações empresariais
das indústrias, comércios e serviços locais, associações de bairro, lideranças locais,
instituições acadêmicas, além dos órgãos públicos. A participação social preverá ainda
mecanismos de consulta e construção coletiva que visam reduzir a assimetria informacional
entre os participantes envolvidos.

7.3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS
Em agosto de 2018 foi realizada a Pesquisa e Comunicação Estratégica, pelo Instituto Ver,
com os usuários de ônibus do sistema municipal de Belo Horizonte. As figuras a seguir
mostram o perfil dos usuários de transporte coletivo, sendo que 62% são do sexo feminino e
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a idade média é de 34,7 anos.
Nessa mesma pesquisa foi perguntado se a faixa exclusiva para ônibus seria uma boa opção
para reduzir o tempo de viagem e 95% responderam que sim.

Figura 147 - Descrição da Amostra - Sexo e Faixa Etária.

Figura 148 - Descrição da Amostra- Ocupação e População Economicamente Ativa.

Figura 149 - Descrição da Amostra - Escolaridade e Renda.

Para a execução das obras definidas no PGE e nos Projetos da Cabana considera-se como
partes interessadas:
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Os moradores da Vila Cabana, que receberão diretamente ou indiretamente os
benefícios das intervenções, mas que também sofrerão os impactos durante a
execução das obras;

•

As famílias atingidas pelo processo de deslocamento involuntário;

•

As lideranças e associações comunitárias da Vila Cabana, que participaram das
discussões públicas de elaboração do PGE e do projeto;

•

As entidades diversas, públicas ou comunitárias que atuam no território da Cabana.

As partes afetadas pelas intervenções da Cabana são os moradores da Vila, que receberão os
benefícios das intervenções, mas que sofrerão os impactos durante a execução das obras; e as
famílias atingidas pelo processo de deslocamento involuntário.
Especificamente para os projetos viários prioritários dos loteamentos irregulares Montes
Claros, Maria Tereza, Jardim Getsêmani e Novo Lajedo, considera-se como partes
interessadas:
•

Os moradores dos loteamentos, que receberão os benefícios das intervenções;

•

As famílias cuja remoção possa ser indicada durante a execução dos projetos;

•

As lideranças e associações comunitárias, que participaram das discussões públicas
de elaboração dos PRUs;

•

As entidades diversas, públicas ou comunitárias que atuam nos territórios.

As partes afetadas pelas execuções dos projetos viários estratégicos nos loteamentos
irregulares são os moradores e aqueles cujo projeto indique a necessidade de deslocamento
involuntário, sendo que no contrato a ser firmado com o BIRD serão executados apenas os
projetos. No entanto é necessário que recebam informações adequadas e participem das
diretrizes para um futuro Plano de Remoção e Reassentamento.
Dentro da dinâmica já desenvolvida de participação da comunidade local nas etapas prévias
dos empreendimentos, já foi possível identificar os principais atores sociais de cada
comunidade envolvida, que foram relevantes durante as etapas de consulta até então
realizadas, e que serão formalmente envolvidas no processo de execução das intervenções do
Cabana e no desenvolvimento dos projetos das demais áreas.
Com relação a Cabana, abaixo são listados os principais equipamentos, entidades e
associações atuantes, que deverão ser envolvidas no detalhamento e implementação do Plano
de Engajamento das Partes Interessadas:
•

Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana (ASMAC) - Desde 1962 Realização de trabalhos sociais junto à comunidade;

•

Associação dos Moradores do Nova Gameleira - Desde 1982 - Socialização infantojuvenil, curso de informática, grupo de terceira idade, clínica odontológica, grupo de
geração de renda (curso de pintura em tecido), esporte, lazer;

•

Associação 1º de Maio - Desde 1967 - Desenvolvimento de projetos sociais;

•

Ação Comunitária Santo Antônio de Pádua -Desde 2002 - Fomento a religiosidade e
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amparo à comunidade;
•

Grupo de Apoio (sede) - Desde 1989 - Promoção da cidadania, da inclusão social e
da conscientização de famílias de baixa renda;

•

Grupo de Apoio Unidade 1 (socialização) - Desde 1991 - Socialização de crianças e
adolescentes e apoio pedagógico;

•

Grupo de Apoio Unidade 2 (socialização) - Desde 1991 - Socialização de crianças e
adolescentes e alfabetização de adultos);

•

Grupo de Apoio Unidade 3 (Cursos) - Desde 1991 - Formação de grupos de
produção e geração de renda. Promoção familiar e da comunidade;

•

Centro Juvenil João Calvino (creche e centro de socialização) -Desde 1983 Assistência social e apoio pedagógico;

•

Centro de Referência Casa Azul - Desde 2001 - Ação cultural e desenvolvimento
humano para a cultura da paz;

•

Unidas Venceremos (grupo de costura) - Desde 2001 - Ajuda mútua e geração de
renda;

•

Centro Social São Francisco Sales - Desde 2005 - Assistência social aos jovens e
suas famílias;

•

Colmeia - Centro de Educação e Profissão - Desde 1955 - Assistência à mãe solteira;

•

Centro Cultural e Comunitário Cabana - Desde 2000 - Espaço comunitário para
manifestações culturais;

•

Sociedade São Vicente de Paulo (Desde 1993 - Ajuda aos pobres e evangelização).

Já no loteamento irregular Montes Claros, cuja ocupação iniciou no ano de 2000, os
primeiros moradores se organizaram para tentar mudar a realidade precária do loteamento e
criaram a Associação Comunitária do Bairro da Fazenda Capitão Eduardo em 14 de janeiro
de 2001. O processo inicial de organização comunitária do Montes Claros se deu de maneira
diferenciada nas partes baixa e alta, já que essa associação representava a parte baixa do
bairro. Foi criada outra associação para representar a parte de cima do Montes Claros,
porém, sem registro formal. Por isso, a única associação reconhecida pelos moradores e pela
Prefeitura sempre foi a Associação Comunitária do Bairro da Fazenda Capitão Eduardo.
Observa-se que a participação comunitária foi intensa nas primeiras reuniões do PRU em
2016, quando o assentamento era totalmente desprovido de atendimento por serviços
públicos de infraestrutura. A grande demanda era a necessidade de abastecimento de água e
de energia elétrica oficiais. Ao longo do desenvolvimento do PRU, a participação foi
diminuindo, mas manteve-se um Grupo de Referência coeso, que contribuiu muito nas
discussões do PRU.
No loteamento irregular Maria Tereza, área também de ocupação recente, iniciada em
meados de 1998, durante o período de construção das casas, e com a constante chegada de
mais pessoas para o bairro, os moradores começaram a se organizar para formar a
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Maria Tereza (ASCOMT), o que ocorreu
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no dia 24 de janeiro de 2004. Até então era a ASVOG quem representava os moradores do
assentamento frente à Prefeitura, Copasa, Estado, Ministério Público, pois ela era a
responsável legal pelo assentamento.
Algumas poucas melhorias no assentamento foram obtidas pela ASCOMT. No entanto,
percebe-se que a comunidade também buscou apoio junto a Vereadores do Município,
atuando também nos demais mecanismos participativos, sendo que conquistou no Orçamento
Participativo 2013/2014, o PRU, que está em fase de finalização pela Urbel.
Ressalta-se que os moradores se mostraram muito participativos durante o processo de
elaboração do PRU, o que foi fundamental para a discussão, formulação e aprovação das
propostas previstas no Plano.
Já a comunidade do Jardim Getsêmani teve o Plano de Regularização Urbanística (PRU)
conquistado no Orçamento Participativo (OP) 2015-2016, tendo sido iniciado em junho de
2019. Ainda em fase de levantamento de dados iniciais, sabe-se que a comunidade possui
associação atuante - Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Getsêmani,
articuladora do pedido do PRU no OP. Há relatos de que não há problemas de criminalidade
e segurança no local, sendo a tranquilidade do assentamento um dos principais motivos pelos
quais as pessoas gostam de morar no local. Junto a isso, outras narrativas demonstram haver
boas relações de vizinhança entre os moradores do Jardim Getsêmani e deste com os bairros
Jardim Vitória e a Vila Maria.
Considera-se que a comunidade está muito mobilizada em prol de melhorias para o
assentamento, dada à ausência de infraestrutura. Esse fato justifica a intensa participação dos
moradores nas duas assembleias iniciais do PRU, ocorridas recentemente (assembleia de
partida com 194 moradores presentes e 2ª assembleia com 129), além do expressivo número
de moradores (mais de 70) que se inscreveram para participar do Grupo de Referência para
acompanhar a elaboração do PRU do Jardim Getsêmani.
O PRU do Novo Lajedo se encontra em fase de licitação. Portanto, são ainda preliminares as
informações sobre participação e associativismo. Foi identificada uma associação de
moradores, a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Novo Lajedo (ASCOL),
registrada em 2010.
O único espaço coletivo dentro do assentamento é um espaço vago utilizado pelos moradores
para jogar futebol. Os moradores usam os equipamentos dos bairros do entorno.
De maneira geral, a população residente nas áreas das intervenções propostas na Cabana e
nos loteamentos Montes Claros, Maria Tereza, Jardim Getsêmani e Novo Lajedo se
caracteriza como de baixa renda, com nível de escolaridade baixo, o que poderia dificultar a
possibilidade de participação plena no desenvolvimento das ações, em função de assimetria
informacional.
Da mesma forma, a participação em atividades e reuniões de informação e de definições
sobre os projetos pode ficar dificultada quando coincidir com horário de trabalho, ou em
função de dificuldades de locomoção e/ou de arcar com custos de transporte, quando
realizadas em locais distantes de suas comunidades.
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Percebe-se também, na prática da Urbel, que há diferença considerável no nível de
participação e nos interesses envolvidos ao se comparar os moradores da localidade com
aqueles afetados pelo processo de deslocamento involuntário. Geralmente, as famílias
atingidas pela necessidade de remoção apresentam dificuldades de envolvimento nos
processos afetos à intervenção, ou mesmo não se sentem à vontade para discutir a questão da
remoção, que envolve situações peculiares e individuais, e que podem gerar
constrangimentos a serem tratados em público.
Há que se considerar ainda que, por mais que as associações comunitárias e entidades que
atuam no território tenham legitimidade de representação em função do seu histórico de
atuação, não podem ser consideradas como representantes absolutas dos interesses de toda a
comunidade que de alguma forma é impactada com as intervenções e com as remoções.
Com tais peculiaridades, é necessário que os processos de discussão pública e o fluxo de
informações sobre as intervenções sejam considerados, no seu planejamento:
•

Realização de atividades além do horário que coincida com o horário de trabalho da
maioria da população. Para isso, é necessário que atividades ocorram no período
noturno ou finais de semana;

•

Realização de atividades em locais dentro da própria comunidade, distribuídos entre
os diversos setores territoriais e sociais que forem identificados. No caso específico
da Cabana, conforme indicado durante a elaboração do Plano Global Específico, em
função de dificuldades de locomoção das pessoas dentro da vila, provocadas pela
extensão territorial do aglomerado e pelas dinâmicas sociais internas, a participação
da comunidade foi dividida em seis setores: um com moradores dos setores Alto da
Antena e Fundo da Colina, outro para o Alto Vista Alegre e Pedreira e outro para
cada uma das demais comunidades: Boa Vista, Cabana Central, Monsenhor Paulo
Brasil e Pai Joaquim;

•

Realização de atividades que envolvam a participação dos representantes da
comunidade (Grupos de Referência, Associações Comunitárias, entidades diversas
que atuam no território), e também atividades de esclarecimentos que sejam abertas
e divulgadas para toda a comunidade. Exemplos dessas atividades são assembleias
de moradores, gerais e por territórios, e ações de mobilização em que a equipe
envolvida percorra a comunidade levando informativos, através da estratégia “portaa-porta”;

•

Utilização de outros meios de comunicação, como divulgação através de faixas,
jornais de circulação dentro da comunidade, avisos e comunicados afixados em
locais de grande circulação de pessoas;

•

Utilização dos meios diversos de mobilização, comunicação e divulgação, voltados
para grupos específicos que podem funcionar como multiplicadores de informação,
como grupos de crianças e mulheres, por exemplo;

•

Reuniões específicas com as famílias atingidas por deslocamento involuntário,
apresentando detalhadamente as etapas do processo de remoção e reassentamento, e
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as alternativas existentes para minimizar os impactos. Vale esclarecer que a
estratégia de abordagem e condução do processo de remoção contará também com
atendimento social específico e individualizado, conforme será apresentado no Plano
de Ação de Reassentamento;
•

Utilização de mecanismos de atendimento constante, individualizado e de fácil
acesso para a comunidade, como o escritório social instalado no empreendimento
durante a execução das obras e a realização de plantões de esclarecimentos durante a
elaboração dos projetos.

Resumo das necessidades das partes interessadas do projeto:
Tabela 21 - Necessidades das partes interessadas do projeto.

Comunidade

Cabana Pai
Tomás

Montes Claros

Maria Tereza

Jardim
Getsêmani

Novo Lajedo

Grupo de partes
interessadas

Principais
características

Moradores da vila

Cerca de 20.000
pessoas
residentes na Vila

Atingidos por
deslocamentos
involuntários

Moradores do
aglomerado

Moradores do
aglomerado

Moradores do
aglomerado

-

Cerca de 700
pessoas

Meios de notificação preferidos
(e mail, telefone, rádio, carta)

Mobilização porta a porta,
assembleias e reuniões com
moradores
por
território,
comunicação através de material
informativo distribuído porta a
porta e em lugares de grande
circulação de pessoas

Necessidades específicas
(acessibilidade, impressão
ampliada, local onde deixar as
crianças, reuniões durante o
dia)
Atividades realizadas a noite ou
em finais de semana, fora do
horário de trabalho.
Reuniões e atividades respeitando
a distribuição geográfica da
comunidade
Reuniões separadas para público
morador e público atingido por
deslocamentos involuntários

Cerca de 2600
pessoas

Mobilização porta a porta,
assembleias e reuniões com
moradores
por
território,
comunicação através de material
informativo distribuído porta a
porta e em lugares de grande
circulação de pessoas.

Atividades realizadas a noite ou
em finais de semana, fora do
horário de trabalho.

Cerca de 850
pessoas

Mobilização porta a porta,
assembleias e reuniões com
moradores
por
território,
comunicação através de material
informativo distribuído porta a
porta e em lugares de grande
circulação de pessoas.

Atividades realizadas a noite ou
em finais de semana, fora do
horário de trabalho.

Cerca de 2200
pessoas

Mobilização porta a porta,
assembleias e reuniões com
moradores
por
território,
comunicação através de material
informativo distribuído porta a
porta e em lugares de grande
circulação de pessoas.

Atividades realizadas a noite ou
em finais de semana, fora do
horário de trabalho.

Dado ainda não
apurado, visto que
a licitação para
elaboração
do
PRU ainda se
encontra
em
andamento.

Mobilização porta a porta,
assembleias e reuniões com
moradores
por
território,
comunicação através de material
informativo distribuído porta a
porta e em lugares de grande
circulação de pessoas.

Atividades realizadas a noite ou
em finais de semana, fora do
horário de trabalho.

A área de estudo na região do Jatobá compreende grupos sociais de interesses distintos em
relação ao desenvolvimento urbano. Identificamos que deverão estar envolvidos nos
processos de planejamento as associações empresariais das indústrias, comércios e serviços
locais, associações de bairro, lideranças locais, instituições acadêmicas, moradores e outros
interessados.
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ENVOLVIMENTO

DAS

PARTES

O envolvimento das partes interessadas se dará através de meios e mídias de comunicação já
consolidados. Um deles é o Jornal do Ônibus, que é afixado quinzenalmente em toda a frota
de veículos do sistema municipal de transporte coletivo com informações de interesse
público, incluindo aqueles referentes a projetos da Prefeitura e deve ser utilizado para
divulgar informações sobre o projeto.
Considerando que 50% da frota do sistema contam com monitores de TV, estes deverão
também informar os usuários sobre o projeto.
A BHTrans utiliza as redes sociais, como o Twitter, que tem 342.700 seguidores, incluindo
toda a imprensa, o Instagram e o Facebook como canais de comunicação com a população.
O SIU-Mobile também é utilizado para informar ao usuário sobre as mudanças de itinerários
e alterações nos horários de ônibus.
O portal da Prefeitura e a página da BHTrans são outros canais utilizados para informação
aos usuários de transporte coletivo sobre projetos e eventos relacionados.
Para as intervenções previstas no empreendimento da Cabana Pai Tomás, o plano de
envolvimento da comunidade será desenvolvido através do Trabalho Social a ser conduzido
pela Urbel.
Nessa direção, o Trabalho Social pode ser definido como um conjunto de estratégias,
processos e ações, realizado a partir de estudos, diagnósticos integrados e participativos do
território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e políticoinstitucional do território e da população beneficiária, além das características da
intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas
famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da
sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços
implantados, e também para o pleno diálogo e fluxo de informações relativos à execução das
obras.
Cabe destacar que o objetivo geral do Trabalho Social é promover a participação social, a
melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a
sustentabilidade da intervenção.
Para alcançar esse objetivo, o Trabalho Social será estruturado e desenvolvido em quatro
eixos, a saber:
➢ Eixo 1: Mobilização, organização e fortalecimento social
Prevê processos de informação, mobilização, 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.
Entende-se que neste eixo, mais especificamente, será viabilizada a abertura de canais de
transparência e comunicação com a comunidade, como também de registro e resposta a
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reclamações, já que será montado no território o ‘Escritório Social da Obra’ - um espaço
físico de interface com a comunidade.
Este escritório, conforme mencionado, é montado no próprio território e conta com equipe
multidisciplinar (profissionais da área social e urbanística) para acolher as demandas da
população e operacionalizar o andamento da intervenção. Os atendimentos à população
ocorrem, prioritariamente, no escritório com o intuito de facilitar o diálogo e o
equacionamento de demandas, sendo que materiais de comunicação social (cartilhas, folders,
banner, faixas informativas) servem de instrumento para a divulgação de informações e
convite para as pessoas participarem de reuniões, caminhadas e eventos relativos ao
empreendimento. É importante destacar ainda que no Escritório Social os moradores podem
buscar informações sobre a obra uma vez que a equipe está disponível para o atendimento,
podem ainda efetuar reclamações via telefone ou presencialmente, como registrar (em
formulário próprio) reclamações e dúvidas. O espaço físico do Escritório Social constitui-se
também em local para a realização de reuniões com a comunidade, lideranças, representantes
de instituições e equipamentos públicos locais.

Figura 150 - Exemplo de atendimentos realizados nos
escritórios socais (Escritório social Vila Viva Várzea da
Palma, julho de 2019).

➢ Eixo 2: Acompanhamento e gestão social da intervenção
Visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção.
Inclui o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução,
bem como visa preparar e acompanhar a comunidade para a compreensão desta, de modo a
minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos
ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação. Este eixo, permite
também viabilizar canais de transparência e comunicação com a comunidade, uma vez que
constitui importante estratégia do Trabalho Social, já no início da intervenção, formar o
Grupo de Referência da Obra (GR), resgatando, se possível pessoas que já tenham
participados dos Grupos de Referência que atuaram na elaboração do PGE e no
desenvolvimento dos projetos da intervenção.
O GR, formado por moradores da vila, acompanhará todas as fases do empreendimento e,
sobretudo, fará a interface entre comunidade direta e indiretamente afetada e o poder
público. Para tanto, os membros do GR serão capacitados em oficinas, cursos, participam de
reuniões de canteiro acerca do andamento da obra e demais atividades necessárias ao
entendimento da intervenção e, em especial, a possiblidade desses membros replicarem
informações na comunidade.
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O acompanhamento da intervenção pelo GR deve contar com reuniões mensais ordinárias,
para informações sobre acompanhamento do cronograma de obras, e também com
caminhadas de reconhecimento da intervenção e suas etapas, encontros e mobilizações em
eventos e situações de destaque na obra, visitas e troca de experiência com outras
comunidades que receberam intervenções semelhantes, etc. A intenção é manter o GR ativo
e atuante desde antes do início das intervenções físicas até a sua conclusão, acompanhando
também o período de trabalho social pós obra, que será adiante esclarecido.
Compõem este eixo a realização de oficinas, cursos, assembleias e reuniões comunitárias
com o objetivo de informar e dialogar com a comunidade acerca da intervenção

Figura 151 - Exemplo de Acompanhamento de
Obra pala GR.

➢ Eixo 3: 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
sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e
econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade
ambiental e social da intervenção. O presente eixo possibilita expressiva interação com a
comunidade em geral, e em especial com as crianças e instituições de ensino. Nesse sentido,
são realizadas oficinas de educação ambiental, palestras, travessias, visitas orientadas,
campanhas e demais ações, tendo em vista uma ação educativa e transformadora, conciliada
com a participação comunitária. Trata-se de um processo que permeia todo o desenrolar do
empreendimento e no qual a comunidade não só expõe seus problemas e questões atinentes à
temática ambiental (como por exemplo: lançamento indevido de lixo e entulho, poluição de
cursos d’água, dentre outros), como também é convidada a construir proposta de ação com
vistas à promoção da saúde e do meio ambiente equilibrado. Cabe destacar que as
intervenções físicas oriundas do empreendimento (abertura de vias, melhorias na
infraestrutura urbana, etc) são alvo de um trabalho de educação patrimonial com vistas a
contribuir na apropriação do patrimônio e novo espaço de moradia.

Figura 152 - Exemplo de acompanhamento de
atividade de mobilização ambiental para
apropriação de áreas remanescentes.
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➢ Eixo 4: Desenvolvimento Socioeconômico
Objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a 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 territorial de médio e longo
prazo. Neste eixo, a comunidade é alvo de uma pesquisa que almeja conhecer as suas
potencialidades profissionais e empreendedoras. O resultado dessa pesquisa é o diagnóstico
socioeconômico que além de ter como fonte de dados a própria comunidade, propiciará
construir conjuntamente com essa população ações e atividades de qualificação profissional
e geração de trabalho e renda. Trata-se de um eixo no qual há grande articulação com a
comunidade, com instituições públicas e privadas presentes no território, como também com
as demais políticas públicas setoriais.
As atividades previstas nos eixos de trabalho aqui indicados obedecem a uma definição de
tempos relativos às etapas da intervenção, que demandam a atuação da equipe técnica, com
estratégias diferenciadas. Considera-se os três tempos:
•

Fase de Pré-obras: trata-se do período em que ocorre o início do trabalho de
mobilização social com o repasse de informações sobre a intervenção e do próprio
trabalho social. Para fins da intervenção na Cabana, essa fase deverá ser iniciada seis
meses antes do início da intervenção. Nesta fase serão realizadas a montagem do
Escritório Social, as reuniões de esclarecimentos sobre a intervenção e seu
cronograma, composição do Grupo de Referência, o resgate do processo
participativo realizado até então.

•

Fase de Obras: refere-se ao acompanhamento da intervenção e execução das
propostas sociais. Consequentemente, possibilita conhecer a população beneficiária
inserida em dado contexto urbano e social. É a etapa em que começam as obras
propriamente ditas, e as ações do trabalho social, de acompanhamento da
intervenção, inclusive com ações de informações e encaminhamentos sobre as
situações geradas no dia a dia da execução das obras.

•

Fase de pós-ocupação: refere-se ao período imediatamente após o término das obras
e tem duração prevista de no mínimo seis meses. Importante destacar que o
Escritório Social continua no território, efetivando ações de monitoramento e
avaliação da intervenção. São ainda realizadas ações de reconhecimento e
apropriação das intervenções físicas, plantões e reuniões para esclarecimentos de
dúvidas sobre as unidades habitacionais e sobre as obras. Dá-se prosseguimento às
atividades de fomento à participação e controle social, dentre inúmeros outros, para
concluir o empreendimento e sobretudo, mensurar os resultados obtidos.

Para os empreendimentos do Componente 2, que se referem à elaboração de projetos,
será desenvolvido plano de mobilização social para garantir que a comunidade possa
efetivamente conhecer, participar da elaboração e aprovar os projetos a serem
desenvolvidos. O plano de comunicação para o desenvolvimento dos projetos passará
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pelas seguintes fases:
•

Mobilização das lideranças, representantes da comunidade e serviços atuantes na
região;

•

Mobilização da comunidade para assembleia de partida, onde será apresentado o
cronograma da elaboração de projetos;

•

Composição do Grupo de Referência para acompanhamento dos projetos;

•

Reuniões periódicas de informação para a comunidade.

Assembleias com a comunidade, destacando os momentos chave da elaboração dos projetos,
a saber:
➢ Apresentação de Anteprojeto;
➢ Aprovação de Anteprojeto;
➢ Apresentação de Projeto Executivo;
➢ Apresentação sobre projeto de Remoção e Reassentamento.
Para a Cabana Pai Tomás, serão desenvolvidos mecanismos de comunicação para o
desenvolvimento dos eixos de ação do trabalho social acima indicados.
No que se refere ao acompanhamento social da intervenção, os marcos importantes de
comunicação e divulgação envolve:
•

Previsão de início do trabalho social e do processo de detalhamento do perfil e
característica das famílias a serem removidas;

•

Início das obras e cronograma previsto para a sua execução;

•

Informações sobre fechamento de vias ou início de serviços específicos, que podem
gerar transtornos, como mudança de circulação e fechamento de vias ou trechos
específicos;

•

Estabelecimento de rotina de monitoramento do andamento da obra.

Os materiais de comunicação utilizados envolvem:
•

Cartilhas e folhetos;

•

Jornal semestral de andamento da intervenção;

•

Faixas e cartazes em locais de grande circulação;

•

Banners, apresentações de PowerPoint e outros meios para facilitar a comunicação e
apreensão das informações nas reuniões de acompanhamento da obra;

•

Folhetos informativos de reuniões e atividades, distribuídos através de mobilização
porta-a-porta;

•

Cartilhas específicas para segurança de obra e cuidados em transitar nos trechos em
que os serviços se encontram em execução;

•

Uso de peças de teatro ou mobilizações artísticas para tratar de temas específicos;

•

Informações disponíveis no escritório social, de fácil acesso para a comunidade.
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Para o público atingido com deslocamentos involuntários, será utilizado também material
informativo sobre o processo de remoção e reassentamento, que inclui:
•

Cartilhas informativas sobre o processo de cadastro, avaliação dos imóveis e demais
etapas do processo de remoção;

•

Folders informativos sobre inclusão no Programa Bolsa Moradia, inclusive para
orientar o processo de escolha de imóvel a ser alugado;

•

Cartilhas e informativos apresentando detalhamento dos imóveis a serem construídos
para fins de reassentamento;

•

Cartilhas sobre vivência em condomínio e gestão condominial.

Figura 153 - Material para segurança nas obras
(“Prevenildo”).

Figura 154 - Distribuição do Prevenildo e orientações sobre risco de transitar próximo à obra - Abril/2018 – PAC
Bacia do Córrego Camarões.

324

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Para os territórios que serão atendidos com elaboração de projetos, serão utilizados também
material de comunicação para as mobilizações e folders informativos sobre as etapas do
processo de desenvolvimento dos projetos, conforme anteriormente detalhado.
Nos processos participativos conduzidos na Cabana até o momento, não houve indicação de
organização da participação por grupos sociais, em função da identificação de segmentos de
maior vulnerabilidade.
Como até aqui relatado, a participação, seja através dos grupos de referência ou da
participação direta dos moradores é conduzida de forma a ser ampla e representativa, muito
mais na lógica da representação territorial do que por categorias de vulnerabilidade.
Conforme aqui já mencionado, a estratégia para o território envolveu a identificação de
limites nos deslocamentos da comunidade, o que gerou a divisão da participação conforme
territórios geográficos e sociais.
No entanto, cabe registrar que as mulheres assumem um papel importante na participação
nos Grupos de Referência da Cabana, alcançando cerca de 52% dos participantes.
Para o GR de acompanhamento da execução das obras, utilizaremos a estratégia de tentar
garantir participação dos diversos segmentos, com grupos de acompanhamento específicos,
como experiências anteriores das ações da Urbel: agentes jovens mirins, grupos de geração
de renda específicos para segmentos (mulheres, aposentados, etc)
Para o grupo de famílias atingidas pelo reassentamento involuntário, as ações previstas para
escuta e encaminhamentos das demandas serão detalhadas no Plano de Ação de Remoção e
Reassentamento.
Nos loteamentos cujos projetos pretendem-se executar, não foram identificados até então
grupos vulneráveis específicos. No plano de mobilização para a acompanhamento da
elaboração dos projetos pretende-se a promoção de atividades de escuta e participação
específicos, assim como indicado para a ação do Cabana, que possam facilitar a interação
com grupos sociais específicos.
O trabalho social terá duração de todo o tempo da execução das obras, no caso do Cabana,
estendendo-se pelo período pré e pós obras, conforme descrição dos tempos metodológicos
do trabalho social.
No caso dos projetos a serem elaborados para os loteamentos irregulares, a comunicação,
informação e participação da comunidade também ocorrerão durante todo o tempo de sua
elaboração.
Dentro do plano de trabalho social e de comunicação aqui apresentado, podemos indicar que
os comentários, críticas e dúvidas da comunidade serão recebidas e encaminhadas durante
todo o desenvolvimento das intervenções.
Os comentários e questionamentos poderão ser recebidos nas diversas formas: através dos
atendimentos no escritório social, por formulários específicos de recebimento de demandas,
nas diversas reuniões e atividades comunitárias, através de mecanismos de queixas
apresentados adiante no presente documento.
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Será consolidado relatório mensal de todas as formas de atendimentos realizadas, com suas
devidas respostas e encaminhamentos.
Entendemos que, ao apresentar a metodologia e os tempos do trabalho social, foi delimitado
todo o tempo de desenvolvimento das ações em suas fases.
A área abrangida pelo Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá compreende
grupos sociais diversos e interesses distintos em relação ao desenvolvimento urbano.
Identificamos que deverão estar envolvidos nos processos de planejamento as associações
empresariais das indústrias, comércios e serviços locais, associações de bairro, lideranças
locais, instituições acadêmicas, moradores e outros interessados.
Neste contexto, o Programa de Envolvimento das Partes Interessadas deverá contemplar a
formação de grupos de trabalho e a realização de oficinas, reuniões e audiências públicas,
consolidando, assim a participação em escalas reduzidas (no caso dos grupos de trabalho) e
ampliadas (no caso das oficinas, reuniões e audiências públicas).
As oficinas e reuniões públicas são oportunidades importantes para os participantes
expressarem seus pontos de vista, aprenderem uns com os outros, discutirem, escutarem e
questionarem especialistas e envolvidos nos grupos de trabalho. As audiências públicas são
instâncias deliberativas de aprovação do Plano, incluindo a definição de diretrizes, projetos,
programas e ações, bem como das prioridades.

7.5. RECURSOS E RESPONSABILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO
DAS ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO DAS PARTES
INTERESSADAS
Os custos para implementação das atividades de envolvimento das partes interessadas, no
que diz respeito aos projetos de mobilidade, serão absorvidos pelo custeio da empresa,
estimando-se em US$ 50 mil a contratação de serviços de terceiros para essas atividades.
A empresa especializada contratada para a realização do trabalho social na Vila Cabana, irá
disponibilizar recursos humanos e insumos para as atividades previstas, inclusive para a
implantação do escritório social local.
O trabalho social está estimado em U$$ 1.442.900,00, conforme quadro de composição dos
investimentos da intervenção, incluídos aqui os custos relativos à implementação das ações
sociais e de comunicação do presente plano e também do Plano de Ação de Reassentamento.
A licitação para a elaboração dos Projetos Viários dos loteamentos irregulares a cargo da
Urbel, com custo estimado em U$$1.800.000,00, serão incluídos recursos necessários para
que a plano de mobilização social seja desenvolvido concomitantemente ao desenvolvimento
dos projetos, contando também com a equipe técnica social da Urbel.
Os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento dos PEPI, no âmbito das ações a cargo
da Urbel, estão abaixo identificados:
•

Ana Flávia Martins Machado, Socióloga, Assessora de Trabalho Técnico Social,
email: ana@pbh.gov.br, telefone 31-3277-6950.
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Maria Cristina Fonseca de Magalhães, Arquiteta, Diretora de Planejamento e Gestão,
email: cfonseca@pbh.gov.br, telefone 31-3277-5273.
Aluísio Rocha Moreira, Engenheiro Civil, Diretor de Obras e Projetos, email:
arocha@pbh.gov.br, telefone 31-3277-6400.

A licitação para elaboração do Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá, com custo
estimado em U$$1.900.000,00, contemplará o trabalho social a ser desenvolvido no contexto
da elaboração do próprio plano.
Funções e responsabilidades da direção

A responsabilidade na implementação das atividades de envolvimento das partes
interessadas, no que diz respeito aos projetos de mobilidade, será da Assessoria de
Mobilização Social (AMOS), existente desde 1994, que coordena o relacionamento com a
população e amplia a participação democrática na gestão da mobilidade urbana, dispondo de
vasta experiência no atendimento social. São suas principais atribuições:
•
•
•
•
•
•
•

Mobilizar as comunidades de Belo Horizonte, através de Comissões Regionais de
Transporte e Trânsito (CRTT);
Ampliar e fortalecer os canais de participação popular junto à BHTrans;
Mobilizar as comunidades de Belo Horizonte, através de Comissões Regionais de
Transporte e Trânsito (CRTT);
Articular e fortalecer o diálogo com as regiões microrregiões, bairros, para
alterações e melhorias no transporte e trânsito;
Representar e divulgar o trabalho da BHTrans junto às comunidades organizadas;
Organizar fóruns de debates com os segmentos envolvidos com o transporte e
trânsito;
Promover canais de participação direta, priorizando as demandas e os projetos
definidos e aprovados pela comunidade;

•

Representar a empresa junto à administração municipal em conselhos e projetos de
participação popular;

•

Promover seminários, eventos e palestras para ampliar e consolidar a cultura
participativa.

A AMOS, na sua função, contará com o apoio da Assessoria de Comunicação e Marketing
(ACM), responsável pelo Twitter, pelo portal da empresa, pelas postagens no Facebook tem
como suas principais atribuições:
•

Participar da definição da política de comunicação da empresa em consonância com
as políticas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH);

•
•

Atender aos veículos de comunicação;
Acompanhar e avaliar as notícias veiculadas em rádio, jornal e TV;

•
•

Produzir e divulgar material para imprensa sobre as ações da empresa;
Coordenar a distribuição de material editorial para formadores de opinião;

•
•

Organizar e acompanhar entrevistas coletivas com os representantes da empresa;
Redigir, editar e/ou coordenar a produção dos veículos de comunicação internos e
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externos.
O Plano de Engajamento das Partes Interessadas, no caso da Vila Cabana, será desenvolvido
pela equipe técnica presente no território, conforme contratação do trabalho social acima
descrita.
As equipes técnicas presentes no Escritório serão coordenadas por funcionários do quadro
permanente da Urbel/PBH. Assim sendo, haverá um Coordenador Social e um Coordenador
Urbanístico no Escritório Social, os quais operarão em consonância com as diretrizes de
trabalho da Urbel/PBH. Esse alinhamento das coordenações social e urbanística da
Urbel/PBH possibilita ainda que demandas urbanísticas, legais, burocráticas que extrapolam
o cotidiano do Escritório Social e possibilidade de equacionamento por parte de seus
coordenadores sejam discutidas e encaminhadas junto às Diretorias e Assessorias da
Urbel/PBH.
No caso dos loteamentos irregulares das regiões norte e nordeste, o trabalho social de
acompanhamento dos projetos será realizado através da equipe social da Urbel, que
coordenará as ações previstas no Plano de Mobilização e Comunicação.
Assim, o desenho de direcionamentos de queixas e reclamações deve seguir a estrutura
hierárquica abaixo indicada:
•

Equipe do escritório social;

•
•

Coordenador urbanístico e coordenador social;
Diretoria de Obras e Projetos (coordenação da execução das obras e projetos) e

•

Assessoria de Trabalho Técnico Social (responsável pelas orientações e
procedimentos sociais);
Diretorias e Presidência da Urbel.

O trabalho técnico e social será supervisionado e acompanhado pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Política Urbana, com apoio da Urbel– notadamente no
desenvolvimento de ações voltadas para as vilas, favelas e ocupações urbanas.

7.6. MECANISMO DE QUEIXAS
As demandas e reclamações podem ser abertas pela população em geral via a Ouvidoria da
PBH, que estabelece interface pelo Portal da PBH, pela Central de Atendimento 156 e pela
Central BH Resolve. Esses canais registram a demanda e encaminham para os órgãos da
PBH responsáveis, de modo que, em tempo médio de 7 a 10 dias, o demandante obtenha
resposta substanciada do seu questionamento/reclamação. Por último, há ainda o canal de
registro de demandas e atendimentos, presente também no Portal da PBH por meio da Lei de
Acesso à Informação (Sistema TAG da PBH). Esse canal atende prioritariamente, no prazo
de 7 a 10 dias, demandas de parlamentares, cidadãos que, geralmente, buscam informação
qualificada acerca de projetos, planos e estudos técnicos produzidos no âmbito da PBH.
A Prefeitura de Belo Horizonte conta com o Portal da Transparência que é uma ferramenta
de comunicação com a sociedade, possibilitando a esta exercer a cidadania participativa, e
atuar na prevenção e no combate à corrupção, acompanhando e fiscalizando o uso dos
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recursos públicos, principalmente com a ajuda da tecnologia e da internet. O direito de
acesso à informação é um direito fundamental do cidadão e um dever do Estado, conforme a
Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e Decreto
Municipal nº 14.906 de 15 de maio de 2012. Caso o cidadão não encontre o que precisa no
Portal da Transparência ele poderá solicitá-la, independentemente de qualquer justificativa
ou motivo, através do canal da Ouvidoria, que irá responder num prazo máximo de 20 dias,
prorrogáveis por mais 10 dias, caso seja necessário, mediante justificativa expressa
(transparência passiva).
Já a Subcontroladoria da Ouvidoria é um canal de comunicação direta entre o cidadão e a
Prefeitura que examina manifestações referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e
entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo, bem como de concessionário
e permissionário de serviço público municipal, conforme Decreto Municipal nº 16.738, de 6
de outubro de 2017. Em geral, sua atuação contribui para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, entretanto não substituem os canais de atendimento de solicitação de
serviços, devendo ser acionada nos casos de reclamações, sugestões, elogios quantos aos
serviços solicitados.
A Prefeitura de Belo Horizonte também disponibiliza o aplicativo, PBH APP. A plataforma
de relacionamento voltada para smartphones oferece 30 serviços, que podem ser obtidos ou
solicitados diretamente à Prefeitura. Um dos serviços prestados pela ferramenta possibilita
que o usuário avalie a linha que está utilizando em três tópicos: motorista, ônibus e operação.
As informações coletadas são utilizadas para melhor direcionar as ações de fiscalização para
determinada linha, ou em uma faixa horária, ou em um ponto de ônibus específico. Os dados
também serão importantes no planejamento geral do sistema de transporte coletivo de Belo
Horizonte.
No caso dos assentamentos de interesse social, além do descrito acima, e considerando o
trabalho social previsto anteriormente descrito, bem como a estrutura da Urbel, órgão gestor
da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, e da PBH, que estarão envolvidos no
desenvolvimento das intervenções, podemos assim definir os mecanismos de registro e
resposta às reclamações que porventura ocorram durante a execução das intervenções.
O Trabalho Técnico Social desenvolvido pela Urbel/PBH certamente é um dos diferenciais,
devido à abertura e postura diárias para estabelecer uma relação dialógica e de construção
com as comunidades.
Nessa direção, cabe destacar primeiramente que a equipe social tem como diretriz de
trabalho escutar a comunidade em geral, assim como as demandas específicas de cada
morador. Essa postura de escuta e diálogo se concretiza nas abordagens sociais realizadas em
campo, nas reuniões e assembleias realizadas periodicamente e também nas
entrevistas/atendimentos de moradores no Escritório Social.
A equipe social tem essa função primordial de dialogar com a comunidade, no entanto,
sempre que necessário ou mesmo demandado pela comunidade ou beneficiário, a equipe
urbanística também está disponível para esclarecer dúvidas, encaminhar demandas, verificar
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a possiblidade de alterações no escopo de alguma intervenção. Há inclusive o entendimento
de que não só a postura de diálogo com a comunidade é importante, mas também a busca
contínua por um linguajar simples, objetivo e preocupado com o entendimento do morador,
geralmente um leigo em questões urbanísticas e legais. É, portanto, feito um esforço de
explicar questões técnicas, legais, burocráticas, de modo prático e viável ao entendimento do
munícipio.
O Escritório Social tem essa função precípua de abrigar as equipes técnicas no território da
intervenção, de trabalhar em conjunto e de estar disponível para o atendimento da
comunidade. O espaço físico para a implantação do escritório é escolhido, tendo em vista um
acesso fácil para a população e com o estabelecimento de um amplo horário de atendimento
(8 horas diárias para atendimento presencial e por telefone). Assim, a contratação das
equipes de trabalho é realizada tendo como parâmetro o tamanho do território, da
intervenção proposta e da comunidade (moradores direta e indiretamente afetados), de forma
que, haja profissionais não só capacitados para executar a intervenção, como também
oferecer atendimento de qualidade, resolutivo e em tempo hábil. Desde a implantação do
Escritório Social é destinado um espaço para o atendimento da comunidade (sala de
atendimentos) e também disponibilizados formulários para o registro de demandas da
população.
Mais especificamente, o Formulário de Registro de Demandas serve para registrar por escrito
alguma demanda do morador em relação à intervenção e unidades habitacionais. Preenchido
esse formulário, ele é direcionado ao responsável pelo equacionamento da demanda, o qual
viabilizará o atendimento dela e, inclusive, de evidenciar qual o retorno que deve ser dado ao
demandante.
Feitas essas considerações sobre o trabalho desenvolvido junto às comunidades, cabe relatar
que, certamente em função da importância das intervenções a serem executadas e da sua
interface com a cidade (ou mesmo região metropolitana) e os diversos atores que a compõe,
a Urbel/PBH também dispõe de canais de diálogo e equacionamento de demandas voltados
para a população em geral e instituições públicas ou privadas.
Apesar dos diversos mecanismos disponibilizados pela PBH, a população ainda tem a
prerrogativa de lançar mão do poder judiciário, caso não tenha sido alcançada solução para
sua queixa.
As demandas abertas junto a ouvidoria geram TAG’s que são repassadas aos órgãos
responsáveis tendo estes o prazo de 20 dias para resposta, conforme fluoxograma
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7.7. MONITORAMENTO E PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS
No que se refere aos projetos de mobilidade tem-se por objetivo no monitoramento
acompanhar e avaliar, inclusive junto à comunidade, todo o desenvolvimento da implantação
do corredor Amazonas. Para tanto, serão realizadas reuniões com as partes envolvidas,
principalmente através das CRTTs, apresentando projetos, andamento dos serviços e
discussão de problemas e dificuldades e de proposições da comunidade. Poderão ser
realizadas vistorias conjuntas, caso necessário e deverão ser elaborados relatórios abordando
os temas levantados pelos interessados, os encaminhamentos aprovados e as providências e
medidas adotadas. Deverão ser utilizados também os demais mecanismos de participação
anteriormente mencionados.
A experiência anterior, quando da implantação do BRT –MOVE permitirá planejar as ações
nesse sentido.
Desde 1994, a BHTRANS possui uma Assessoria de Mobilização Social (AMOS), que
dispõe de vasta experiência no atendimento social e que juntamente com a Assessoria de
Comunicação e Marketing (ACM), serão responsáveis por esses trabalhos.
Após a conclusão das obras, a operação dos serviços de transporte será monitorada e os
resultados cotejados com as metas definidas e, caso necessário, ser readequada.
No caso da Cabana, após a exposição dos eixos que nortearão o trabalho social a ser
desenvolvido durante o empreendimento, cabe agora mencionar também que esse trabalho
será alvo de práticas de monitoramento e avaliação.
Tem-se por objetivo durante o monitoramento acompanhar e avaliar, inclusive junto à
comunidade, todo o desenvolvimento do trabalho. Para tanto, serão realizadas pesquisas de
opinião com a população direta e indiretamente afetada, assembleias e reunião com a
comunidade (com registro em ata, lista de presença e relatório fotográfico), reuniões com
representantes de políticas setoriais presentes no território, relatórios de atividades
desenvolvidas, relatórios de resultados obtidos ao longo de cada ano ou eixo de ação.
Dessa forma, será possível acompanhar o desenvolvimento do trabalho e, sobretudo, avaliálo processualmente. A metodologia adota a manutenção de rotinas de encontros, reuniões,
visitas e acompanhamento sistemático da comunidade durante a execução constituindo-se
em um mecanismo potencial de monitoramento da execução das intervenções.
Já a avaliação do empreendimento será realizada, no prisma do trabalho social, com a
realização de instrumento de pesquisa na fase imediatamente anterior à obra e também após
a sua conclusão, que serão avaliados de maneira comparativa, para auferir alterações na
qualidade de vida percebidas pela comunidade.
Assim, antecedendo o início das obras será realizado o diagnóstico “ex-ante” (ou marco zero
da intervenção), o qual se constituiu numa avalição e caracterização das condições de vida da
população beneficiária, anteriormente à efetiva reestruturação urbanística. Por constituir-se
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num ‘retrato’ da comunidade antes da intervenção, possibilita no curto e médio prazo
monitorar o seu desenvolvimento e, no futuro, avaliar os impactos e resultados obtidos com
as intervenções. Geralmente, o diagnóstico “ex-ante” trabalha com dois públicos distintos: as
famílias atingidas pelo processo de remoção e as famílias residentes na área de influência da
intervenção, mas que não foram deslocadas de suas moradias.
A metodologia de aplicação da pesquisa “ex-ante” envolve:
•

Cálculo de amostra e aplicação de questionários nos dois públicos; para os imóveis
atingidos por deslocamento involuntário será definida amostra estratificada, devendo
compreender representação de todas as categorias (residentes e proprietários,
inquilinos, comerciantes, etc).

•

Utilização de métodos qualitativos, envolvendo entrevistas estruturadas, grupos
focais com lideranças comunitárias e demais pessoas caracterizadas como grupos de
interesse, visando captar expectativas e percepções sobre o que podem alcançar as
comunidades com a execução das obras.

A pesquisa “ex-post”, realizada após a conclusão das obras e de todo o processo de
realocação de famílias, é realizada com metodologia similar àquela adotada na “ex-ante” e
permitirá elencar as alterações socioeconômicas e urbanísticas advindas da intervenção,
tendo em vista as metas e objetivos acordados.
O acompanhamento da execução dos empreendimentos passará constantemente por consulta,
fluxo de informações e participação direta da comunidade, que poderá compreender o
cronograma, os impedimentos ou atrasos no seu cumprimento, as estratégias para avanços e
as demais definições durante a condução das obras e dos projetos.
Os Grupos de Referência, tanto na execução das obras do Cabana quanto dos projetos
estratégicos dos loteamentos irregulares das regiões norte e nordeste, acompanharão reuniões
mensais de andamento das ações que funcionarão como mecanismos de esclarecimentos e
também prestação de contas.
Poderá ser discutido com esses grupos o formato adequado de relatório que subsidie o
melhor acompanhamento dos processos.
Além disso, serão emitidos relatórios mensais de acompanhamento de todo o trabalho social,
que servirão para conhecimento de todas as ações realizadas, dificuldades encontradas,
registro dos participantes de todas as atividades, constituindo-se de fonte para consulta
inclusive dos níveis de participação e das consultas realizadas.
Para o Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá serão propostos relatórios e
indicadores de participação social com o objetivo de monitorar as etapas de participação
social previstas durante o processo de elaboração do Plano.
São considerados indicadores os parâmetros qualificados e/ou quantificados que visam
detalhar em que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro de um prazo
delimitado e em uma localidade específica. Os indicadores devem apresentar-se de forma
independente para cada objetivo e fase do projeto e devem medir mudanças específicas,
atribuídas a eles.
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Nesse sentido, para avaliação da participação social, Anduiza e Maya (2005)21 sugerem
quatro referências a serem consideradas: quem participa, em que participa, como participa e
quais as consequências ou os resultados da participação. Seguindo esse princípio, o
Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP), apresenta uma relação de
indicadores agrupados a partir de critérios de análise que possibilitam a medição da eficácia
do processo participativo em determinado projeto, plano ou política pública.
É com base nessas duas referências que os indicadores propostos foram construídos,
levando-se em consideração a especificidade do Plano e as escalas de planejamento. Eles
foram agrupados a partir de três referências sinalizadas por Anduiza e Maya (2005) e por
critérios estabelecidos pelo OIDP. Estão detalhados a seguir na Tabela 22:
Tabela 22 - Indicadores de participação social.
REFERÊNCIA

CRITÉRIOS

INDICADORES

Quantidade de participantes

Proporção de participantes em relação à população de
referência.

Diversidade dos participantes

Presença de públicos geralmente sub representados como
mulheres e jovens e a proporção em relação à população total;

Diversidade de representatividade

Proporção de participantes representantes dos setores
envolvidos em relação à totalidade desses setores.

Grau de abertura do processo

Quantidade de agendas participativas realizadas durante as
etapas do processo (considerando no mínimo uma agenda em
cada etapa);

Quem participa do processo

Capacidade propositiva

Quantidade de propostas
participantes por tema;

válidas

elaboradas

pelos

Acesso à informação para potenciais participantes;

Formas de participação

Multiplicidade de canais de difusão de informação;
Qualidade da informação

Pluralidade de fontes de informação utilizadas;
Percepção dos participantes sobre a qualidade das
informações disponíveis.

Consequências do
processo participativo

Resultados
Devolução dos resultados

Percepção dos participantes sobre os resultados atingidos.
Previsão da devolução no planejamento;
Formato da devolução.

Além dos indicadores propostos, o produto do processo de participação social deverá incluir
os registros dos debates realizados, fotografias dos eventos, reuniões, oficinas, etc., listas de
presença, registros das propostas e textos com a avaliação qualitativa dos envolvidos no
componente de trabalho. Considera-se que deverá ser definido um modelo de
acompanhamento e controle social que compreenda toda a região, como desdobramento dos
grupos de trabalho estabelecidos no processo de participação social, para monitorar a
implementação desse processo de planejamento e das prioridades acordadas.

21

In Meirelles, Paulo Roberto Miranda. Projeto BRA/12/018 - Desenvolvimento de
Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia
Participativa - Produto 5. Secretaria Geral da Presidência da República.
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8. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE
TRABALHADORES DO PROJETO

8.1. VISÃO GERAL DO USO DE MÃO DE OBRA NO PROJETO
(NÚMERO E CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHADORES)
O Expresso Amazonas terá como interface da Sudecap, além de seus empregados, a
contratação de 3 empresas/consórcios para: (i) desenvolvimento dos projetos viários de
engenharia; (ii) execução da obra; (iii) gerenciamento da obra.
Para a fase de projetos viários estima-se que serão alocados, diretamente, 02
engenheiros/arquitetos para fiscalização do contrato de projeto de engenharia, trabalhando
diretamente no empreendimento. Será feita uma licitação para contratação de empresa para
desenvolvimento dos projetos.
Nesta empresa estima-se que estarão envolvidos 10 engenheiros/arquitetos e 15
trabalhadores operacionais e/ou administrativos, tais como equipes de topografia, sondagem,
estagiários para desenvolvimento dos produtos.
Para a fase de obra estima-se que serão alocados, diretamente 02 engenheiros/arquitetos para
fiscalização do contrato da obra, trabalhando diretamente no empreendimento. Será realizada
licitação para contratação de empresa para desenvolvimento das obras.
No contrato da obra, estima-se que, no pico da obra, 300 funcionários estejam envolvidos
diretamente na produção, dentre engenheiros, técnicos, operários e estagiários. Para os
operários da obra, costuma-se empregar mão de obra local. Tradicionalmente os
trabalhadores envolvidos diretamente na obra são majoritariamente do sexo masculino,
apesar de não haver restrições legais a contratação de mão de obra feminina.
Ainda no desenvolvimento da obra, há possibilidade de a empresa contratada subcontratar
outras empresas menores com especificidades para alguma atividade, tais como topografia,
sondagem, ensaios laboratoriais de material, dentre outros.
Na fase de gerenciamento, realizada licitação para contratação de empresa, estima-se que 15
trabalhadores estarão envolvidos diretamente, dentre engenheiros/arquitetos, técnicos e
estagiários.
Indiretamente estima-se que toda estrutura da Sudecap estará envolvida no projeto em algum
momento. Estarão envolvidos desde equipe de planejamento, controle do empreendimento,
equipe de projetos, equipe de obras, edital, licitação, acompanhamento, fiscalização,
medição, pagamento, financeiro, segurança do trabalho, recursos humanos, administrativo,
jurídico.
Para as obras da Vila Cabana Pai Tomás e para a elaboração dos projetos estratégicos além
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da equipe interna da Urbel representada por técnicos a serem destacados das diversas
diretorias, farão parte dos trabalhos técnicos das empresas a serem contratadas para apoio
técnico à fiscalização, elaboração dos projetos estratégicos, execução das obras e apoio ao
trabalho social.
O Trabalho Social a ser desenvolvido junto às comunidades, em particular com as famílias
afetadas pelas intervenções, contará com a coordenação da Urbel e com equipes de
profissionais pertencentes à empresa a ser contratada para apoio ao trabalho. Ao todo estão
previstos cerca de 10 profissionais que formarão uma equipe multidisciplinar com
dedicações diferenciadas ao trabalho, a fim de cumprir as atividades previstas no Plano
Técnico de Trabalho Social a ser implementado nas áreas das intervenções. Estima-se 6
técnicos de dedicação exclusiva e os demais com participações variáveis conforme demanda,
características e andamento dos trabalhos.
A quantidade de profissionais envolvidos dependerá diretamente do andamento do processo
de remoção e reassentamento de famílias, bem como do desenvolvimento das outras ações
de trabalho social, como acompanhamento de obras, educação ambiental, desenvolvimento
organizativo e econômico.
Sobre os projetos estratégicos será contratada empresa projetista que deverá desenvolver os
projetos executivos com base nas intervenções previamente definidas pelos PRU’s –
assentamentos: Montes Claros, Maria Teresa, Jardim Getsêmani e Novo Lajedo. Os projetos
serão fiscalizados pela Urbel e devem contar entre equipe interna e equipe contratada com
cerca de 20 profissionais.
No que diz respeito às obras, o número de trabalhadores envolvidos nos empreendimentos
varia conforme as etapas das intervenções, a metodologia construtiva, a sequência técnica
dos serviços, o local das intervenções, etc. Assim é exigido à empresa Contratada que,
quando da emissão da Ordem de Serviço, estabeleça um planejamento detalhado da mão de
obra a ser disponibilizada em cada etapa da intervenção, considerando o número e a
qualificação técnica necessária, conforme cronograma físico-financeiro estabelecido. Em
vilas e favelas a liberação das frentes de obras pode estar condicionada às remoções de
famílias, fato relevante a ser considerado quando do planejamento das intervenções.
No âmbito municipal, a contratação das obras estabelece a possibilidade de subcontratação
no limite máximo de 30% das obras e serviços a serem contratados. A natureza das
subcontratações também é restrita a serviços intermediários ao processo produtivo. Assim, a
Contratada responsável pela execução do empreendimento poderá recorrer à subcontratação
em casos específicos e para atividades em que não tenha expertise. É vedado sub-rogar os
contratos a terceiros ou qualquer outra forma de contratação fora das leis trabalhistas
brasileiras.
Em obras semelhantes executados pela Urbel, a coordenação e fiscalização é realizada pelo
próprio corpo técnico e conta com cerca de 3 engenheiros. Na fase inicial de mobilização
das obras, as empresas contratadas para execução contam com cerca de 10 a 20 trabalhadores
para montagem de canteiro. Já na fase de máxima produção as intervenções chegam a contar
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com cerca de 200 trabalhadores entre contratados diretos e subcontratados. À empresa
contratada é exigido que se cumpra rigorosamente a legislação trabalhista vigente no que diz
respeito aos direitos trabalhistas e à segurança dos trabalhadores tanto para os contratados
diretos como indiretos.
Observa-se que além do efetivo locado nas obras, os empreendimentos contam com os
funcionários responsáveis pela administração local: administrativo, engenheiros
(planejamento, produção, de contratos, de segurança do trabalho), encarregados, vigia, chefe
de escritório, técnico de edificações, almoxarifes, entre outros.
O efetivo de funcionários conta com mão de obra predominantemente masculina, apesar de
não haver restrições à empregabilidade de mulheres na construção. Caso o efetivo conte com
mulheres em sua formação é exigida a construção de vestiário e sanitários separados para
maior comodidade, conforto e segurança, conforme estabelecido em legislação trabalhista
nacional.
A faixa etária dos trabalhadores varia de 18 (idade mínima) e 50 anos, com baixo grau de
escolaridade e qualificação técnica. A maioria moradora do município de Belo Horizonte ou
de municípios circunvizinhos. Quando os serviços não exigirem qualificação específica, a
preferencia é pela contratação de moradores locais ou moradores próximos às intervenções,
para diminuir os custos do empregador com transporte, sendo esta uma prática de mercado,
não sendo exigido em processos licitatórios.
Sobre trabalhadores migrantes, não há impedimentos à contratação direta ou indireta desde
que estejam aptos tecnicamente às funções que irão exercer e tenham a documentação
exigida pelo Ministério do Trabalho. O mesmo se verifica com a relação à mão de obra
estrangeira.

8.2. AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS EM POTENCIAL
LIGADOS A MÃO DE OBRA
Os riscos envolvidos nos serviços e obras da construção civil brasileira estão sistematizados
nas Normas Regulamentadoras (NR’s), elaboradas pelo extinto Ministério do Trabalho, cujas
atribuições foram incorporadas ao Ministério da Economia. Destaca-se a NR 09 (ANEXO
12) – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para obras com números de
funcionários inferiores a 20 e a NR Nº18 (ANEXO 12) Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), para obras acima de 20
funcionários.
Os Programas estabelecem o grau de risco a que estão submetidos os trabalhadores por
categoria e as medidas preventivas e mitigatórias a serem implementadas para cada caso:
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC),
Diálogos Diários de Segurança (DDS), etc. Ainda conforme o número de funcionários deve
ser instaurada a Comissão de Prevenção de Acidentes (CIPA), regulamentada conforme NR
05 (ANEXO 1). Todos os empregados com carteira assinada devem atender as NR’s
estabelecidas.
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Os principais riscos ligados à mão de obra são: ruído, poeira mineral, vibração e exposição
ao benzeno, além de riscos de acidentes com os veículos da pista e com as máquinas e
equipamentos da obra.
No âmbito das contratações das obras pelo Município, além dos Programas exigidos pelas
NR’s já citadas, é exigido da empresa responsável pelas obras: Certificado de Treinamento
Introdutório de 6 horas de acordo com a NR-18 item 18.28.2, destinado a todos os
empregados na obra; Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual,
conforme NR 06 (ANEXO 1), devidamente preenchida de todos os empregados na obra;
Comunicação Prévia da obra ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego; Cópia de
registro de todos os empregados na obra; Registro do Técnico de Segurança, quando houver;
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO) dos empregados na obra.
Todas as obras licitadas pelo Município são feitas dentro das Normas de Segurança e
Medicina do Trabalho vigentes e o modo como é cobrado o cumprimento de tais normas está
previsto nos editais de licitação, nos contratos de execução e no Caderno de Encargos
Sudecap, que também é utilizado pelos demais órgãos e secretarias.
O não cumprimento das legislações vigentes, poderá gerar suspensão dos trabalhos, dos
pagamentos, advertências, multas e demais penalidades cabíveis, sem que isto exima a
CONTRATADA das demais obrigações constantes das cláusulas contratuais, bem como
desobriga a PBH do pagamento das horas não trabalhadas. Qualquer nova exigência legal
relativa à segurança e medicina do trabalho, poderá ser determinada em qualquer fase do
desenvolvimento da obra.
Nos contratos efetivados pelo Município, o corpo técnico de fiscalização dos órgãos e
secretarias possuem amplos poderes para a qualquer momento, sem prévio aviso,
supervisionar a obra, analisar materiais e produtos, verificar o trabalho da CONTRATADA e
dos técnicos responsáveis e das eventuais subcontratadas, as técnicas aplicadas, os registros
dos produtos, verificar se as Normas de Segurança estão sendo aplicadas e tomar as medidas
e providências que se fizerem necessárias.
Influxo de Trabalhadores

Outro risco considerado durante a preparação do projeto relaciona-se aos impactos potenciais
do influxo de trabalhadores nas comunidades para execução das obras previstas. Esse risco
foi considerado menor, uma vez que as obras previstas demandarão um número pequeno de
trabalhadores e serão realizadas num contexto eminentemente urbano e caracterizado por
significativa capacidade institucional das agências implementadoras para supervisão e
acompanhamento das obras, disponibilidade de empresas com grande capacidade de gestão
laboral e uma robusta legislação trabalhista. Todas essas condições – encontradas na cidade
de Belo Horizonte – reduzem os riscos normalmente associados ao influxo de trabalhadores.
De qualquer modo, os editais dos processos para contratação de obras e serviços sempre
conterão a provisão da elaboração e disseminação continuada de um código de conduta a ser
seguido pelos trabalhadores em seus relacionamentos com as comunidades lindeiras. Esse
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código de conduta será objeto constante dos diálogos diários de segurança.

Segurança de veículos, máquinas e equipamentos

Todo veículo, máquina ou equipamento somente poderá ser operado por pessoal legalmente
habilitado, treinado pela contratada e comprovadamente competente para operar. De acordo
com o Caderno de Encargos, a fiscalização municipal poderá exigir o afastamento de
qualquer motorista ou operador que julgar inconveniente.
Com relação aos projetos estratégicos os riscos ocupacionais envolvidos dizem respeito aos
riscos ergonômicos em escritórios e ambientes administrativos, como ruído, calor,
iluminação insuficiente. Com o intuito de garantir a segurança e saúde do trabalhador a PBH
exige que todos os funcionários, contratados diretos ou indiretos, envolvidos em
planejamentos, projetos e obras de gestão Municipal sejam contratados no regime celetista,
com intuito de garantir a aplicabilidade das NRs.

8.3. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO DE TRABALHO: TERMOS E
CONDIÇÕES
Jornada de trabalho

As normas referentes à duração do trabalho têm por escopo proteger a integridade física e
psíquica do trabalhador (ordem biológica), evitando-lhe a fadiga e possíveis problemas de
saúde decorrentes do intenso esforço físico e/ou mental que o labor diário e o estresse
possam originar.
A jornada de trabalho está regulada nos artigos 58 a 75-E da CLT.
Segundo o artigo 58, a duração normal da jornada de trabalho é de 8 horas diárias, limitadas
há 44 horas semanais (item XVI do artigo 7º da Constituição Federal de 1988). A CLT
permite a realização de 2 horas extras diárias além da jornada legal, limitadas há 10 horas
semanais. Horas extras devem ser pagas com um adicional mínimo de 50% a mais que as
horas normais (artigo 59). Entre duas jornadas de trabalho é obrigatório um período mínimo
de descanso de 11 horas. As horas extras também poderão ser compensadas através do
sistema de "banco de horas" pactuado por acordo individual ou coletivo.
Sempre que a jornada de trabalho ultrapassar 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo
para descanso ou alimentação (almoço ou jantar) de no mínimo 1 e no máximo 2 horas.
Jornadas de 6 horas garantem 15 minutos de intervalo para lanche. O intervalo é após 4 horas
seguidas de trabalho.
Nos termos do artigo 58, § 2º (incluído pela Reforma Trabalhista) o tempo despendido pelo
empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu
retorno não será computado na jornada de trabalho (extinção das horas in itinere).
Adicional noturno

A Constituição Federal de 1988 assegura aos trabalhadores o direito a remuneração do
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trabalho noturno superior ao diurno (art. 7º, IX).
•

Segundo o artigo 73 da CLT, o trabalho noturno terá um acréscimo de 20% (vinte
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna;

•

Para o empregado urbano, entende-se por trabalho noturno aquele realizado entre as
22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte;

•

A hora do trabalho noturno para o empregado urbano será computada como de 52
minutos e 30 segundos (artigo 73, § 1º da CLT);

•

Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno (CF, art. 7º XXXIII).

FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o
trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao
contrato de trabalho.
•

No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em
nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário;

•

O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e os valores pertencem aos
empregados que, em algumas situações, podem dispor do total depositado em seus
nomes;

•

Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e, também, trabalhadores domésticos,
rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham
apenas no período de colheita) e atletas profissionais têm direito ao FGTS. O diretor
não empregado pode ser incluído no regime do FGTS, a critério do empregador.

Vale Transporte

É concedido a todo trabalhador o custeio do seu transporte no trajeto ida e volta residência trabalho. Esse custeio pode ser feito por vale-transporte em pagamento antecipado, ou com o
fornecimento de transporte próprio ou fretado pela empresa. Não há distância mínima
necessária entre a caso e o trabalho para o custeio, basta que o funcionário necessite de
transporte. Até 6% do valor total do vale-transporte é descontado do salário bruto do
funcionário (lei nº 7418, de 16/12/1985 e decreto nº 95.247, de 17/11/1987).
Férias

Todo trabalhador terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da
remuneração (artigo 129, da CLT).
As férias anuais remuneradas serão acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) a mais da
remuneração mensal do empregado.
Nos termos do artigo 130 da CLT, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I.

30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes;
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II.

24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas;

III.

18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas;

IV.

12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas.

A época de concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador
(artigo 136 da CLT).
Cabe ao empregador decidir a data de saída do funcionário para as férias, desde que
comunicada ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias (artigo 135 da CLT).
De acordo com o artigo 143 da CLT, o trabalhador pode converter 1/3 do salário em abono
pecuniário (venda de 10 dias das férias). O pagamento das férias e do abono, se solicitado,
deve ser feito dois dias antes do início do período.
Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três
períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais
não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um (artigo 134, § 1º, da CLT).
É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso
semanal remunerado (artigo 134, § 3º da CLT).
13° Salário

Concebida, inicialmente, por liberalidade de alguns empregadores, a gratificação de Natal ou
Décimo Terceiro Salário passou a ser compulsória a partir da edição da Lei 4.090/62, cujo
artigo 1º dispõe: “No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo
empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus”.
O pagamento do 13º salário é feito em duas parcelas, com base na remuneração mensal. A
primeira, até 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro.
A lei também permite que o trabalhador receba o 13º salário com as férias, mas ele deve
fazer a solicitação à empresa sempre em janeiro.
Licença maternidade e outras licenças

•

Licença-maternidade: 120 dias, com garantia de emprego até 5 meses depois do
parto. A licença maternidade é paga pelo empregador, que efetivará sua
compensação junto à Previdência Social quando do recolhimento das contribuições
sobre as folhas de salário. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por
atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas,
ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu
afastamento.

Caso o empregador faça parte do programa Empresa Cidadã a licença maternidade poderá
ser prorrogada por mais 60 dias.
Segundo o artigo 396 a mulher pode amamentar seu filho até os seis meses de idade, ela tem
o direito a dois descansos especiais de meia hora cada um, e se a saúde de seu filho exigir,
esse período poderá ser dilatado a critério da autoridade competente.
•

Licença-paternidade: até cinco dias consecutivos; na hipótese do empregador fazer
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parte do programa Empresa Cidadã, o prazo será de 20 dias;
•

Casamento: até três dias consecutivos.

Faltas

O artigo 473 da CLT determina que o trabalhador pode faltar ao serviço sem desconto de
salário em casos de:
•

Falecimento do cônjuge, pai, mãe, filhos, irmão ou pessoa que viva sob sua
dependência econômica (quando declarada na CTPS) – até dois dias consecutivos;

•

Doação voluntária de sangue, devidamente comprovada – no dia da doação, sendo
uma vez ao ano;

•

Testemunho na Justiça do Trabalho (no dia);

•

Doença comprovada por atestado médico.

Há ainda outras situações em que a falta é permitida por lei, como para alistamento eleitoral,
alistamento militar, recrutamento para trabalho em eleição, provas de vestibular, entre
outros.
Saúde e Segurança

•

Exames médicos de admissão e demissão devem ser pagos pelo empregador;

•

O funcionário que sofre acidente do trabalho tem garantido, pelo prazo mínimo de
12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, segundo artigo 118.

Além disso, o capítulo sobre Segurança e Medicina do Trabalho da CLT trata, entre outros
assuntos, de:
•

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;

•

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

•

Equipamento de Proteção Individual (EPI);

•

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

•

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

•

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

•

Ergonomia;

•

Proteção contra Incêndios;

•

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

Concenções coletivas

A negociação coletiva é um dos importantes métodos de solução de conflitos existentes na
sociedade contemporânea, trata-se do processo de entendimento entre empregados e
empregadores visando à harmonização de interesses antagônicos com a finalidade de
estabelecer normas e condições de trabalho.
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Existem dois tipos de negociação: a convenção coletiva e o acordo.
Na convenção coletiva, os sindicatos dos trabalhadores se reúnem com os dos empregadores
para negociar não só benefícios, mas também os valores de piso salarial, gratificações, horas
extras e vales. O que for definido na convenção coletiva passa a valer para toda categoria
pertencente a estes sindicatos.
Nos acordos, os sindicatos dos trabalhadores se reúnem com uma determinada empresa e as
regras estabelecidas neste encontro ficam valendo apenas para os funcionários desta
companhia.
Fiscalização

Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio são responsáveis pela fiscalização a que se
refere o presente artigo, na forma das instruções que das empresas sobre o cumprimento da
CLT.
Para registro da fiscalização as empresas são obrigadas a manter um livro intitulado
"Inspeção do Trabalho", seguindo o modelo determinado pelo Ministério. Quando há uma
violação de preceito legal é lavrado um auto de infração.
Demissão por justa causa

Justa Causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a confiança e a boa-fé
existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação empregatícia.
Esses atos podem referir-se às obrigações contratuais e também à conduta pessoal do
empregado que possa refletir na relação contratual. É importante lembrar que imputar uma
justa causa ao empregado sem esta existir poderá resultar, em alguns casos, uma indenização
por danos morais.
Atos que constituem Justa Causa, segundo artigo 482:
•

Ato de Improbidade (desonestidade ou abuso de confiança);

•

Incontinência de Conduta (inconveniência de hábitos e costumes, como ofensa ao
pudor e desrespeito aos colegas) ou Mau Procedimento (atos que firam o respeito e
ofendam a dignidade;

•

Negociação Habitual (exercício de atividade concorrente ou que prejudique o
exercício de sua função na empresa);

•

Condenação Criminal;

•

Desídia (falta grave ou repetição de faltas leves);

•

Embriaguez Habitual ou em Serviço;

•

Violação de Segredo da Empresa;

•

Ato de Indisciplina ou de Insubordinação;

•

Abandono de Emprego (falta injustificada por mais de 30 dias);

•

Ofensas Físicas;
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•

Lesões à Honra e à Boa Fama;

•

Prática constante de jogos de azar;

•

Atos Atentatórios à Segurança Nacional.

Seguro desemprego

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo art. 7º
dos Direitos Sociais da Constituição Federal, e tem por finalidade promover a assistência
financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude da dispensa sem justa causa.
O empregador deverá fornecer o formulário próprio "Requerimento do SeguroDesemprego", em duas vias, devidamente preenchido que ele levará a uma unidade de
entrega acompanhado de documentos.
O número de parcelas do benefício varia de 4 a 6 conforme o tempo de serviço e o valor tem
como base o último salário e obedece a uma tabela do Ministério do Trabalho e Emprego.

8.4. SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO DE TRABALHO: SAÚDE E
SEGURANÇA OCUPACIONAL
A Lei Federal n.º 6.514/77, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), as NR’s - Normas Regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho, as Normas
de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro, constituem o arcabouço legal que orienta a
construção civil no âmbito do território nacional. No âmbito estadual, destacam-se as
Instruções Normativas (IT) do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No âmbito municipal,
o Caderno de Encargos da Sudecap também constitui referência técnica obrigatória.
As Normas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Abaixo está relacionadas as Normas Brasileiras com as premissas de segurança e higiene
ocupacional estabelecidas no Guia do IFC.
Higiene e segurança ocupacional
A norma que trata do Programa de Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA),
NR-9, traz em uma parte a seguinte redação:
“9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva
deverá obedecer à seguinte hierarquia:
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes
prejudiciais à saúde;
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente
de trabalho;
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c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente
de trabalho.
9.3.5.3 (...)
9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem
suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou
ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras
medidas, obedecendose à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual (EPI).”
Essa é exatamente a hierarquia de controle de riscos contida no guia do Banco
Mundial relativo à segurança e higiene ocupacional. As medições quantitativas
dos riscos e a elaboração do plano de ação também estão presentes nessa mesma
norma, nos itens 9.2.1. a (plano de ação) e 9.3.4 (avaliação quantitativa)

Aspectos gerais do projeto e operação
O guia do IFC exige que os lugares habituais e permanentes de trabalho:
•

Tenham as superfícies, estruturas e instalações fáceis de limpar e manter e não
permitir a acumulação de substâncias perigosas;

•

Os edifícios devem ser estruturalmente seguros, oferecer proteção adequada contra
as condições meteorológicas e ter condições aceitáveis de iluminação e ruído;

•

Devem ser utilizados na maior medida que seja possível materiais resistentes ao fogo
e de isolamento acústico nos revestimentos;

•

O chão deve ter um plano horizontal sem desnível e ser de material deslizante.

A NR-8 trata das edificações de trabalho e tem o seguinte trecho:
“8.3.1. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem
depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de
materiais.
(...)
8.4. Proteção contra intempéries.
8.4.1. As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de
uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem,
obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao
fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência
estrutural e impermeabilidade.
8.4.2. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que
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necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade.
8.4.3. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as
chuvas.
8.4.4. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de
modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação. ”
Já em relação à instalação das máquinas, também tratada nesse item do guia, a NR-12
estabelece todas as diretrizes para tal.
Condições meteorológicas adversas

Os eventos meteorológicos habituais em Belo Horizonte são as chuvas acompanhadas de
descargas atmosféricas. Para isso a NR-18, norma que trata das condições e meio ambiente
de trabalho na indústria da construção, obriga que os canteiros de obra estejam protegidos
por sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA).
Já o plano de emergência e evacuação e os exercícios simulados de evacuação são previstos
na NBR 15219.
Áreas de trabalho e saídas de emergência

O espaço destinado a cada trabalhador, as saídas de emergência livres e sinalizadas, com
sinalização visível até no escuro total, e com capacidade para evacuar toda a população da
edificação são previstos nas IT-08 (Saída de Emergência em Edificações), IT-13 (Iluminação
de Emergência) e IT-15 (Sinalização de Emergência).
Já as adequações do espaço para as pessoas com deficiência são previstas na NBR 9050.
Prevenção de incêndios

O sistema de detecção de fogo, sistemas de alarme de incêndios e os equipamentos de
combate ao fogo adequado para cada tipo de instalação e material são definidos na IT-14
(Sistema de detecção e alarme de incêndio), IT-16 (Sistema de proteção por extintores de
incêndio), IT-17 (Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio) e IT-18
(Sistema de Chuveiros Automáticos) IT-19 (Sistema de Resfriamento para Líquidos e Gases
Inflamáveis e Combustíveis.) IT-20 (Sistema de Proteção por Espuma) e IT-21 (Sistema
Fixo de Gases para Combate a Incêndio)
Sanitários e chuveiros

A NR-18 define que deve haver instalações sanitárias separadas por sexo e com portas que
impeçam o devassamento, no quantitativo de 1 para cada 20 empregados, 1 chuveiro para
cada grupo de 10 empregados dispondo de água quente, além de vestiário com armários para
troca de roupa.
Fornecimento de água potável

A NR-18 exige o fornecimento de água potável por meio de bebedouros de jato inclinado ou
outro equipamento similar que garanta as mesmas condições de higiene.
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Refeitórios

A NR-18 exige que em todos os canteiros de obra possua um local adequado para refeições.
Iluminação

A NR-17, que regulamenta as condições ergonômicas do trabalho, estabelece que:
“17.5.3 em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural
ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.
17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de
forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.”
Acessos seguros

A NR-12 trata da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Segundo o item 1.5:
“Nas atividades de manutenção, limpeza ou outras intervenções eventuais poderá
ser adotado o uso de plataformas móveis ou elevatórias, garantida sua
estabilidade, ou de outros meios de acesso não pertencentes às máquinas e
equipamentos desde que seguramente fixados”.
Já os outros pontos exigidos pelo guia são tratados na NR-18 nos trechos transcritos abaixo:
“18.13.5 A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em
sistema de guarda-corpo e rodapé deve atender aos seguintes requisitos: a) ser
construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão
superior e 0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; b) ter
rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); c) ter vãos entre travessas
preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da
abertura.”
“18.13.6 Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma
principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pédireito acima do nível do terreno.”
“18.13.7 Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser
instaladas, também, plataformas secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três)
em 3 (três) lajes.”
“18.13.9 O perímetro da construção de edifícios, além do disposto nos subitens
18.13.6 e 18.13.7, deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de
proteção.”
“18.30.1 É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se
executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de
pessoas estranhas aos serviços.”
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Primeiros socorros

A NR-7 que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional estabelece que:
“7.5.1 Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos
primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter
esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse
fim.”
Além disso, a NR-18 estabelece que deve haver ambulatório em frentes de serviço com 50
ou mais trabalhadores.
Espaços confinados

A NR-33 trata da segurança do trabalho nos espaços confinados. Como medidas técnicas de
prevenção a norma estabelece:
“a) identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de
pessoas não autorizadas;
b) antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados;
c) proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos,
ergonômicos e mecânicos;
d) prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem;
e) implementar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos
atmosféricos em espaços confinados;
f) avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores,
para verificar se o seu interior é seguro;
g) manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a
realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou
inertizando o espaço confinado;
h) monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os
trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para
verificar se as condições de acesso e permanência são seguras;
i) proibir a ventilação com oxigênio puro;
j) testar os equipamentos de medição antes de cada utilização; e
k) utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de
alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências
de radiofreqüência.”
Conforto térmico

A NR-17 estabelece o índice de temperatura efetiva entre 20ºC e 23°C para locais de
trabalho onde haja solicitação intelectual e concentração constantes. Além disso, a NR-15,
norma que estabelece as atividades e operações insalubre, relaciona o tipo de atividade
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desenvolvida pelo empregado e a temperatura que o mesmo está exposto e determina qual o
tempo máximo que o trabalhador pode realizar sua atividade e qual o período de descanso
entre esses tempos.
Comunicação e treinamento

A NR-6 trata dos equipamentos de proteção individual (EPI). Essa norma estabelece que
todos os empregados devem ser treinados quanto ao uso correto dos EPIs. Além disso, a NR9 diz que o PPRA, documento que traz os riscos ocupacionais existente no ambiente de
trabalho, medidas de controle e possíveis danos para a saúde, deve ser divulgado a cada nova
atualização. A NR-18 também obriga também que seja ministrado um treinamento
introdutório para todos os empregados da construção civil, antes dos mesmos iniciarem suas
atividades, abordando no mínimo informações sobre as condições e meio ambiente de
trabalho, os riscos inerentes a sua função, o uso adequado dos EPI e as informações sobre os
Equipamentos de Proteção Coletiva existentes no canteiro de obra.
No que tange a elaboração do mapa de riscos, com representação gráfica e por cores, a NR-5
estabelece que esse mapa deverá ser elaborado pela Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT).
Orientação à visitantes

As obras são obrigatoriamente fechadas para evitar que pessoas alheias ao serviço entrem.
Além disso, o mapa de riscos fica visível a todos, orientando quanto a localização e o tipo de
risco em cada lugar da planta.
Treinamento para funcionários e contratados em novas tarefas

A NR-1 estabelece que:
“1.4.4 Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que
implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:
a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de
trabalho;
b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;
c) as medidas adotadas pela organização;
d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; ”
Além disso, a NR-6 obriga que os trabalhadores sejam treinados quanto ao uso correto dos
EPI e a NR-12 estabelece que antes do trabalhador começar a operar uma máquina, que o
mesmo deve ser treinado e capacitado para isso.
Formação básica na área de higiene e segurança

A divulgação dos riscos ocupacionais e as formas de prevenção é feita pelo PPRA, no
treinamento introdutório, além de treinamentos específicos para cada tipo de tarefa. Além
disso, a NR-5 obriga que anualmente seja realizada a Semana Interna de Prevenção de
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Acidentes do Trabalho (SIPAT).
Os brigadistas, conforme estabelecido na IT-12 do Corpo de Bombeiros de Minhas Gerais,
recebem treinamento de resgate e primeiros socorros.
Sinalização de áreas

A NR-18 estabelece que:
“18.27.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:
a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis
das máquinas e equipamentos.
e) advertir quanto a risco de queda;
f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade
executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;
g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais
por grua, guincho e guindaste;
h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for
inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros);
j) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e
radioativas.”
Além disso, a NR-26 – Sinalização de Segurança – estabelece que deve ser usado sistema de
cores para advertir quanto aos riscos.
Rotulagem

A NR-26 estabelece que:
“26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a
segurança e saúde dos trabalhadores deve utilizar procedimentos definidos pelo
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.”
“26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:
a) Identificação e composição do produto químico;
b) Pictograma(s) de perigo;
c) Palavra de advertência;
d) Frase(s) de perigo;
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e) Frase(s) de precaução;
f) Informações suplementares”
Já no que se refere às cores das tubulações, a NBR 6493 é que padroniza.
Comunicação e códigos de riscos

A NR-18 estabelece que a obra deve estar sinalizada de modo a advertir sobre os riscos ali
existentes. Além disso, a NR-5 estabelece que em toda a planta deve ter o mapa de risco
identificando graficamente o tipo e gravidade do risco.
Riscos físicos
O guia orienta para que máquinas e equipamentos tenham suas partes móveis e perigosas
protegidas, botão de parada de emergência em local de fácil alcance dos trabalhadores. Essa
parte é tratada na NR-18 nos seguintes itens:
“18.22.2 Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e
partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores.”
“18.22.3 As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas
partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos
de proteção adequada.”
Estabelece também procedimentos de bloqueio, isolamento e eliminação da energia residual.
Segundo texto da NR-18 temos:
“18.21.11 Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos
devem:
a) ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam;
b) ser identificados;
c) possuir condições para a instalação de bloqueio e sinalização de impedimento
de ligação. 18.21.12 Em todos os ramais ou circuitos destinados à ligação de
equipamentos elétricos, devem ser instalados dispositivos de seccionamento,
independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança.”
Além disso, a NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) diz que:
“10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a
desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o
emprego de tensão de segurança.
10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem
10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como:
isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de
seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.”
Outra orientação é para que as máquinas tenham dispositivos que facilitem a manutenção de
rotina. A NR-12, em seu anexo III, trata do acesso para manutenção:
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“1. As máquinas e equipamentos devem possuir acessos fixados e seguros a todos os seus
pontos de operação, abastecimento, inserção de matérias-primas e retirada de produtos
trabalhados, preparação, manutenção e intervenção constante.”
Ruído

A NR-15 estabelece, assim como o guia, um limite de 85 dB(A) para exposição de 8 horas
diárias. Quanto ao maior nível de ruído permitido, a norma brasileira é mais rígida, uma vez
que guia estabelece o nível máximo de 140 dB(A) e a norma brasileira limita a 115 dB(A). A
NHO 01 da fundacentro estabelece que a cada aumento de 3 dB(A) no nível de exposição ao
ruído, a dose é duplicada, ou seja, o tempo de redução deve ser reduzido a metade. O limite
de ação para o ruído, nível no qual deve haver o controle com exames médicos ocupacionais
de acordo com a NR-7, é de 80 dB(A).
Vibrações

Assim como para todos os outros riscos ocupacionais, para a vibração as normas brasileiras
também colocam como primeira medida de controle de risco a eliminação do risco
ocupacional, e isso pode ser alcançado por meio da escolha adequada do equipamento,
conforme sugere o guia.
O anexo no 8 da NR-15 também relaciona o tempo máximo de exposição ao risco de acordo
com o nível da vibração, estabelecendo limites para tal.
Eletricidade

Segundo o guia de higiene e segurança no trabalho, é recomendado houver exposição ao
risco elétrico:
•

Identificar com sinais de alerta todos os dispositivos e linhas com carga elétrica;

•

Bloquear (descarregar a energia e deixar a peça ou máquina aberta com um
dispositivo de travamento controlado) e etiquetar (coloque uma etiqueta de aviso no
sistema de bloqueio) durante as operações de revisão ou manutenção;

•

Examinar todos os cabos, cordões e ferramentas manuais elétricas para verificar se
há fios desencapados ou que saíram e seguir as recomendações de fabricante para a
tensão máxima permitida na utilização de ferramentas manuais elétricas;

•

Fornecer isolamento duplo / aterramento de todos os equipamentos elétricos usados
em ambientes onde haja ou possa haver umidade; utilizar equipamentos com
circuitos protegidos com interruptor em caso de perda do aterramento;

•

Proteger os cabos de alimentação e de extensão de danos causados pelo tráfego com
um revestimento de proteção ou suspendendo-os acima da área de traficar;

•

Etiquetar adequadamente as salas de serviço que abriguem equipamentos de alta
tensão e os locais que têm acesso controlado ou proibido;

•

Estabelecer zonas de acesso proibido em torno e abaixo das linhas elétricas de alta
tensão;

•

Veículos de construção com pneus de borracha ou outros veículos que entram em

352

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

contato direto ou formam um arco elétrico com cabos de alta tensão provavelmente
terão que ser retirados de serviço por períodos de 48 horas e os pneus deverão ser
substituídos para evitar acidente devido a pneus partidos ou pneus que poderia
causar ferimentos graves ou mesmo a morte;
•

Realizar uma identificação e sinalização detalhadas de toda a fiação elétrica
enterrada antes de iniciar qualquer trabalho de escavação.

A NR-18 estabelece:
“18.6.4 Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das
escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo stiver desligado.
18.6.4.1 Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas
especiais junto à concessionária.”
“18.21.4 É proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos
trabalhadores em instalações e equipamentos elétricos.”
18.21.5 Os condutores elétricos devem:
a) ser dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais;
b) estar protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes
de danificar a isolação;
c) ser compatíveis com a capacidade dos circuitos elétricos aos quais se integram;
d) possuir isolação em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes;
e) possuir isolação dupla ou reforçada quando destinados à alimentação de
máquinas e equipamentos elétricos móveis ou portáteis.”
“18.21.6 As conexões, emendas e derivações dos condutores elétricos devem
possuir resistência mecânica, condutividade e isolação compatíveis com as
condições de utilização.”
“18.21.7 As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de
proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas, com
emissão de respectivo laudo por profissional legalmente habilitado, em
conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e com as
normas técnicas nacionais vigentes.”
“18.21.7.1 As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas,
equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico, mas
que possam ficar energizadas quando houver falha da isolação, devem estar
conectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção.”
Já a NR-10 estabelece:
“10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização
adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao
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disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras,
as situações a seguir:
a) identificação de circuitos elétricos;
b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
c) restrições e impedimentos de acesso;
d) delimitações de áreas;
e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de
movimentação de cargas;
f) sinalização de impedimento de energização;
g) identificação de equipamento ou circuito impedido.”
Riscos para os olhos

As normas brasileiras exigem que primeiramente sejam tomadas medidas de proteção
coletiva quando existir um risco. Assim sendo, em caso de riscos para os olhos, na
impossibilidade de eliminação do risco, deverá primeiro ser tomadas medidas de proteção
coletiva para que o risco não se desprenda da fonte ou na sua trajetória, por meio de
anteparos, para que não atinja o trabalhador.
Caso as medidas não sejam suficientes, a NR-6 indica os óculos de proteção para isso.
Soldagem
A NR-6 estabelece o uso de máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos
de partículas, proteção contra radiação ultra-violeta, radiação infra-vermelha e luminosidade
intensa.
Outra norma que trata da soldagem é a NR-18, cujo alguns trechos são transcritos abaixos:
“18.11.4 Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização
de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material
utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível.”
“18.11.5 Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente,
tanque ou similar, que envolvam geração de gases confinados ou semiconfinados,
é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de
explosão e intoxicação do trabalhador, conforme mencionado no item 18.20 Locais confinados.”
Condução de veículos industriais e tráfego nas intervenções
Quanto ao treinamento e qualificação para os condutores de veículos industriais, a NR-18
estabelece que:
18.14.2 Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só
devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em
carteira de trabalho.
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Já no que tange a realização de exames médicos periódicos, a norma brasileira define que
todo empregado deve realizar o exame periódico com intervalos entre 6 meses e 2 anos a
depender da idade, saúde e exposição a riscos ocupacionais.
Todas as máquinas pesadas devem emitir sinal sonoro de ré segundo a NR-18 e as
sinalizações e restrições de circulação, como por exemplo, para os locais de escavação, são
todas definidas na NR-18.
Intervalos de repouso

A NR-15 estabelece intervalos de repouso para cada tipo de atividade e exposição aos níveis
de calor. Além disso, essa norma também estabelece que os períodos de descanso devem ser
feitos em ambientes com temperaturas mais amenas.
A NR-6 define alguns EPIs para proteção de riscos de origem térmica. Esses EPIs são:
protetor fácil, vestimentas para proteção do tronco, luvas para proteção das mãos, manga
para proteção do braço e antebraço, calçado para proteção dos pés, perneira para proteção
das pernas, calça para proteção das pernas e macacão para proteção do tronco e membros
superiores e inferiores.
Ergonomia

A norma brasileira que trata da ergonomia de forma abrangente é a NR-17. Além disso,
várias normas da ABNT tratam de forma mais específica os diversos parâmetros da
ergonomia.
A ABNT NBR 13966 trata da ergonomia para móveis de escritório, a NBR ISSO 11228 trata
da ergonomia para movimentação manual de carga e movimentos repetitivos.
As pausas são tratadas na NR-17.
Trabalho realizados em altura

Assim como o guia, a NR-35 (trabalho em altura) estabelece medidas para trabalhos
realizadas em altura igual ou superior a 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda.
A NR-18 também estabelece algumas diretrizes para o risco de quedas.
Algumas dessas medidas de proteção são:
•

Sistema de proteção contra quedas por meio de sistemas de anteparos rígidos com
travessão, travessão intermediário e rodapé;

•

Andaimes e escadas apropriadas;

•

Treinamentos incluindo técnicas de resgate e de primeiros socorros;

•

EPIs adequados para a tarefa como cinturão tipo paraquedista, talabarte Y, capacete,
etc.

Iluminação

A NR-17, que regulamenta as condições ergonômicas do trabalho, estabelece que:
“17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural
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ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.
17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de
forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.”
Já a NHO-01 da FUNDACENTRO define em seu quadro 1 os limites mínimos de
iluminamento em função de ambiente, tarefa ou atividade.
Riscos químicos

A NR-9 estabelece a hierarquia dos controles dos riscos conforme trechos abaixos:
“9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva
deverá obedecer à seguinte hierarquia:
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes
prejudiciais à saúde;
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente
de trabalho;
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente
de trabalho.”
“9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem
suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou
ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras
medidas, obedecendose à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.”
Assim sendo, o primeiro passo é tentar substituir as substâncias perigosas, na
impossibilidade deve-se atuar para que os agentes de riscos não se desprendam da fonte
geradora e não se espalhem pelo meio, depois reduzir o número de trabalhadores expostos
exatamente como propões o guia.
Em relação a rotulagem dos produtos químicos, a NR-26 estabelece:
“26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a
segurança e saúde dos trabalhadores deve utilizar procedimentos definidos pelo
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.”
“26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:
a) identificação e composição do produto químico;
b) pictograma(s) de perigo;
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c) palavra de advertência;
d) frase(s) de perigo;
e) frase(s) de precaução;
f) informações suplementares”
Já a distribuição e treinamento adequado do uso dos EPIs são determinados na NR-6.
Qualidade do ar

A NR-15 estabelece limites de exposição para jornadas de 8 horas diárias para os agentes
químicos e na falta de limites estabelecidos por ela, deve ser utilizado os valores de normas
internacionais. Essa norma leva em conta os efeitos acumulados de substâncias e é calculada
em função de uma jornada de trabalho de 8 horas. Valores para jornadas superiores devem
ser normatizados. Além disso, as normas brasileiras colocam como prioridade a adoção de
medidas de proteção coletiva, devendo ser utilizadas capelas com sistemas de exaustão para
reduzir os níveis de concentração do agente químico no ambiente de trabalho.
Incêndios e produtos inflamáveis

O armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis é tratado na IT-22 do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais. A NR-18 também conta com um item que trata do
armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivo no canteiro de
obras, além de falar da sinalização dos riscos presentes na atividade.
Quanto ao treinamento para o manuseio de materiais inflamáveis, a NR-18 obriga a
realização de treinamento introdutório com carga horária de 6 horas, além da NR-1 também
obrigar que o trabalhador seja informado sobre os riscos aos quais ele está exposto, medidas
de controle e possíveis danos à saúde.
O treinamento de prevenção e combate a incêndios é normatizado pela IT-12 do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais.
Produtos químicos corrosivos entre outros

Todas as medidas previstas no item “Incendios e explosiones” são aplicáveis aos produtos
químicos corrosivos, oxidantes e reativos. Além disso, o armazenamento dos produtos
químicos deve seguir o que estabelece a NR-26:
“26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a
segurança e saúde dos trabalhadores deve utilizar procedimentos definidos pelo
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.”
“26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:
a) identificação e composição do produto químico;
b) pictograma(s) de perigo;
c) palavra de advertência;
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d) frase(s) de perigo;
e) frase(s) de precaução;
f) informações suplementares”
Materiais que contêm amianto

A NR-15 em seu anexo 12 proíbe o uso de asbesto (amianto) do grupo anfibólio e também a
pulverização de qualquer tipo de amianto.
Como medidas de controle a norma exige o cadastramento de empresas que produzem,
utilizam ou comercializam fibras de asbestos, define rotulagem específica para o produto,
padroniza a avaliação ambiental periódica de 6 em 6 meses e a manutenção desses registros
por pelo menos 30 anos, estabelece o fornecimento de vestimentas e o vestiário duplo para
troca de roupa para os trabalhadores expostos, estabelece o controle médico da saúde do
trabalhador por pelo menos mais 30 anos após seu desligamento da empresa, dentre outras
exigências.
Riscos biológiocos

O risco biológico é inexistente nessa atividade, em que pese haja regulamentação nas normas
brasileiras, tanto pela NR-15 quanto pela NR-32.
Riscos Radiológicos

O risco radiológico é inexistente nessa atividade, em que pese haja regulamentação nas
normas brasileiras por meio da NR-16 e por normas específicas da ABNT para cada fonte
geradora do risco.
Equipamento de proteção individual

A NR-6 estabelece que quando não for possível eliminar ou reduzir os riscos, deve ser
fornecido o EPI para o empregado. Todos os EPIs listados são especificados na norma
brasileira e de uso obrigatório para os riscos.
Espaços confinados

A NR-33, que trata da segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, define espaço
confinado da mesma forma que o guia.
Além das medidas técnicas já citadas no item “Suministro de Aire”, essa norma estabelece as
seguintes medidas administrativas:
“a) manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos
desativados, e respectivos riscos;
b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço
confinado;
c) manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme
o Anexo I da presente norma;
d) implementar procedimento para trabalho em espaço confinado;
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e) adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo II
desta NR, às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados;
f) preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho
antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados;
g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão de
Entrada e Trabalho;
h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da Permissão
de Entrada e Trabalho;
i) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem
completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa
ou interrupção dos trabalhos;
j) manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por
cinco anos;
k) disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o
conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do
trabalho;
l) designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando
os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitação requerida;
m) estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior
dos espaços confinados;
n) assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com
acompanhamento e autorização de supervisão capacitada;
o) garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de
controle existentes no local de trabalho; e
p) implementar um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise
de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser
desenvolvido.”
Além disso, essa norma também estabelece que todo empregado que trabalhe em espaço
confinado seja treinado para isso e que seja elaborado plano de emergência e salvamento,
conforme estabelece o guia.
Trabalho isolado

O trabalho isolado não se aplica na atividade. Há vedação explícita para a realização de
trabalho isolado em altura pela NR-35 e também para trabalho em espaço confinado pela
NR-33.
Monitoramento

O monitoramento das condições ambientais de trabalho é definido pela NR-09 e o controle
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médico ocupacional pela NR-07.
Na NR-09 ficam definidos os quesitos mínimos de acordo com o transcrito abaixo:
“9.2.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo,
a seguinte estrutura:
a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
b) estratégia e metodologia de ação;
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.”
“9.2.1.1 Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano,
uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização
dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.”
Além disso, a norma prevê as etapas mínimas da elaboração do PPRA:
“9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes
etapas:
a) antecipação e reconhecimentos dos riscos;
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e) monitoramento da exposição aos riscos;
f) registro e divulgação dos dados.”
Quanto ao reconhecimento dos riscos e da avaliação quantitativa dos mesmos:
“9.3.3 O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens,
quando aplicáveis:
a) a sua identificação;
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes
no ambiente de trabalho;
d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores
expostos;
e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição;
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível
comprometimento da saúde decorrente do trabalho;
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na
literatura técnica;
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h) a descrição das medidas de controle já existentes.”
“9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:
a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos identificados na
etapa de reconhecimento;
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle.”
Quanto ao monitoramento dos riscos a NR-9 estabelece:
“9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de
controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a
um dado risco, visando à introdução ou modificação das medidas de controle,
sempre que necessário.”
Quanto à vigilância da saúde do trabalhador, a NR-7 determina que os empregados passem
por exame admissional antes de iniciarem suas funções, exame periódico anual quando
exposto a riscos ocupacionais e exame de mudança de função quando houver mudança de
exposição. Outros exames ocupacionais além desses também são previstos na norma. O
PCMSO e os prontuários médicos deverão ficar arquivados por no mínimo 20 anos após o
desligamento do empregado.
Em relação ao treinamento de primeiros socorros, o mesmo é previsto na IT-12 do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais e os demais.
Acidentes e enfermidades

O Instituto Nacional da Seguridade Social estabelece que os acidentes de trabalho devem ser
comunicados por meio de abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
A CIPA em conjunto com o SESMT é responsável pela prevenção dos acidentes e incidentes
nos locais de trabalho, sendo esses um canal aberto de comunicação interna.
Em caso de acidente de trabalho, a CIPA em conjunto com SESMT deverá investigar o
acidente e traçar um plano de ação conforme determinado na NR-5.

8.5. PESSOA RESPONSÁVEL
UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA ( UGP)

Para Coordenação e a Gestão do Programa será criada uma UGP, constituída no âmbito da
estrutura da secretaria municipal de obras e infraestrutura – SMOBI - composta por membros
dos órgãos e autarquias:
•

BHTrans;

•

Urbel;

•

Sudecap;

•

SMPU/Suplan;
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CTGM.

A UGP atuará como interlocutora junto ao banco mundial e os órgãos públicos envolvidos
ou intervenientes no programa e será responsável por:
•

Prover orientações específicas relativas à execução do programa;

•

Buscar, sempre que possível, conciliar e integrar as ações propostas pelos diferentes
co-executores, de modo a promover a utilização múltipla e integrada dos recursos;

•

Acompanhar

a

execução,

harmonizar,

articular,

integrar

e

otimizar

a

operacionalização das ações do programa;
•

Implantar e operar o sistema de monitoramento e avaliação do programa.

Atribuições e competências dos órgãos e autarquias da UGP:
•

Smobi - Órgão executor do programa terá a responsabilidade de planejamento,
gestão administrativa e financeira, coordenando os órgãos e autarquias que
compõem a ugp;

•

BHTrans – Responsável pelo planejamento de mobilidade urbana fornecendo
diretizes para execução dos projetos viários; estudos e projetos funcionais das
estações de integração;

•

Sudecap – Responsável pelos projetos executivos e obras viárias; supervisão social,
ambiental e de obras;

•

Urbel – Responsável pelos projetos executivos e obras de urbanização, viários e
saneamento da cidade informal, supervisão social e ambiental;

•

SMPU/Suplan – Responsável pelas diretrizes do planejamento urbano;

•

CTGM – Responsável pelo acompanhamento dos mecanismos de controle,
programa de integridade, trilha de auditoria e execução de auditoria de processos.

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

Figura 155 - Unidade Gestora do Programa (UGP).

Unidade Executora do Programa ( UEP)

A UGP contará com o apoio de uma Unidade Executora do Programa (UEP) e ainda com o
suporte de todos os órgãos do poder executivo municipal afetos às questões do campo de
ação imediata do programa.
Atribuições da UEP:
•

Preparar os processos licitatórios, incluindo processos administrativos e técnicos
(como termos de referência) e demais documentos necessários às contratações;

•

Preparar os relatórios de acompanhamento do programa, reunindo os relatórios dos
órgãos e entidades co-executores;

•

Realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades, no que se referir aos
componentes e subcomponentes do programa;

•

Participar da fase de liquidação da despesa: recebimento dos serviços e produtos;
inspeção e liberação; laudo de medição; atestado de prestação de serviços e
produtos; requisição de pagamento; autorização de pagamento;

•

Preparar os relatórios de monitoramento e as avaliações do programa;

•

Manter documentação técnica, jurídica e financeira do programa.
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Figura 156 - Unidade Executora do Programa (UEP)

Atribuições e competências da unidade executora do programa (UEP)

•

Especialista em mobilidade viária – compete ao especialista em mobilidade viária a
elaboração do plano de aquisições das tecnologias para mobilidade e equipamentos
diversos, estudos das estações de integração; elaborar o termo de referência;
levantamento de custos/orçamento;

•

Especialista em aquisições padrão BIRD – compete ao especialista em aquisições
padrão BIRD o recebimento dos termos de referência das áreas técnicas e elaboração
dos editais;

•

Especialista jurídico – compete ao especialista jurídico elaborar pareceres para
contratações;

•

Especialista em licitação – compete ao especialista em licitação realizar os processos
licitatórios previstos no programa;

•

Coordenador urbanístico social – compete ao coordenador urbanístico social
gerenciar os riscos sociais e acompanhar o Programa Trabalho Técnico Social
(PTTS);

•

Coordenador urbanístico ambiental– compete ao coordenador urbanístico social
gerenciar os riscos ambientais e acompanhar as execuções das obras;

•

Especialista de empreendimentos viários – compete ao especialista em
empreendimentos viários elaborar plano de aquisições de projetos, obras e
supervisão social e ambiental, levantar custos/orçamento, elaborar os termos de
referência, gerenciar o cronograma físico-financeiro, realizar o acompanhamento de
projetos, gerenciar os ricos ambientais e sociais e elaborar o plano de políticas
ambientais e sociais;

•

Coordenador de obra componente mobilidade – compete ao coordenador de obra
componente mobilidade acompanhar e solicitar adequações do cronograma físicofinanceiro, atestar medições, receber produtos e acompanhar as execuções dos
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contratos;
•

Especialista em planejamento urbano – compete ao especialista em planejamento
urbano elaborar o plano de aquisições do plano de estruturação urbana da região do
Jatobá; elaborar o termo de referência e levantar custos/orçamento;

•

Especialista em urbanização integrada em vilas e favelas – compete ao especialista
em urbanização integrada em vilas e favelas a elaborar do plano de aquisições para
projetos viários, de saneamento, de unidades habitacionais, execução de obra,
supervisão social, ambiental e de obras; elaborar o termo de referência;
levantamento de custos/orçamento;

•

Coordenador administrativo financeiro – compete ao supervisor administrativo
consolidar o plano de aquisições do programa; atualizar custos no QCI; solicitar
desembolsos;

•

Coordenador do programa – compete ao coordenador do programa realizar
pagamento das medições; articular as ações, compromissos e entregas junto ao
banco mundial, unidade executora e gestora do programa; aprovar as licitações
relativas ao programa;

•

Especialista em monitoramento e controle – compete ao especialista em
monitoramento e controle o monitorar o cronograma físico-financeiro; realizar
prestação de contas; elaborar relatórios de acompanhamento; lançar dados no
sistema de acompanhamento do banco;

•

Supervisor do fortalecimento institucional – compete ao supervisor de
fortalecimento institucional acompanhar os mecanismos de controle, programa de
integridade, trilha de auditoria e execução de auditoria de processos.

8.6. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
A construção civil possui normativas nacionais específicas sobre a saúde e a segurança
ocupacional dos trabalhadores, a saber, a NR 04 – Serviços especializados em engenharia de
segurança e em medicina do trabalho – SESM, a NR 07 – Programas de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO).
O objetivo da NR 04 é reduzir acidentes de trabalho e eventuais doenças ocupacionais
(causadas em função da atividade exercida), através da elaboração do SESMT. Desta
maneira, os profissionais do SESMT analisam riscos, desenvolvem estratégias e orientam a
respeito de segurança.
A Norma Regulamentadora – NR 07 através da Portaria 3214/78 regulamenta o Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, programa que, em conjunto com os
demais, somará forças em prol da integridade e saúde dos trabalhadores.
Para as obras da Urbel é exigido que as empresas contratadas cumpram rigorosamente as
normativas vigentes. Para empreendimentos de maior porte é exigido das empresas
Contratadas para a execução das obras que seja desenvolvido PCMSO específico conforme
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os serviços a serem executados. No âmbito municipal, o Caderno de Encargos da Sudecap,
também regulamenta o assunto.
Cabe ao Ministério da Economia a tarefa de orientar e fiscalizar sobre condições de trabalho
e aplicar as devidas sanções se necessário. A Urbel em suas obras atua como coadjuvante na
fiscalização do cumprimento da legislação, exigindo que a empresa contratada cumpra o
PCMSO e advertindo sobre irregularidades percebidas nas obras.
De forma análoga considerações feitas para os trabalhadores envolvidos nas obras são
também observadas para aqueles profissionais que serão envolvidos nos projetos
estratégicos, ou seja, as NR’s e as ABNT’s que regulamentam as atividades do trabalhador e
do trabalho no âmbito nacional e, na esfera Municipal, o Caderno de Encargos da
SUDECAP 3ª/4ª edições. O Caderno de Encargos sistematiza Normas e Procedimentos
específicos de forma complementar a legislação vigente. Portanto, esse arcabouço legal
norteia todas as licitações e contratações de obras e serviços da administração municipal
sendo previstas penalidades administrativas através de clausulas contratuais e jurídicas caso
ocorra alguma violação ou descumprimento.

8.7. IDADE DE EMPREGO
Todos os profissionais envolvidos nas obras e serviços devem ter idade mínima de 16
(dezesseis) anos, ressalvada a possibilidade de contratação de menores aprendizes maiores
de 14 anos, e devem ser contratados em regime de Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), onde estão incluídas as normas que regulamentam as relações de trabalho entre o
empregador e empregados e também as regras dos processos trabalhistas na Justiça.
Portanto, todos os trabalhadores envolvidos deverão ser portadores de documentação de
identificação e de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente registrada
pelo empregador e contratada de forma compatível à função a ser desempenhada no
empreendimento. O trabalho infantil no Brasil é ilegal e caso seja verificado algo desta
natureza a empresa responsável deverá responder juridicamente pela infringência da lei.

8.8. TERMOS E CONDIÇÕES
Conforme a CLT estabelece, o piso salarial vigente em todo território nacional sistematiza as
condições de trabalho, direitos e deveres do empregado e empregador, tais como horas
trabalhadas mensalmente, regime de trabalho, horas extras, salário mínimo, férias, abonos,
etc. Conforme a empresa a ser contratada, pode haver ainda um acordo trabalhista que
poderá garantir regras mais favoráveis ao empregado.
Após a contratação da empresa responsável pela obra é exigido que ela apresente a guia de
recolhimento de Instrução Nacional de Seguro Social (INSS). A matrícula CEI (Cadastro
Específico do INSS) nada mais é do que uma forma de vincular uma obra de construção
civil, construtora e os funcionários à Receita Federal. Essa matrícula permite, então, o devido
recolhimento da contribuição de INSS sobre a mão de obra utilizada. Vale ressaltar que o
responsável pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra de construção
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civil é a empresa construtora.
Os empregados das empresas contratadas deverão ter suas condições de trabalho regidas pela
Constituição Federal, CLT e Acordos Coletivos porventura existentes, sendo, também,
imperiosa a observância das leis especiais que regem as categorias profissionais de cada
trabalhador.
Nos termos do Acórdão norteador nº 1136/2004 do Tribunal de Contas da União, a empresa
contratada deverá comprovar junto à Administração Pública o adimplemento das obrigações
previdenciárias e trabalhistas pertinentes ao objeto contratado, sendo necessário na execução
de contratos de execução de obras civis e serviços de supervisão o cumprimento da
legislação da Previdência Social, em especial o artigo 219, § 5º e 6º, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em que está disposto que o contratado
deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distinta para cada obra de construção
civil do contratante do serviço.
Cabe à contratante manter em boa guarda e em ordem cronológica, as correspondentes notas
fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, Guias da Previdência Social, Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social com comprovantes de entrega
correspondentes a cada medição, devendo abster-se de realizar pagamentos a empresas
contratadas que estejam em débito com referência a encargos trabalhistas e previdenciários.

8.9. MECANISMO DE QUEIXAS
É obrigatório que todos os trabalhadores, contratados diretos ou indiretos, envolvidos nas
obras e serviços sejam contratados em regime de CLT e tenham carteira de trabalho assinada
pela Construtora. A CLT regulamenta de forma clara os direitos trabalhistas e regras da
relação entre empregado e empregador. Nesse caso, a CLT garante ao trabalhador, caso se
sinta lesado, que recorra juridicamente pelos seus direitos junto à justiça do trabalho.
Como a intervenção contará com um escritório social avançado, instalado junto à
comunidade, poderão ser desenvolvidas também ações com os trabalhadores contratados,
para apresentação do escopo da intervenção, ações de educação ambiental, podendo esta
equipe social também atuar com recebimento de queixas ou dúvidas relativas às questões
trabalhistas.

8.10. GESTÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS
As empresas serão contratadas através de licitação conforme orientações do Banco Mundial.
O processo licitatório, especificamente o Edital de Licitação, trará todas as obrigações da
contratada e da contratante, inclusive as restrições de capacidade da empresa. As empresas
devem apresentar diversos documentos que assegurem sua capacidade técnica para execução
das atividades, além de capacidade financeira, comprovação de regularidade fiscal,
trabalhista e administrativa. Assim, entende-se que as empresas participantes do ato são
entidades respeitáveis e legítimas, permitindo operar em conformidade com os requisitos do
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Banco Mundial e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
O edital, além das regras, também será composto pelas sanções pelo eventual não
cumprimento de tais regras. Tais regras deverão ser seguidas pelas empresas contratadas e
eventualmente pelos terceiros.

8.11. TRABALHADORES COMUNITÁRIOS
Dentro do eixo de desenvolvimento econômico da comunidade, ação prevista pelo trabalho
social de acompanhamento das intervenções, serão desenvolvidas ações de capacitação de
moradores locais para possível atuação durante a execução das obras. Para isso, o trabalho
social irá prever cursos e oficinas profissionalizantes, e promoverá a articulação necessária
com a empresa executora da obra para possível aproveitamento dos quadros capacitados nos
contratos de execução.
Essa estratégia, utilizada de maneira geral nas intervenções realizadas pela Urbel, concilia as
ações de geração de trabalho e renda com as ações de maior apropriação das intervenções
pela comunidade local, além de contribuir para reduzir os inconvenientes e eventuais
transtornos inerentes â execução de intervenções de grande porte como a obra da Cabana.

8.12. TRABALHADORES DE FORNECIMENTO PRIMÁRIO
A fim de monitorar os trabalhadores de fornecimento primário, será incluído no Termo de
Compromisso de não contratação de trabalho infantil ou trabalho forçado que será assinado
pela empresa executora do projeto/obra.
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9. ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E
IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A
GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
E SOCIAIS

9.1. SOLIDEZ DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA GESTÃO DE
RISCOS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
Um grande avanço na gestão de riscos e desastres ambientais no Brasil está na Lei Federal
12.608/2012 que instituiu Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e autorizou a criação de sistema de informações
e monitoramento de desastre. A lei federal estabeleceu de forma clara as responsabilidades
de cada ente federativo na gestão de riscos e desastres naturais, criou ferramentas de
monitoramento das áreas suscetíveis em escala nacional, além de ter criado restrições a
novas expansões urbanas e parcelamentos do solo em áreas que não tenham sido
devidamente estudadas.
Em Belo Horizonte, por mais de 20 anos o município organiza programas para prevenção de
inundações e desastres naturais. Desde 2001, um programa de restauração de córregos
chamado Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS), que
organizou trabalhos de limpeza das margens, retirada de lixo e pequenos trabalhos
preventivos. Um sistema de monitoramento, composto por 56 estações hidrometereológicas,
acompanha os níveis das chuvas de mais de 73 rios e córregos da cidade, o que permite
alertas antecipados. A prefeitura também demarcou 80 pontos suscetíveis a inundações na
cidade que foram classificados em uma escala e são monitorados por comitês de pessoas que
vivem ou trabalham nas áreas.
Desde 1993, a prefeitura também promove um programa destinado a fornecer serviços às
populações que vivem em áreas de risco. O Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR),
tem o objetivo de prevenir maiores acidentes através de projetos que prestam assistência
técnica e social às famílias que vivem em áreas de risco, a fim de diagnosticar, prevenir,
controlar e eliminar acidentes. Núcleos de Defesa Civil são formados com a ajuda de
moradores das vilas e favelas que são capacitados para aprender e adotar medidas
preventivas.
O Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR) atua há 35 anos em vilas e favelas com
objetivo de evitar acidentes graves e preservar vidas, assegurando proteção para as famílias
que residem em áreas de risco geológico e inundação. O trabalho é executado por de meio
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de vistorias, obras de manutenção, intervenções com mão de obra do morador e atividades de
prevenção ao risco geológico.
Principais ações do PEAR

As ações preventivas nas áreas de risco em vilas e favelas são desenvolvidas não só no
período das chuvas, que vai de outubro a março, mas durante todo o ano.
A atenção nestas áreas é reforçada por meio de vistorias técnicas e monitoramento constante,
principalmente nos locais mais críticos. Quando da chegada das chuvas, os esforços se
concentram no atendimento à população.
Quando o local apresenta grau de risco alto ou muito alto, o qual não pode ser eliminado ou
controlado por uma obra tecnicamente viável, a família é removida, sendo encaminhada para
o Abrigo Municipal Granja de Freitas ou o Abrigo São Paulo. Ela também pode acessar o
programa Bolsa Moradia até o seu reassentamento definitivo em uma unidade habitacional
construída pela Prefeitura. Dessa forma, o reassentamento involuntário sempre é
acompanhado de outras políticas públicas municipais para minimizar o impacto nas famílias
afetadas.
Vistorias
Tabela 23 - Histórico de vistorias
ANO

VISTORIAS

2017

1531

2018

1651

2019

1114*

*até 15/10/2019

Remoções Preventivas

No período de janeiro a dezembro de 2018, os técnicos da Urbel indicaram a necessidade da
remoção preventiva de 25 famílias de áreas com alto risco de deslizamento nas vilas e
favelas.
Obras de Eliminação e Mitigação do Risco

Durante os meses da estiagem a Urbel intensifica a realização de obras de pequeno e médio
porte com o objetivo de corrigir ou eliminar situações de risco alto e muito alto, e, desta
forma, prevenir acidentes e transtornos no período das chuvas. No período de janeiro a
dezembro de 2018, foram executadas 72 obras para controle e erradicação do risco como
muros de contenção, tratamento de encosta, lajes impermeabilizantes, dentre outros.
Obras com Mão de Obra do Morador

Outro tipo de obra preventiva para evitar problemas com as chuvas são as intervenções
realizadas em parceria com a comunidade. A Urbel doa o material de construção e fornece
assistência técnica por meio de engenheiro, enquanto o morador é responsável pela mão de
obra. As intervenções são de pequeno porte como muros de contenção de menor tamanho,
canaletas de drenagem, lajes impermeabilizantes, pavimentação de beco, etc. No período de
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janeiro a dezembro de 2018, foram realizadas 23 obras de risco geológico com a mão de obra
do morador.

9.1.1.

Defesa do Patrimônio Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), instituída pela Lei 11.065 de 1º de agosto de
2017, é órgão gestor do Sistema Municipal de Cultura, parte da administração direta da
cidade de Belo Horizonte. Compete à Secretaria planejar, organizar, dirigir, coordenar,
executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município em cooperação com os
demais entes federados e com os diferentes segmentos culturais.
Cabe a ela formular políticas culturais democráticas, transversais, participativas,
transparentes e descentralizadas; garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, a
universalização do acesso à cultura e à diversidade cultural e étnico-racial. Além disso, tem
como responsabilidade a proteção do patrimônio cultural material e imaterial, por meio da
coordenação da política municipal de arquivos e memória, fomento a pesquisa e a formação
em artes, cultura e gestão cultural.
Integra sua estrutura a Fundação Municipal de Cultura (FMC), cabendo a SMC a gestão do
Fundo Municipal de Cultura, o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de
Belo Horizonte (FPPC-BH), tendo em sua área de competência o Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM); o Conselho Municipal de
Política Cultural - Comuc e a Câmara de Fomento à Cultura Municipal (CFCM).
A Fundação Municipal de Cultura (FMC), instituída pela Lei n.º 9.011, em 1º de janeiro de
2005, tem por finalidades contribuir para o planejamento e a formulação de políticas
públicas e executar programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento cultural do
Município de Belo Horizonte.
Vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, a Fundação integra a Administração Pública
Indireta do Município e possui autonomia administrativa e financeira, assegurada,
especialmente, por dotações orçamentárias, patrimônio próprio, aplicação de suas receitas e
assinatura de contratos e convênios com outras instituições.
A FMC é responsável pela gestão de 32 unidades, entre bibliotecas, centros culturais, centros
de referência, arquivo público, cinema, museus e teatros, distribuídas por todas as regionais
do município, onde são oferecidas atividades de formação, fomento e difusão artística e
cultural. A Escola Livre de Artes Arena da Cultura, vinculada à FMC, promove ações de
formação em sete áreas artísticas, contemplando pessoas de todas as faixas etárias, nas nove
regionais da cidade. Realiza também eventos referenciais como o Festival de Arte Negra FAN, o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte (FIT BH), o Festival
Literário Internacional (FLI), o Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) e a Virada
Cultural de Belo Horizonte.
Tem ainda por atribuição zelar pelo patrimônio cultural do município, bem como promover
ações de preservação da memória e de incentivo às manifestações culturais da cidade. Além
disso, a Fundação compartilha com a SMC a gestão de mecanismos de fomento como a Lei
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Municipal de Incentivo à Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, bem como editais
voltados para áreas culturais específicas.

9.2. EXISTÊNCIA E EFETIVIDADE DE INSTRUMENTOS DE
CONTROLE SOCIAL DAS AGÊNCIAS RESPONSÁVEIS PELA
GESTÃO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS
Este item visa à existência e efetividade de instrumentos de controle social das agências
responsáveis pela gestão de riscos socioambientais e de resposta a atendimentos (consultas,
comentários, críticas, queixas e denuncias sobre a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte e
de suas agências que respondem pela gestão de riscos socioambientais) feitos à população.
Capacitação Núcleos de Defesa Civil ( NUDEC)

Os Núcleos de Defesa Civil (NUDEC), são formados por cidadãos da comunidade que,
através do trabalho voluntário e solidário, contribuem com ações preventivas nas áreas de
risco, além de orientar e prestar socorro mais imediato nas situações de calamidade e
emergência. Durante o ano eles participam de diversas atividades de capacitação oferecida
pela Urbel, como curso de noções básicas do PEAR, visita às áreas de risco de deslizamento,
onde são instruídos a identificar os tipos de risco geológico e os agentes (lixo, corte
inadequado de barrancos, lançamento de água servida em encostas, e outros), oficinas para
implantação de hortas comunitárias em áreas remanescentes, além de treinamentos de
formação e reciclagem ministradas pelo Corpo de Bombeiros. Também aprendem como agir
e orientar os moradores nos períodos de chuvas intensas e prolongadas, sobre os indícios de
trincas nas moradias, movimentação de terreno e elevação do nível das águas de córregos e
ribeirões. Os voluntários também recebem os alertas de chuva e transmitem para a
comunidade. A PBH conta com a participação de aproximadamente 460 voluntários,
abrangendo mais de 52 comunidades de todas as regiões da cidade.
Capacitação Núcleos de Alerta de Chuva ( NAC)

Formado por moradores e pessoas que trabalham em áreas de risco, alagamento e inundação,
os voluntários tem um papel importante de alertar, monitorar e orientá-las em caso de chuvas
fortes. Durante o ano eles participam de atividades de capacitação oferecida pela Urbel e
realizam treinamento de formação e reciclagem ministrado pelo Corpo de Bombeiros.
Também aprendem como agir e orientar os moradores nos períodos de chuvas intensas e
prolongadas, e recebem os alertas de chuva e transmitem para a comunidade. A PBH conta
com a participação de 408 voluntários, divididos em 44 núcleos;
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Figura 157 - Carta de Inundação.

Mobilização nas Vilas

Nos meses que antecedem ao período das chuvas a Prefeitura intensifica o trabalho
preventivo de alerta e conscientização dos moradores das áreas de risco geológico das vilas e
favelas e também das áreas de inundação da cidade. A Operação Olha a Chuva, realizada por
técnicos da Urbel e voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (NUDEC) e Núcleos de Alerta
de Chuvas (NAC), é uma destas ações. Neste período são distribuídas cartilhas educativas
para a população, instaladas faixas nas comunidades, afixados cartazes em escolas, creches,
postos de saúde, e uma moto de som percorre dezenas de vilas e favelas divulgando
orientações de prevenção. Além disso, técnicos da Urbel realizam atividades de prevenção
ao risco para alunos da Escola Integrada.
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Figura 158 - Núcleos de alertas de chuvas (NAC).

Durante o período chuvoso, o PEAR realiza o acompanhamento dos dados pluviométricos e
repassa o alerta aos voluntários. O programa ainda realiza o monitoramento de moradias com
sinalização através de faixas, colocação de lonas nas encostas e isolamento de cômodos,
obras emergenciais, remoções preventivas, temporárias e definitivas. E ainda viabiliza o
refúgio momentâneo dos moradores no Centro de Referência em Área de Risco (CREAR).

Figura 159 - Banco de Dados Hidrológico - BDH.

Diagnóstico das Áreas de Risco em Vilas e Favelas ( 2017)

No final de 2016 a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel)
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finalizou mais uma atualização do Diagnóstico da Situação de Risco Geológico das Vilas,
Favelas e Conjuntos Habitacionais Populares de Belo Horizonte. O levantamento feito por
técnicos da empresa registrou a existência de 1.501 edificações em situação de risco de
deslizamento. Sendo aproximadamente 1.500 em risco alto e uma edificação em risco muito
alto. No decorrer do trabalho foram mapeados os locais com risco em 216 assentamentos
(186 vilas/favelas, 23 conjuntos habitacionais populares de interesse social e sete
assentamentos irregulares ainda sem classificação definida).
O diagnóstico localizou, mapeou e delimitou os lugares em cada comunidade que
apresentaram situações instáveis. Nos setores onde foram identificados casos de risco alto e
muito alto foi feita a contagem das edificações, bem como a classificação do tipo do
processo de instabilidade presente (risco de deslizamento ou de solapamento de margem de
córrego) e também do grau do risco (baixo, médio, alto e muito alto).
O primeiro diagnóstico de áreas de risco geológico nas vilas e favelas foi elaborado pela
Urbel em 1994. Ele apontou a presença de 14.856 edificações em situação de risco de risco
alto e muito alto. No segundo diagnóstico, realizado em 2004, este número caiu para 10 mil
edificações. Em 2009, época do terceiro diagnóstico, houve outra redução, desta vez para
cerca de 3.500 edificações em risco alto e muito alto.
Já em 2011, registrou-se a existência de 2.761 edificações em risco alto e muito alto. Além
delas, também foram quantificadas outras 6.954 edificações em situação de risco médio.
A redução expressiva da quantidade de edificações em situação de risco alto e muito alto nas
vilas e favelas pode ser atribuída tanto às ações desenvolvidas ao longo dos anos pelo PEAR,
como também por outros programas da Prefeitura voltados para as vilas e favelas. Com
destaque para as obras de urbanização do Orçamento Participativo, as intervenções
integradas e estruturantes do Vila Viva e os empreendimentos do Programa DRENURBS.
Soma-se a isto, o importante processo contínuo de mobilização e sensibilização da população
em convivência com o risco.
De acordo com os resultados do diagnóstico de 2016, as regionais que apresentam maior
número de edificações em situação de risco alto foram a Centro Sul, com 319 casos; a Leste,
com 225; e a Oeste, com 196 casos.
O artigo destaca ainda o “alto nível de participação dos cidadãos” e o processo bem
desenvolvido que abre espaço para a população se expressar e influenciar as decisões do
governo. Os Centros de Referência em Áreas de Risco (CREAR), estabelecem planos de
participação da população local com o objetivo de identificar as especificidades de cada uma
das nove regiões administrativas de Belo Horizonte. Os CREAR servem de refúgios
momentâneos e são comandados por um geólogo, um engenheiro e um estagiário residente
na comunidade. Eles funcionam diariamente como postos de atendimento imediato quando
da solicitação de vistorias por parte da comunidade e para orientação sobre procedimentos e
ações preventivas. Em caso de necessidade, quando há alerta meteorológico ou agravamento
da situação de risco de um local, os técnicos da Urbel nos CREAR acolhem
emergencialmente as famílias.
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9.3. NÍVEL DE ARTICULAÇÃO DAS AGÊNCIAS ENVOLVIDAS E
CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO
DE DESASTRES
O relatório também cita o Grupo Executivo de Área de Risco (GEAR), que desenvolve ações
e intervenções emergenciais da prefeitura para serem realizadas durante o período de chuvas.
O grupo une gestores públicos e companhias privadas com vocação para a prevenção e
resposta aos desastres. Em reuniões semanais são socializadas as necessidades de
recuperação dos desastres acontecidos, a previsão meteorológica para a semana seguinte e as
necessidades de intervenções preventivas para os prováveis eventos previstos.
A colaboração entre agências é também importante na redução do risco. Belo Horizonte tem
um enfoque interinstitucional em que todos os departamentos municipais colaboram para
garantir políticas de redução de riscos de desastres. O Plano Diretor da cidade estabelece
diretrizes para o planejamento, coordenação e execução de atividades de defesa civil a serem
abordadas por todos os 27 departamentos locais de acordo com as suas capacidades.
“Belo Horizonte tem alcançado uma abordagem interinstitucional para a defesa civil que
inclui a participação de todos os departamentos. Existe uma responsabilidade
compartilhada para prevenção de riscos e mitigação que atravessa diferentes setores”,
destaca o relatório.
Abaixo destacamos algumas das últimas obras realizadas:

Figura 160 - Sub-bacia do Córrego N.Sra da Piedade (
Situação antes do início das obras).

Figura 162 - Sub- Bacia do Córrego 1° de MAIO
(Situação antes do início das obras).

Figura 161 - Obras Concluídas N. Sra. Da Piedade (
Situação depois do término das obras).

Figura 163 - Obras Concluídas 1° de Maio (Situação
depois do término das obras).
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Figura 164 - Sub-Bacia do Córrego Baleares (Situação
antes do início das obras)

Figura 166 - Sub- Bacia do Córrego Engenho Nogueira
(Situação antes do início das obras).

Figura 168 - Bacia do Córrego Engenho Nogueira
(Bacia de Detenção de Cheias Concluída).
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Figura 165 - Obras Concluídas Baleares ( Situação
depois do término das obras).

Figura 167 - Sub-Bacia do Córrego Engenho
Nogueira (Situação depois do término das obras).

Figura 169 - Sub- Bacia do Córrego Engenho Nogueira
(Tratamento de fundo de vale).

Com base nestas informações, fica claro o nível de compromisso da Prefeitura de Belo
Horizonte com políticas de resiliência voltadas para garantia de segurança de sua população
mais vulnerável. Comprometimento este que perpassa por diversas gestões e se consolida
como uma política pública municipal e não somente uma preocupação temporal.
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9.4. CAPACIDADE INSTITUCIONAL DAS INSTÂNCIAS LIGADAS
AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E ESTRUTURA TÉCNICA
Como citado no Marco legal deste documento, a Política Nacional de Meio Ambiente é
regida pela Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 (ANEXO 1), que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.
Entre os principais instrumentos previstos para a Política Nacional do Meio Ambiente estão:
•

Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

•

O zoneamento ambiental;

•

A criação de áreas de proteção ambiental;

•

A avaliação dos impactos ambientais;

•

O licenciamento e a revisão de atividades poluidoras;

•

A concessão dos recursos ambientais com fins econômicos;

•

O incentivo ao dessenvolvimento tecnológico e as Penalidades pelo não
cumprimento das medidas de preservação ambiental.

A Política Nacional do Meio Ambiente, considerando a responsabilidade compartilhada,
instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente constituído pela União, estados e
municípios. Além dos órgãos regionais, também são responsáveis pelas políticas ambientais
brasileiras o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
(IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Por parte do Estado de Minas Gerais temos ainda a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) que tem como missão formular e coordenar a política
estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos
hídricos e articular as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao
desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais.
O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) é formado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), pelos
conselhos estaduais de Política Ambiental (Copam) e de Recursos Hídricos (CERH) e pelos
órgãos vinculados: Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), responsável pela
qualidade ambiental no Estado, Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam).
No Município, a tema da Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio ambiente está
estruturada da seguinte forma:
Estrutura da Gestão Ambiental da SMMA (Decreto Municipal 16.692 de 5 de setembro de
2017)
•

Diretoria de Gestão Ambiental (DGEA): Compete à DGEA propor e coordenar
projetos de complexidade e abrangência municipal, relacionados à educação

378

NAS-RV00

NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS | FCO| SMOBI

ambiental, à preservação e ao aprimoramento da vegetação urbana, áreas verdes,
recursos hídricos e demais espaços de especial interesse ambiental do Município, em
consonância com as diretrizes da SMMA. Estão subordinadas à DGEA, as seguintes
gerências:
➢ Gerência de Áreas Verdes e Arborização Urbana (GEAVA): É a gerência
responsável pelo orientação e gestão da execução de ações específicas
relacionadas ao manejo da vegetação urbana.
➢ Gerência de Educação Ambiental (GEEDA): Responsável pela coordenação
e orientação da execução de atividades da política de Educação Ambiental
no Município, envolvendo questões ambientais de âmbitos global e local.
➢ Gerência de Recursos Hídricos (GERHI): Responsável pelo desenvolvimento
e avaliação de pesquisas, estudos e projetos, planos e programas de
recuperação e desenvolvimento ambiental de bacias hidrográficas do
município.
➢ Gerência de Ações para a Sustentabilidade (GEASU): Responsável pela
coordenação e orientação da execução de projetos ligados às mudanças
climáticas e ecoeficiência.
Ainda sobre o tema, a questão ambiental traz a percepção da transversalidade temática, ou
seja, a educação ambiental, a ecologia urbana, o desenvolvimento econômico, cultural, social
e o patrimônio estarão em harmonia com o planejamento ambiental municipal.
Desde a década de 1970, quando se tornaram uma mídia mundial, a ecologia e o movimento
ambientalista trouxeram uma nova forma de se ver a relação das pessoas, as suas ações e o
planeta: a sustentabilidade. Desde então, governos, entidades civis e os movimentos sociais
discutem como pensar as relações entre governos, o papel das entidades civis e a
participação dos coletivos na construção de um presente que atenda às demandas da vida
moderna e a preservação para um futuro de bem-estar.
Para que isso aconteça, além do alinhamento com as demais ações e políticas públicas da
PBH, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) atua na sensibilização e promoção
do conhecimento ecológico, do consumo inteligente, das mudanças climáticas, da defesa dos
animais e do uso das energias renováveis.
A SMMA atua em parceria com as escolas, as academias, os movimentos sociais e as ONGs,
tanto na elaboração de normas, planos, programas e projetos, assim como na elaboração e
realização de projetos socioambientais.
A meta de melhorar, qualitativa e quantitativa, nossas áreas verdes, parques e praças, através
do planejamento de corredores ecológicos urbanos, integrados a parques lineares, áreas de
preservação e de risco, às nossas nascentes, córregos e ribeirões, será uma constante neste
novo planejamento ambiental, em que a participação das comunidades será incentivada e
valorizada.
A SMMA utilizará de instrumentos e metodologias técnicas que analisem e avaliem os
impactos sinérgicos e cumulativos sobre o ambiente, discutindo intervenções urbanísticas e
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qualificação de projetos sustentáveis, propondo utilização de materiais de baixo impacto
ambiental, edificações de baixo consumo de energia e racionalidade operacional.
Lagoa da Pampulha e sua ADE (Área de Diretriz Especial), RPE (Reserva Particular
Ecológica), Paredão da Serra, áreas remanescentes de interesse ambiental, desmatamentos,
parcelamentos de solo, recursos hídricos, animais silvestres e domésticos e áreas com
ocupações sociais serão alvo de campanhas de esclarecimento e sensibilização ecológica, de
atenção especial para sua preservação, recuperação e perenização.
O controle social, através das comunidades e entidades civis, formais ou não e dos
movimentos sociais será um instrumento de grande valia para a definição de posições e
decisões institucionais da SMMA.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), foi criado em 1985 e possui
responsabilidades no processo de licenciamento no Município pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a instalação, a construção, a ampliação ou o funcionamento de
atividades ou empreendimentos que impliquem repercussões ambientais significativas,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
Em Belo Horizonte existe três modalidades do licenciamento ambiental:
I.

Licenciamento Ambiental Trifásico;

II.

Licenciamento Ambiental Concomitante;

III.

Licenciamento Ambiental Simplificado.

Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT): aplicável para atividades e empreendimentos de
categoria 6 ou grande porte. Será realizado em três etapas, com análise por parte da SMMA,
órgãos de interface e deliberação do COMAM. Nesta modalidade as etapas de viabilidade
ambiental, instalação e operação da atividade ou do empreendimento serão analisadas em
fases sucessivas e, se aprovadas, serão expedidas as seguintes licenças:
I.

Licença Prévia (LP) – que atesta a viabilidade ambiental da atividade ou do
empreendimento quanto à sua concepção e localização, com o estabelecimento dos
requisitos básicos e das condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação, observadas as leis municipais, estaduais e federais de uso do solo;

II.

Licença de Instalação (LI) – que atesta a viabilidade ambiental da instalação da
atividade ou do empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental
e demais condicionantes;

III.

Licença de Operação (LO) – que atesta a viabilidade ambiental da operação da
atividade ou do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta da LP e da LI, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinadas para a operação e, quando necessário, para a desativação.

Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC): nesta modalidade serão analisadas as
mesmas etapas definidas no Licenciamento Ambiental Trifásico, observados os
procedimentos definidos pelo órgão ambiental competente, sendo as licenças expedidas
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concomitantemente pela SMMA, de acordo com a localização, a natureza, as características
e a fase da atividade ou empreendimento, segundo as seguintes alternativas:
•

LAC 1 - aplicável para atividades ou empreendimentos de categoria 1 a 3 ou
pequeno porte, será realizado em etapa única, com expedição eletrônica de LP, LI e
LO em um único documento.

•

LAC 2 - aplicável para atividades ou empreendimentos de categoria 4 ou médio
porte, será realizado em duas etapas, com expedição eletrônica de LP, LI em um
único documento e posterior expedição da LO, mediante a apresentação de relatório
de atendimento de condicionantes, da Consulta Prévia Ambiental e pagamento da
guia municipal.

•

LAC 3 – aplicável para empreendimentos categoria 5, será realizado em duas etapas,
com análise por parte da SMMA, órgãos de interface e deliberação do COMAM,
com a expedição eletrônica de LP, LI em documento único, nos casos de
deferimento e posterior expedição da LO, mediante a apresentação de relatório de
atendimento de condicionantes, atendimento da OLEI e pagamento da guia
municipal.

Licenciamento Ambiental Corretivo: as atividades ou empreendimentos enquadrados em
LAC1, LAC2, LAC3 ou LAT que estiverem em instalação ou operação antes da emissão da
devida licença ambiental deverão realizar o licenciamento corretivo nos termos do capítulo
IV do Decreto Municipal nº 16.787/17. Os procedimentos para abertura de processo serão os
mesmos descritos para cada modalidade de licenciamento, sendo em única etapa de licença
corretiva.
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS): O Licenciamento Ambiental Simplificado
será realizado em uma única fase e dividido nas seguintes modalidades:
I.

LAS/CAS: mediante o preenchimento do Cadastro Ambiental Simplificado (CAS)
pelo empreendedor, atendimento da Consulta Prévia Ambiental, pagamento do
Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal, com expedição eletrônica da
Licença Ambiental Simplificada - LAS/CAS;

II.

LAS/RAS: mediante preenchimento do Relatório Ambiental Simplificado (RAS),
atendimento da Consulta Prévia Ambiental, pagamento do Documento de
Recolhimento e Arrecadação Municipal, análise por parte da SMMA, com
expedição eletrônica da Licença Ambiental Simplificada – LAS/RAS, nos casos de
deferimento.

Dos Licenciamentos Específicos: Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental, conforme
procedimentos específicos, as seguintes tipologias:
•

Licenciamento Ambiental de Infraestrutura: trata-se do licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos de infraestrutura enquadrados pelas DNs COMAM
nº 58/07, 72/12, 80/14, 82/16 e 86/17.

•

Licenciamento Ambiental de Postos de Combustíveis: trata-se do licenciamento
ambiental de atividades ou empreendimentos de infraestrutura enquadrados pelas
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DN COMAM nº 61/08.
•

Licenciamento Ambiental de Estação Rádio Base (ERB): Antenas de
Telecomunicações: trata-se do licenciamento ambiental de estações de
telecomunicações, conforme Lei 8.201/2001 e DNs do COMAM relativas ao
Licenciamento de ERBs.

Na SMMA, a e strutura do Licenciamento Ambiental da SMMA (Decreto Municipal 16.692
de 05 de setembro de 2017)
Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLAM): Compete à DLAM coordenar as atividades
relacionadas ao licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto nas áreas de
infraestrutura, indústria, comércio e prestação de serviços, em consonância com as diretrizes
da SMMA. Estão subordinadas à DLAM todas as gerências de licenciamento ambiental.
Gerência de Licenciamento de Infraestrutura (GELIN): É a gerência responsável pelo
licenciamento de empreendimentos de impacto ambiental diretamente relacionados à
infraestrutura: pontes, túneis, viadutos, vias, interceptores de esgotos, loteamentos, antenas
de telecomunicações, dentre outros empreendimentos de infraestrutura listados no Art.74A
da Lei 7166/96.
Gerência de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços (GELCP): Responsável
pelo licenciamento de empreendimentos de impacto ambiental diretamente relacionados ao
comércio e prestação de serviços, tais como, hospitais, postos de gasolina, garagens de
empresa de transporte coletivo e de carga, estádios, lavanderias industriais, dentre outros
listados no Art.74A da lei 7166/96 e suas alterações e Deliberação Normativa do COMAM
n° 91/18.
Gerência de Licenciamento de Atividades Industriais (GELAI): Responsável pelo
licenciamento de empreendimentos de impacto ambiental diretamente relacionados às
atividades industriais com repercussão ambiental significativa, tais como, matadouros e
abatedouros, unidades de incineração de resíduos, dentre outros, conforme Art. 74A da lei
7166/96 e suas alterações e Deliberação Normativa do COMAM n° 84/16.
Gerência de Avaliação e Controle de Atividades Econômicas (GECAE): Responsável pela
análise e liberação de parecer ambiental para subsidiar a concessão do Alvará de Localização
e Funcionamento, para atividades econômicas potencialmente poluidoras de alto risco
conforme Lei 7166/96 alterado pelo anexo da Lei 9959/10 ou declaração de atividade não
passível de Licenciamento Ambiental, se for o caso. Essa gerência também é responsável
pela análise e liberação de parecer técnico ambiental, para subsidiar a concessão da
autorização de movimento de terra.
Gerência de Licenciamento e Controle Ambiental (GELCA): Compete à GELCA orientar e
controlar atividades relacionadas ao licenciamento de empreendimentos de impacto nas áreas
de infraestrutura, indústria, comércio e prestação de serviços, bem como fazer a interface
com a fiscalização integrada para fins de monitoramento do licenciamento ambiental. Essa
gerência também é responsável pela concessão de autorizações especiais: Autorização para
Obras de Construção Civil em Horário Especial e Autorização para Utilização ou Detonação
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de Explosivos.

9.5. PROPOSTA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL A
PARTIR DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MOBILIDADE E
INCLUSÃO SOCIAL
Como pode ser percebido ao longo de todo este documento, o programa elaborado pela
equipe da Prefeitura de Belo Horizonte perpassa, ao longo das diversas etapas, por grande
parte de seu desenho institucional. Nas diversas reuniões que antecederam a elaboração do
presente documento, assim como nas reuniões de compilação e validação do mesmo, foram
inúmeras as necessidades e demandas apresentadas pelos técnicos voltadas para o
fortalecimento institucional de cada órgão e secretaria.
Entretanto, diversas destas demandas, por mais que necessárias, tangenciavam o programa
sem necessariamente criar vínculos diretos com seu conteúdo específico. Junto a isso, a alta
diversificação das demandas apresentadas dificultava o estabelecimento de uma diretriz
única que pudesse nortear a proposta de fortalecimento institucional totalmente voltada ao
programa.
Dessa forma, fez-se necessário a definição de uma estratégica única para contemplar todo o
programa em suas diversas especificidades e etapas, assim como todas as secretarias e
órgãos envolvidos.
A proposta de fortalecimento institucional visa a aquisição de conhecimento específico pela
contratação de profissionais com notório saber. Estes profissionais passarão a integrar a
Unidade Executora do Programa (UEP) de forma inclusiva e horizontal, auxiliando nos
trabalhos de forma direta e compartilhando o conhecimento com os técnicos municipais.
Dentre os profissionais a serem contratados, destacamos alguns:
•

Especialista em Planejamento Estratégico;

•

Especialista em Indicadores e Processos;

•

Especialista Financeiro;

•

Especialista em Gerenciamento de Projetos (PMP);

•

Projetista de Estações;

•

Analista da Tecnologia de Informação;

•

Projetista de Transporte;

•

Especialista em Estudos e Simulações de Tráfego;

•

Especialista Ambiental;

•

Especialista Viário;

•

Auditor Viário e de Acessibilidade;

•

Especialista em Obras de Artes Especiais;

•

Especialista em Geotecnia;
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Especialista em Planejamento Urbano.

No momento da contratação destes profissionais será definido suas responsabilidades, sendo
obrigatória a elaboração de palestras e pequenos seminários para compartilhamento de seus
conhecimentos com as equipes envolvidas.
Sabendo que o programa perpassa por diversas etapas, os profissionais serão contratados de
acordo com a necessidade, podendo perdurar por todo o programa, ou estabelecendo ações e
prazos específicos conforme a necessidade.
Nossa expectativa com essa proposta de fortalecimento institucional visa também a
equalização das técnicas e saberes nas diversas Secretarias e Órgãos envolvidos, tendo em
vista que cada uma opera dentro de suas especificidades e acabam por acumular
conhecimentos, técnicas e posturas próprias.
Por fim, ressaltamos que o fortalecimento institucional também acontecerá pelo intercambio
de conhecimento dentro da própria Prefeitura de Belo Horizonte a partir da inteligência
acumulada em cada secretaria e órgão.
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10. CONSULTA PÚBLICA

As versões preliminares dos instrumentos de gestão de riscos ambientais e sociais do Projeto
– Marco de Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, Plano de Engajamento das
Partes Interessadas, Procedimentos de Gestão Laboral e Plano de Ação de Reassentamento –
foram disponibilizadas para consulta pública desde 9 de dezembro de 2019 através do
endereço eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte (https://prefeitura.pbh.gov.br/obrase-infraestrutura/informacoes/publicacoes/instrumentos-gestao-riscos-ambientaissociais), que continua acessível ao público.

Foi publicado no site da Prefeitura de Belo Horizonte e encaminhado por e-mail no dia 20
de dezembro de 2019 o convite para uma palestra de apresentação (consulta pública) aos
conselhos e entidades da sociedade civil que possuíam interface com o Projeto ,dentre eles –
Comitê de Equidade de Gênero, Observatório da Mobilidade de BH, Conselho Municipal de
Habitação, Conselho Municipal de Política Urbana, Conselho Municipal de Meio Ambiente,
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de BH, Comitê Municipal sobre Mudanças
Climáticas e Ecoeficiência e as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito.

A palestra de apresentação ocorreu no Auditório JK da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (Avenida Afonso Pena, 1212 – Centro) e contou com a participação de 92
representantes (vide lista de presentes) de diversos Conselhos Municipais e entidades da
sociedade civil e do setor privado.
A apresentação foi ministrada pelo Secretário Adjunto da SMOBI – Leandro César Pereira –
iniciando com um panorama geral do Programa em seguida os impactos identificados e
medidas mitigadoras propostas.
Ao final da apresentação o microfone foi disponibilizado ao público para perguntas. As
perguntas foram realizadas em blocos ( a cada 3 pessoas), e respondidas pela mesa que foi
composta pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura – Josué Costa Valadão,
Secretário Adjunto da SMOBI – Leandro César Pereira, Presidente da URBEL – Claudius
Vinicius Leite Pereira, a Diretora de Planejamento e Gestão da URBEL- Maria Cristina
Fonseca, a Diretora de Planejamento e Informação da Bhtrans – Elizabeth Gomes de Moura,
a Diretora de Gestão da Política Urbana – Gisella Cardoso Lobato e o Diretor de
Planejamento e Controle de Empreendimentos da Sudecap- Marcelo Alves Mourão.
Os principais temas abordados foram relacionados ao paisagismo, acessibilidade,
reassentamento, entre outros. A consulta foi registrada por meio de gravação de áudio e
vídeo. Todas as questões e comentários recebidos foram respondidos e estão sendo
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considerados na revisão do Marco de Gestão Ambiental e Social, do Plano de Engajamento
das Partes Interessadas e do Plano de Ação de Reassentamento, que serão enviadas ao Banco
até as datas aprazadas no Plano de Compromissos Ambientais e Sociais do Projeto. As
gravações estão sendo transcritas.
Uma matriz de comentários e respostas será elaborada e divulgada no endereço eletrônico
utilizado para divulgação das consultas e dos instrumentos de gestão de riscos e impactos
ambientais e sociais, bem como encaminhada a todos os participantes da consulta. As
versões revisadas dos instrumentos de gestão de riscos e impactos ambientais e sociais
também serão disponibilizadas tempestivamente através deste endereço eletrônico.
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