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A publicação da Revista do Observatório do Milênio tem sido mo-
tivo de grande satisfação para todos os envolvidos na sua concepção 
e produção, especialmente pela relevância das temáticas e artigos 
apresentados e pela contribuição que trazem para o debate acerca 
dos temas urbanos.  O mérito e a vitalidade das reflexões, bem como 
a primorosa apresentação da Revista, são resultado da experiência 
inovadora e exitosa da rede de parceiros formada pelo Observatório do 
Milênio de Belo Horizonte. O trabalho atuante do Conselho Editorial 
da Revista, constituído por representantes vinculados às instituições 
parceiras, tem assegurado a qualidade do trabalho e demonstrado 
a importância da ação colaborativa de agentes locais a favor da de-
mocratização e disseminação de informações sobre a cidade de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. 

A quarta edição da Revista que ora apresentamos traz como tema 
“Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nas trilhas das políticas 
públicas”, com artigos que refletem sobre programas, projetos, arranjos 
e experiências bem sucedidas à luz dos Oito Objetivos, estabelecidos 
em 2000 durante a Cúpula do Milênio, a serem cumpridos até o ano 
de 2015 pelos países, regiões e municípios. 

O tema escolhido expressa o compromisso assumido pela Prefeitura 
de Belo Horizonte, desde 2006, de monitorar e produzir informações 
acerca dos Objetivos do Milênio, em conjunto com as demais institui-
ções parceiras do Observatório do Milênio:  a Prefeitura de Contagem, 
o Governo do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de 
Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro, a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, o Grupo Ânima (Centro Universitário UNA 
e UNI-BH), a Universidade FUMEC, o Centro Universitário Newton 
Paiva e o Sistema FIEMG.

Ao abrir espaço para reflexões críticas sobre o tema, pretende-se 
que a Revista seja mais um instrumento de acesso e democratização 
de informações sobre nossa cidade e a região metropolitana e que 
contribua para mobilizar e potencializar esforços dos diversos agentes 
locais no sentido da construção de cidades socialmente mais justas e 
solidárias, com qualidade de vida para todos os seus cidadãos.

Apresentação

Marcio Lacerda
prefeito de belo horizonte



The publication of the Millennium Observatory Magazine has been 
a source of great satisfaction for everyone involved in its design and 
production, especially because of the relevance of the themes and 
articles presented and the contribution they make to the debate on 
urban issues. The merit and the vitality of the observations, as well 
as the exquisite presentation of the Magazine, are the result of the 
innovative and successful experience of the partner network formed 
by Belo Horizonte’s Millennium Observatory. The active work of the 
Magazine’s Editorial Board, made up of representatives linked to the 
partner institutions, has ensured the quality of work and demonstrated 
the importance of the collaborative action of local agents in favor of 
democratization and dissemination of information about the city of 
Belo Horizonte and its metropolitan area.

The fourth edition of the magazine that we present here has as its 
theme “The Millennium Development Goals on the trail of public poli-
cies”, with articles that reflect on the successful programs, projects, ex-
periences, and arrangements in relation to the Eight Goals established 
in 2000 during the Millennium Summit, which are to be accomplished 
by the year 2015 by countries, regions, and municipalities.

The theme chosen expresses the commitment of the Belo Horizonte 
city council since 2006 – to monitor and produce information about 
the Millennium Development Goals, together with the other partner 
institutions of the Millennium Observatory: Contagem city coun-
cil, the Minas Gerais State Government, the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG), the João Pinheiro Foundation, the Catholic 
University of Minas Gerais (PUC-Minas), the Ânima Group (UNA 
University Center and UNI-BH), the FUMEC University, the Newton 
Paiva University Center, and FIEMG.

Upon making room for critical reflections of the theme, it is in-
tended that the Magazine be one more tool to facilitate access and 
democratization of information about our city and the metropolitan 
area, and also to contribute to mobilizing and enhancing the efforts 
of the various local agents towards building more socially just and 
solidary cities with quality of life for all their citizens.

Marcio Lacerda
mayor of belo horizonte

Presentation
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É 
com grande satisfação que nos dirigimos a você tendo em mãos a 4ª edi-
ção da Revista do Observatório do Milênio que, oportunamente, trás um 
conjunto de reflexões sobre diferentes políticas públicas à luz de um ou 
mais Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Nessa linha, este número apresenta oito artigos. Discute o papel dos Núcleos 
de Defesa Civil (NUDEC) na redução do risco geológico em Belo Horizonte, mas 
também como uma estratégia de participação social, na perspectiva da sustenta-
bilidade ambiental. Apresenta o Programa Vila Viva e suas contribuições para o 
atingimento das metas relativas ao sétimo Objetivo do Milênio � Qualidade de Vida 
e Respeito ao Meio Ambiente. Com foco no aprimoramento da gestão municipal 
para melhoria das políticas públicas, são apresentados três artigos, um sobre indi-
cadores de conforto sonoro no município; outro sobre indicadores de mobilidade 
urbana e um terceiro sobre planejamento urbano e divisões territoriais. Na área da 
saúde – com foco na Dengue, autores discutem a relevância da ação coordenada, 
integrada, interinstitucional e participativa para redução dos impactos decorrentes 
da doença. No que tange à questão de gênero, a revista apresenta uma perspectiva 
inovadora � analisa o primeiro consórcio de gênero implementado no Brasil, o 
Consórcio Mulheres das Gerais – Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 
educação é objeto de um artigo que discute o processo de inclusão dos alunos com 
deficiência na Rede Municipal Ensino, na vertente do Programa Escola Integrada da 
Prefeitura de Belo Horizonte. Além desses temas, a revista apresenta uma reflexão 
importante para o campo das políticas públicas, ao discutir os diferentes enfoques 
sobre a pobreza e suas implicações tanto para mensuração quanto para o desenho 
de intervenções.

Posto isto, destaca-se que a Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte 
é resultado do esforço colaborativo das instituições que compõem o Observatório 
do Milênio e a Prefeitura de Belo Horizonte. Juntamente com as publicações dos 
relatórios de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
de Belo Horizonte, a revista vem se consolidando como mais um instrumento de 
aproximação e como um farol a indicar caminhos e reflexões sobre a ação pública 
e as políticas que levarão ao cumprimento integral das metas.

No limiar de um novo pacto, Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
nosso desejo é de que iniciativas como esta se ampliem e reverberem fortemente 
em municípios, regiões e países e que contribuam, essencialmente, para melhorar as 
condições de vida das populações que ainda se encontram em situação de extrema 
vulnerabilidade social, por meio da adoção de um modelo de desenvolvimento que 
articule justiça social, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental.

Haydée da Cunha Frota
Analista de Mobilização ODM
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

10
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Letter to the reader

I 
t is with great pleasure that we give to you the 4th edition of the Millennium 
Observatory Magazine, which brings, in a timely manner, a series of reflec-
tions on different public policies related to one or more of the Millennium 
Development Goals (MDGs).

The eight articles contained in this edition discuss, among other things, the role 
of Civil Defense Centers (NUDEC) in reducing geological risks in Belo Horizonte 
and also as a strategy for social participation with a view to environmental sustain-
ability. Also presented is the Vila Viva Program and its contributions to the achieve-
ment of the targets for the seventh Millennium Development Goal – Quality of 
Life and Respect for the Environment. Three of the papers presented focus on the 
improvement of municipal management in order to improve public policies: one 
on acoustic comfort indicators in the municipality; another on urban mobility 
indicators; and a third on urban planning and territorial divisions. In the health 
area, which focuses on dengue, the authors discuss the importance of coordinated, 
integrated, interagency, and participatory action in order to reduce the impacts 
of the disease. In relation to the gender issue, the magazine features an innovative 
perspective – it examines the first gender consortium implemented in Brazil, the 

“Mulheres das Gerais Consortium” for the metropolitan area of Belo Horizonte. 
Education is the subject of an article that discusses the process of including students 
with disabilities in the Municipal education network, as a part of Belo Horizonte’s 
Integrated School Program. In addition to these topics, the magazine presents an 
important observation regarding the field of public policy, discussing the different 
approaches to poverty and its implications – both in terms of measuring it and 
designing interventions.

With that said, we highlight that the Belo Horizonte Millennium Observatory 
Magazine is the result of the collaborative effort of the institutions that make up the 
Millennium Observatory and the Belo Horizonte city council. Together with the 
publications of the monitoring reports of Belo Horizonte’s Millennium Development 
Goals, the magazine has established itself as yet another approach tool and as a 
beacon to indicate pathways and observations regarding public action and the 
policies that will lead to full compliance with the goals.

On the threshold of a new pact, the Sustainable Development Objectives, our 
wish is for initiatives like this to expand and have a strong impact in municipalities, 
regions, and countries, and also that they contribute to improving the living condi-
tions of the people who are still extremely socially vulnerable, through the adoption 
of a development model that articulates social justice, economic development, and 
environmental sustainability.

Haydée da Cunha Frota
MDG Mobilization Analyst
United Nations Development Programme – PNUD



Concepções importam? Enfoques 
e medidas de pobreza 

Do Concepts Matter? Approaches 
and Measures Related to Poverty

Carla Bronzo
Doutora em Sociologia e Política, Professora e Pesquisadora da Escola de Governo Paulo Neves de 
Carvalho, da Fundação João Pinheiro, MG
PhD in Sociology and Polítics, Professor and Researcher at the Paulo Neves de Carvalho Government 
School, of the João Pinheiro Foundation, MG
% carla.bronzo@fjp.mg.gov.br
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Abstract
This article emphasizes poverty and the implications for both its measurement and the 
design of interventions. Different approaches, based on different forms of measurement, 
lead to differences in identifying who the poor are, which affects the targeting process. 
Additionally, every intervention strategy has a theory about the problem, which is usu-
ally implied. Therefore, concepts matter a lot, not only for understanding poverty but 
also for acting on it.

Key words
Poverty, concepts, measurement, indicators

Resumo
Este artigo discute enfoques sobre a pobreza e implicações tanto para a mensuração 
quanto para o desenho de intervenções. Distintas abordagens, a partir de distintas 
formas de mensuração, levam a diferenças na identificação de quem são os pobres; o 
que implica no processo de focalização. Além disso, toda estratégia de intervenção tem 
uma teoria sobre o problema, geralmente implícita. Portanto, as concepções importam, 
e muito, não apenas para compreender a pobreza, mas também para atuar sobre ela.

Palavras-chave
Pobreza, concepções, mensuração, indicadores
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Concepções importam? Enfoques e medidas de pobreza 
 

O 
objetivo deste artigo consiste em apresentar as 
diversas formas de conceber a pobreza, os dis-
tintos paradigmas e abordagens, identificando 
pressupostos e suas implicações para a mensura-

ção do fenômeno. A discussão sobre concepção e mensuração 
não se reduz a uma disputa teórica ou metodológica. Distintas 
abordagens levam a diferenças na identificação de quem são 
os pobres, a partir de distintas formas de mensuração da po-
breza; o que tem implicações para a política pública, incluindo, 
dentre outras coisas, o aspecto da focalização (LADERCHI; 
SAITH; STEWART, 2003, p. 26).

Isso quer dizer que os critérios de focalização utilizados 
para definir o público legitimamente demandante das po-
líticas estão diretamente relacionados com a concepção de 
pobreza que lhe é anterior. Ou seja, os critérios, as escolhas e 
as unidades de análise da focalização decorrem de definições 
prévias sobre o que é a pobreza e como ela deve ser caracteri-
zada. Diferentes enfoques podem levar, entre outras coisas, a 
identificar diferentes grupos de pobres; o que tem implicações 
diretas na provisão de bens e serviços públicos, definindo 
público-alvo das intervenções, orçamentos e alocações de 

recursos públicos. Que diferenças ocorrem na prática quando 
métodos alternativos são usados? Os universos delimitados 
são os mesmos? Se sim, o uso da renda como base de mensura-
ção, apesar de suas deficiências teóricas, poderia ser utilizado 
como proxy de outras privações. Porém, a literatura mostra 
que não é assim.

Cada concepção revela uma visão do problema e, ao mesmo 
tempo, uma receita, um remédio para o mal da pobreza, se-
gundo Fanfani (1991). O que significa que também essas defini-
ções trazem, de forma mais ou menos explícita, uma proposta 
de solução para o problema da pobreza. As soluções propostas 
para atacar o problema espelham uma visão, uma perspectiva 
particular que, ao mesmo tempo, revela e oculta algo. Toda 
estratégia de intervenção tem uma teoria implícita ou explícita 
que fornece o arcabouço para a ação. Partindo da identificação 
e análise dos diferentes enfoques, tem-se, portanto, dois des-
dobramentos. Um remete diretamente ao problema da men-
suração, da identificação de famílias e indivíduos considerados 
pobres e distintos de um grupo não pobre. O segundo reporta-
se não apenas à mensuração, mas também às alternativas de 
intervenção que são desenhadas para sua superação.

T 
he objective of this article is to present the differ-
ent ways of understanding poverty and the diverse 
paradigms and approaches, subsequently identifying 
assumptions and their implications for the measure-

ment of the phenomenon. Discussion in relation to concepts 
and measurement cannot be reduced to a theoretical or meth-
odological dispute. Different approaches lead to differences 
in identifying who the poor are, based on different forms of 
measurement of poverty, which has implications for public 
policy, including among other things, the targeting aspect 
(Laderchi, Saith, and Stewart, 2003, 26).

This means that the targeting criteria used to define the 
public legitimately demanding the policies is directly related to 
the concept of poverty; that is, the criteria, the choices, and the 
analytical units of the targeting are a result of previous defini-
tions of what poverty is and how it should be characterized. 
Different approaches can lead to identifying different groups 
of the poor, which has direct implications on the provision of 
public goods and services, thus defining the target audience of 
the interventions, budgets, and allocation of public resources. 
What differences actually occur when alternative methods 

are used? Are the delimited universes the same? If so, the use 
of income as a basis for measurement, despite its theoretical 
shortcomings, could work as a proxy for other deprivations. 
However, the literature shows that this is not true.

Each conception reveals a view of the problem and, at 
the same time, a recipe or a remedy for the evil of poverty, 
according to Fanfani (1991). This also means that each defini-
tion brings, more or less explicitly, a proposed solution to the 
problem of poverty. The proposed solutions for addressing the 
problem reflect a vision, a particular perspective, which reveals 
and hides something at the same time. Any intervention strat-
egy has an implicit or explicit theory that provides the frame-
work for action. Starting from the identification and analysis 
of the different approaches, we have, therefore, two unfolding 
results. One refers directly to the problem of measurement, of 
identifying families and individuals considered to be poor and 
distinct from a non-poor group. The second refers not only 
to the measurement, but also to the intervention alternatives 
that are designed to overcome the problem.

The different perceptions of poverty highlight distinct 
dimensions and categories. The monetary approach is more 
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As diferentes abordagens da pobreza salientam dimensões 
e categorias distintas. O enfoque monetário, mais dominante 
e hegemônico, parte de uma concepção unidimensional da 
pobreza e focaliza basicamente as dimensões materiais da 
privação, que são consideradas levando em conta a métrica 
da renda. Nesse caso, são pobres aqueles que não alcançam 
um nível de renda suficiente para satisfazer as necessidades, 
absoluta ou relativamente estabelecidas, de sobrevivência. A 
mensuração se faz tendo como base a variável renda, pelo esta-
belecimento de linhas de corte (linhas de pobreza e indigência), 
definidas a partir de uma noção de mínimos necessários para 
a sobrevivência. A definição da pobreza é, portanto, dada por 
sua mensuração: pobreza está ligada direta e substancialmente 
com ausência de renda, sendo pobres os que se situam abaixo 
de uma linha de rendimento monetário definida de forma 
absoluta ou relativa. Para além da linha absoluta, tem-se uma 
medida, utilizada principalmente nos países desenvolvidos, 
que é a linha de pobreza relativa, que agrega uma medida de 
desigualdade. Essa perspectiva ganha corpo a partir dos anos 
1970, considerando a pobreza, mais explicitamente, ao adotar 
como referência um padrão médio. Essa linha indica que a 
pobreza se define em termos de carências materiais expressas 
por meios monetários, mas também que as necessidades são 
determinadas culturalmente, seguem parâmetros do que uma 
sociedade considera como mínimo de vida aceitável (ROCHA, 
2003, p. 11–12).

Cabe aqui ressaltar o caráter intrinsecamente relativo do 
estabelecimento das linhas de pobreza e indigência, mesmo 
que se parta da noção de pobreza absoluta e baseada no con-
sumo mínimo. O que se quer enfatizar é o caráter controverso 
do que deve ser considerado mínimo, que envolve sempre 
uma normatividade ou julgamentos de valor (LADERCHI; 
SAITH; STEWART, 2003, p. 13). Como estabelecer o que é 
mínimo para uma pessoa viver? Sob a aparente objetividade 
das medidas baseadas na renda, tem-se uma série de operações 
e decisões mais ou menos arbitrárias que acabam por definir 
os padrões mínimos a partir dos quais se delimita a pobreza 
e a indigência.

O enfoque das necessidades básicas insatisfeitas parte 
de uma perspectiva da pobreza como fenômeno multidimen-
sional e concentra-se, em versões mais canônicas, também 
no plano das privações materiais, sendo orientadas, contudo, 
para considerar o acesso das pessoas aos bens e serviços pú-
blicos, com prioridade para a mensuração da pobreza levando 
em conta distintos indicadores sociais. Ela sustenta que são 
pobres as pessoas que não têm suas necessidades básicas sa-
tisfeitas, cujo consumo de bens e serviços não atinge o mí-
nimo considerado necessário. Esse enfoque concentra-se nos 

dominant and hegemonic and part of a one-dimensional concept 
of poverty. It basically focuses on the material dimensions of 
deprivation, which are considered by taking into account the 
income metric. In this case, the poor are those people who do 
not reach a sufficient income level to meet their needs – abso-
lutely or relatively established – for survival. The measurement 
is made based on the income variable, through the setting 
of cut-off lines (poverty or indigence lines) defined from a 
notion of the minimum necessary for survival. The definition 
of poverty is, therefore, given by its measurement: poverty is 
directly and substantially linked to the absence of income – the 
poor are those who are situated below a monthly income line 
defined in absolute or relative terms. In addition to the abso-
lute line, there is a measurement used mainly in developed 
countries – the relative poverty line – which adds an inequality 
measurement. This perspective began to take shape from the 
1970s onwards, by considering poverty more explicitly and 
adopting an average standard as a reference. This line indicates 
that poverty is defined as material needs expressed in monetary 
terms, but also that the needs are culturally determined, follow-
ing parameters of what a society considers to be an acceptable 
minimum living standard (Rocha, 2003, 11–12).

It is worth noting the intrinsically relative character of the 
establishment of poverty and indigence lines, even if starting 
from the notion of absolute poverty and based on minimum 
consumption. What needs to be emphasized is the controver-
sial nature of what should be considered a minimum, which 
always involves normativeness or value judgments (Laderchi, 
Saith, and Stewart, 2003, 13). How does one settle the mini-
mum for a person to live on? Under the apparent objectivity 
of the measurements based on income, there is a series of 
operations and somewhat arbitrary decisions that ultimately 
outline the minimum standards from which poverty and indi-
gence are defined.

The unsatisfied basic needs approach is part of a view of 
poverty as a multidimensional phenomenon which focuses on 
more canonical versions, also in terms of material deprivation; 
it is oriented to consider people’s access to public goods and 
services, prioritizing the measurement of poverty by taking 
into account different social indicators. Thus, it holds that poor 
people are those who do not have their basic needs met, whose 
consumption of goods and services does not reach the mini-
mum required. This approach focuses on the actual results in 
terms of quality and living conditions. However, although they 
have important differences, both the monetary approach and 
that of unsatisfied basic needs prioritize the material dimen-
sions of poverty and establish a limit between the poor and 
non-poor from the perspective of social minimums.
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resultados efetivos em termos de qualidade e condições de 
vida. Entretanto, embora apresentem diferenças importantes, 
tanto o enfoque monetário quanto o das necessidades bási-
cas insatisfeitas priorizam dimensões materiais da pobreza e 
estabelecem um limiar entre pobres e não pobres sob a ótica 
dos mínimos sociais.

A solução adotada para mensurar a pobreza, no enfoque 
das necessidades insatisfeitas, de forma geral, é uma opera-
cionalização do conceito através de variáveis relacionadas às 
condições de residência, aglomeração dos domicílios, dispo-
nibilidade de serviços (água potável, eletricidade, serviços 
sanitários), acesso à escola, capacidade econômica do chefe 
de família, dentre outras. Esse enfoque, ao estabelecer os graus 
mínimos de satisfação das necessidades básicas, define uma 
linha de pobreza a partir da noção de mínimos sociais. Ao 
centrar-se no exame das condições de acesso e usufruto, em 
cada sociedade, de bens e serviços, tais como moradia, água 
potável, energia elétrica, serviços sanitários, educação, saúde, 
nutrição, entre outros, esse método incorpora a noção de 
pobreza relativa. Porém, não há consenso sobre quais são as 
dimensões relevantes e sobre o peso a conferir a cada uma 
(ROCHA, 2003, p. 19). Os problemas, também aqui, decorrem 
da operacionalização do método, da dificuldade de ponderar 
valores para necessidades básicas insatisfeitas, de definir que 
necessidades são mais ou menos importantes; ou da dificul-
dade de comparar regiões, sem levar em conta as especifici-
dades de cada uma (MIDEPLAN, 2002, p. 10).

Uma vantagem desse enfoque é que, ao salientar a mensura-
ção dos bens e serviços, ele permite combinar zonas geográfi-
cas e nível de satisfação de necessidades básicas, possibilitando 
capturar a heterogeneidade de situações que podem ser ex-
pressas, por exemplo, em mapas de pobreza.

O enfoque das capacidades sinaliza uma efetiva abertura 
de fronteiras, considerando dimensões menos tangíveis da 
pobreza, levando em conta aspectos até então negligencia-
dos na abordagem do tema, como dignidade, autoestima e 
autorrespeito. Nessa perspectiva, a pobreza é definida como 
carência ou privação de capacidades, sendo pobres aqueles 
que carecem de capacidades básicas para operarem no meio 
social, desprovidos de oportunidades para alcançar níveis 
minimamente aceitáveis de realizações, o que pode independer 
da renda que os indivíduos possuem.

O bem-estar, na visão de Sen (1999), é visto em relação à 
realização do potencial humano, entendido como a liberdade 
de indivíduos viverem a vida que valorizam. O foco não é mais 
a renda, sendo que os recursos monetários são meios para 
adquirir o bem-estar, e não o bem-estar em si. Esse enfoque 
incorpora, de forma plena, as diferenças entre os indivíduos, 

The solution adopted to measure poverty in the unsatis-
fied needs approach, in general, is an operationalization of 
the concept through variables related to the condition of the 
residency, overcrowding of households, availability of services 
(potable water, electricity, sanitary services), school access, 
and the economic capacity of the household leader, among 
other things. This approach, in setting the minimum degree of 
satisfaction of basic needs, defines a poverty line based on the 
notion of social minimums. In focusing on the examination 
of conditions for access to and enjoyment of (in each society) 
goods and services such as housing, potable water, electricity, 
sanitation, education, health, and nutrition, this method incor-
porates the notion of relative poverty. But there is no agree-
ment on what the relevant dimensions are or the weight to be 
given to each one (Rocha, 2003, 19). The problems here also 
stem from the implementation of the method, the difficulty 
in considering values   for unsatisfied basic needs, in deciding 
which necessities are more or less important, and in the diffi-
culty of comparing regions, without taking into account the 
specific features of each one (Mideplan, 2002, 10).

One advantage of this approach is that by emphasizing 
the measurement of goods and services, this allows for the 
combination of geographic zones and the level of basic needs 
satisfaction, making it possible to capture the heterogene-
ity of situations that can be expressed, for example, through 
poverty maps.

The skills approach signals a real opening of boundaries, 
by considering less tangible dimensions of poverty and taking 
into account aspects hitherto neglected in dealing with the 
subject; for example, dignity, self-esteem, and self-respect. 
From this perspective, poverty is defined as a lack or depri-
vation of skills – the poor are those who lack basic skills to 
function in the social environment, deprived of opportunities 
to reach minimally acceptable levels of achievement, which 
can be independent of the individuals’ income.

In the view of Sen (1999), well-being is seen in relation 
to the realization of the human potential, understood as the 
freedom of individuals to live the life that they value. The 
focus is no longer on income – monetary resources are a 
means of acquiring well-being but are not the actual well-
being itself. This approach fully incorporates the differences 
between individuals, highlighting that the differences in health, 
age, physical condition, and social context result in different 
needs, meaning that some people need more resources than 
others in order to achieve the same things (Laderchi, Saith, 
and Stewart, 2003, 14).

The skills approach encounters more difficulties in its imple-
mentation. The definition of what constitutes basic skills and 
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salientando que as diferenças de saúde, idade, condição física e 
contexto social, dentre outras, implicam necessidades diversas, 
fazendo com que algumas pessoas precisem de mais recursos 
do que outras para obter as mesmas realizações (LADERCHI; 
SAITH; STEWART, 2003, p. 14).

O enfoque das capacidades encontra mais dificuldades 
para sua operacionalização. A definição do que sejam capa-
cidades básicas e do grau de realização dessas capacidades é 
uma questão central (LADERCHI; SAITH; STEWART, 2003, 
p. 17). Identificar capacidades básicas é um problema análogo 
ao de identificar as necessidades básicas. Toda tentativa de 
especificação envolve uma concepção do que seja uma boa 
vida, tal como apontam Laderchi, Saith e Stewart (2003, p. 17), 
ao comentarem a definição de requisitos essenciais para uma 
vida humana plena. Além disso, tais especificações seriam 
muito gerais, não permitindo estabelecer pontos de corte para 
definir privação.

O conceito de capacidades aponta para conclusões poten-
ciais – a capacidade de realizar algo, e não a realização em si – e 
isso torna problemático aferir esse resultado empiricamente.  
Entretanto, diversos esforços têm sido feitos para opera-
cionalizar de forma adequada a concepção de capacidades1 
(NUSSBAUM, 2000; ALKIRE, 2002; DUQUE, 2011). Na re-
visão empírica das investigações que adotam a perspectiva 
de Sen (1999) como base, Duque reconhece que, no âmbito 
dos funcionamentos básicos, sobressaem dimensões relativas 
à educação, à nutrição, ao emprego e à moradia, enquanto 
que, no âmbito dos funcionamentos complexos, estão pre-
sentes as dimensões sociais, psicológicas, físicas e culturais, 
embora pouco exploradas (DUQUE, 2011). Os indicadores 
concentram-se em expectativa de vida, morbidade, alfabetiza-
ção, níveis de nutrição, o que os aproxima e os tornam virtu-
almente idênticos aos utilizados no enfoque das necessidades 
básicas (LADERCHI; SAITH; STEWART, 2003, p. 18). Como 
consequência, a distância que pode separar as concepções 
de necessidade e de capacidade diminui consideravelmente 
quando se observa a mensuração decorrente de cada um dos 
enfoques, uma vez que as variáveis e indicadores mostram-se 
tão parecidos.

Entretanto, embora haja um nível de arbitrariedade nas 
escolhas para operacionalizar o conceito, semelhante ao do 
enfoque monetário, alguns autores sustentam que as escolhas 
feitas no enfoque das capacidades são mais visíveis e, portanto, 
estão mais sujeitas ao escrutínio do que as do enfoque mone-
tário (LADERCHI; SAITH; STEWART, 2003, p. 20). Além da 
complexidade em operacionalizar o conceito de capacidades, 
tem-se ainda o desafio de estabelecer medidas que permitam 
comparações entre grupos diferentes, que partilham valores e 

the degree of realization of these skills is a key issue (Laderchi, 
Saith, and Stewart, 2003, 17). Identifying basic skills is a 
problem analogous to identifying basic needs. Every attempt 
at specification involves a concept of what a good life is, as 
indicated by Laderchi, Saith, and Stewart (2003, 17) when 
commenting on the definition of essential requirements for a 
complete human life. Furthermore, such specifications would 
be very general, not allowing the establishment of cut-off 
points to define deprivation.

The concept of skills points to potential conclusions – the 
skill to accomplish something, not the accomplishment itself 

– and this makes it difficult to gauge this result empirically. 
However, several efforts have been made to adequately imple-
ment the conception of skills1 (Nussbaum, 2000; Alkire, 2002; 
Duque, 2011). In the empirical review of the investigations that 
adopt Sen’s perspective (1999) as a basis, Duque (2011) recog-
nizes that in the scope of basic actions, dimensions relating 
to education, nutrition, employment, and housing stand out; 
while in the scope of complex actions, social, psychological, 
physical, and cultural dimensions are present, although they 
have been little explored (Duque, 2011). The indicators focus 
on life expectancy, morbidity, literacy, and nutrition levels, 
which brings them closer together and makes them virtually 
identical to those used in the basic needs approach (Laderchi, 
Saith, and Stewart, 2003, 18). As a result, the expected distance 
betweena need conception and a skill conception decreases 
considerably when observing the measurement resulting from 
each of the approaches, given that the variables and indicators 
are shown to be so similar.

However, although there is a degree of arbitrariness in the 
choices for implementing the concept, similar to the monetary 
approach, some authors maintain that the choices made in the 
skills approach are more visible and, therefore, they are more 
subject to scrutiny than the monetary approach (Laderchi, 
Saith, and Stewart, 2003, 20). Besides the complexity of imple-
menting the skills approach, there is also the challenge of 
establishing measures that allow comparisons between differ-
ent groups which share distinct cultural values   and standards 
that are often irreducible between one group and another. This 
limitation also applies to the exclusion approach and for all 
the approaches that use other criteria besides income.

In its original conception, the exclusion approach refers to: 
the recognition of the various aspects or dimensions of poverty 
and the assertion of the heterogeneity of its manifestations, 
and the consideration of less tangible dimensions which are 
present in these conditions. The emergence of the social exclu-
sion concept adds another view of poverty, thus highlighting 
the presence (in the characterization of this phenomenon) 
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normas culturais distintas, muitas vezes irredutíveis umas às 
outras. Essa limitação também vale para o enfoque da exclusão 
e para todas as abordagens que utilizam critérios adicionais 
ao de renda.

O enfoque da exclusão remete, em sua concepção original, 
ao reconhecimento das diversas faces ou dimensões da po-
breza, à afirmação da heterogeneidade de suas manifestações e 
à consideração de dimensões menos tangíveis presentes nessas 
condições. A emergência da concepção de exclusão social 
agrega outro olhar sobre a pobreza, ressaltando a presença, 
na caracterização desse fenômeno, de aspectos subjetivos, re-
lativos a valores, à identidade, a crenças e a comportamentos, 
apontando para a dimensão relacional que atua na produção 
e reprodução da pobreza. Rompe com uma visão estática da 
pobreza e incorpora a ideia de processo e trajetória, e ainda si-
tua-se claramente em uma dimensão coletiva da abordagem da 
pobreza, entendida sob as lentes da questão social. Considerar 
a subjetividade como dimensão importante na compreensão 
da privação significa destacar que nas situações de pobreza 
estão envolvidos aspectos relacionados a valores, condutas e 
atitudes, que acabam por reforçar a manutenção de situações 
de vulnerabilidade e destituição. Baixa autoestima, resigna-
ção, apatia, ressentimento, subalternidade, baixa expectativa 
quanto ao futuro são expressões de natureza não material que 
acabam por limitar as possibilidades de as pessoas pobres se 
apropriarem de sua vida e acharem saídas para a situação 
em que se encontram (RAEZINSKY, 2002). É importante ter 
claro, entretanto, que tais atitudes de natureza psicossocial são 
construídas nas interações que os indivíduos estabelecem com 
vizinhos, família, comunidade e instituições – principalmente 
com os agentes das políticas públicas e de proteção social. 
Para as pessoas em condição de pobreza, o problema não é 
apenas a desvantagem econômica; é também o desrespeito, a 
humilhação, a falta de dignidade e de autoestima, a vergonha 
e o estigma, a impotência, a negação de direitos e a limitação 
da cidadania.

Para além de suas virtudes, a abordagem multidimensional 
da pobreza encontra dificuldades de ser operacionalizada, 
tanto no enfoque das necessidades básicas quanto no das ca-
pacidades ou no da exclusão. Uma pessoa pode ser pobre em 
apenas uma das dimensões ou em relação a um número crítico 
de dimensões. Estudos sobre pobreza, principalmente os que 
se utilizam de enfoques multidimensionais, têm mostrado que 
os grupos de pobres e não pobres não configuram realidades 
estáticas ou bem delineadas, sendo denominados fuzzy sets por 
Chiappero Martinetti (2000 apud BARRIENTOS; SHEPHERD, 
2003, p. 14). Como estabelecer o corte? No campo conceitual, 
embora muito se produza tendo como inspiração a concepção 

of subjective aspects related to values, identity, beliefs and 
behavior, as well as indicating the relational dimension that 
operates in the production and reproduction of poverty. This 
moves away from a static view of poverty and incorporates the 
idea of   process and trajectory, and also clearly positions itself 
in a collective dimension of the approach towards poverty, 
understood through the lens of a social picture. Considering 
subjectivity as an important dimension in understanding 
deprivation means to emphasize that in situations of poverty, 
aspects related to values, conduct, and attitudes are involved, 
which result in reinforcing the maintenance of situations of 
vulnerability and destitution. Low self-esteem, resignation, 
apathy, resentment, inferiority, and low expectations regard-
ing the future are expressions of a non-material nature that 
limit the possibilities of poor people taking ownership of 
their lives and finding ways out of the situation they are in 
(Raezinsky, 2002). Of course it is important that such attitudes 
of a psychosocial nature are constructed in the interactions 
that the individuals establish with neighbors, family, commu-
nity, and institutions – especially with the agents of the public 
and social protection policies. For people in poverty, the prob-
lem is not only one of economic disadvantage; it also involves 
disrespect, humiliation, lack of dignity and self-esteem, shame 
and stigmatization, helplessness, denial of rights, and the limi-
tation of citizenship.

In addition to its virtues, the multidimensional approach to 
poverty encounters difficulties in being implemented, regard-
ing the focus on basic needs and the focus on skills or exclu-
sion. A person may be poor in only one of the dimensions 
or in relation to a number of critical dimensions. Studies on 
poverty, particularly those using multidimensional approaches, 
have shown that poor and non-poor groups do not constitute 
static or well-delineated realities – they were referred to as 

“fuzzy sets” by Chiappero Martinetti (2000 apud Barrientos 
and Shepherd 2003, 14). How are the cut-off lines established? 
In the conceptual area, although much is produced by taking 
the exclusion concept as inspiration, it has yet to encounter 
reasonable consensus in the literature in a way that supports 
measurement processes and distinction between excluded and 
non-excluded groups.

Some empirical studies focus on the analysis of concrete 
exclusion situations, without pausing for a moment in the 
conceptual jumble of questions about definitions or in the 
search for a general concept regarding social exclusion. Such 
studies, which are based on the exclusion definition as the 
lack of participation in society key aspects, are dedicated (in 
the wake of measurement studies on poverty and depriva-
tion) to empirically verifying such matters by defining various 
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de exclusão, esta ainda não encontrou um razoável consenso 
na literatura de maneira a subsidiar processos de mensuração 
e distinção entre excluídos e não excluídos.

Alguns estudos de natureza empírica concentram-se na 
análise de situações concretas de exclusão, sem se deter no 
emaranhado conceitual de questões de definição ou na busca 
de uma concepção geral de exclusão social. Tais estudos, a 
partir da definição da exclusão como ausência de participa-
ção em aspectos-chave da sociedade, dedicam-se, na esteira 
dos estudos de mensuração da pobreza e privação, a verificar 
empiricamente tais questões, definindo indicadores e índices 
variados para medir a exclusão social. Tal perspectiva não al-
tera, de forma radical, as dimensões consideradas em enfoques 
anteriores, no registro dos estudos de pobreza. A novidade 
talvez esteja, como visto, na ampliação do arco de indica-
dores utilizados2 (BURCHARD; LE GRAND; PIACHAUD, 
2002, p. 4, 5).

O enfoque da vulnerabilidade e risco tem a vantagem de 
incorporar elementos das abordagens anteriores, sem perda de 
nenhuma dimensão salientada pelos outros enfoques. O cerne 
da concepção de vulnerabilidade encontra-se na combinação 
da ideia de riscos, de ativos e da capacidade de resposta de 
indivíduos/famílias/comunidades para seu enfrentamento, 
aliada às condições do contexto, ou estruturas de oportuni-
dades, entendidas como condicionantes da ação. Os ativos se 
constituem como recursos, meios e capacidades de diversas 
ordens (financeiros, físicos, humanos, sociais etc.) que caracte-
rizam a unidade de análise em questão. A concepção de ativos 
também envolve dimensões objetivas e tangíveis – como os 
ativos físicos e financeiros – e dimensões menos objetivas e 
menos tangíveis em graus diferenciados, como as que se re-
ferem aos ativos humanos (por exemplo, escolaridade) e aos 
ativos sociais, relativos às relações familiares, comunitárias e 
institucionais. As dimensões de natureza psicossocial, como 
valores, crenças, atitudes, representações, constituem aspectos 
centrais para caracterizar dinâmicas e processos que ocorrem 
nas famílias em condição de intensa vulnerabilidade e que são 
importantes para compreender as diferentes respostas das 
mesmas às dificuldades do entorno.

A partir do mapeamento dos ativos tangíveis e não tangíveis, 
é possível identificar estratégias de manejo dos ativos (estra-
tégias de respostas); ou seja, as formas pelas quais indivíduos, 
famílias e comunidades lançam mão de seus ativos durante 
períodos de crises e mudanças. Essa capacidade de resposta é 
condicionada pela estrutura de oportunidade existente, pelo 
conjunto de regras e instituições do mercado, do Estado e 
da sociedade, que interagem e influenciam as posturas e os 
resultados em termos de superação da vulnerabilidade. Esse 

indicators and various indices for measuring social exclusion. 
Such a perspective does not radically change the dimensions 
considered in previous approaches in the recording of poverty 
studies. The novelty is perhaps in the range expansion of used 
indicators2 (Burchard, Le Grand, and Piachaud, 2002, 4–5.).

The vulnerability and risk approach has the advantage 
of incorporating elements of previous approaches, without 
losing any dimensions emphasized by them. The core of the 
vulnerability approach is in the combination of the idea of 
risks, assets, and the responsiveness of individuals/families/
communities in confronting the problem, combined with the 
contextual conditions or structures of opportunities – under-
stood as the constraints of the action. The assets are composed 
of resources, means, and skills of various orders (financial, 
physical, human, social, etc.) that characterize the analysis 
unit in question. The concept of assets also involves objective 
and tangible dimensions (e.g., physical and financial assets) 
and less objective and less tangible dimensions in different 
degrees, such as those relating to human assets (e.g., level of 
education) and social assets related to family, community, and 
institutional relationships. The dimensions of a psychosocial 
nature, such as values, beliefs, attitudes, and representations, 
are key aspects for characterizing dynamics and processes that 
occur in extremely vulnerable families and are important for 
understanding the different responses to the same surround-
ing difficulties.

From the mapping of tangible and intangible assets, it 
is possible to identify management strategies for the assets 
(response strategies); that is, the ways in which individuals, 
families, and communities make use of their assets during 
times of crisis and change. This responsiveness is condi-
tioned by the existing structure of opportunity and by the 
set of rules and institutions of the market, of the State, and of 
society, which interact and influence the attitudes and results 
in terms of overcoming vulnerability. This term refers to the 
legal, regulatory, institutional, and social structures involving 
individuals and families, and which, in a certain way, condi-
tion the responses adopted for dealing with the conditions 
of vulnerability.

The multiplicity of deprivation, different portfolios of assets 
and response strategies, distinct conditions of the structure of 
opportunity, and the complex interactions between tangible 
and less tangible assets reflect the crucial elements of the 
vulnerability concept and the complexity of the deprivation 
phenomenon. Substandard housing, segregated areas, asset 
scarcity to various extents, the presence of negative psychoso-
cial aspects – attitudes of apathy, subordination, dependency, 
resignation, fatalism, and low self-esteem, among other things 
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termo remete às estruturas legais, normativas, institucionais 
e sociais que envolvem indivíduos e famílias, e que condicio-
nam, de certa forma determinada, as respostas adotadas para 
o enfrentamento das condições de vulnerabilidade.

Multiplicidade de privações, diferentes portfólios de ativos 
e estratégias de respostas, distintas condições da estrutura de 
oportunidade e as complexas interações entre ativos tangíveis 
e menos tangíveis traduzem os elementos centrais da con-
cepção de vulnerabilidade e a complexidade do fenômeno da 
privação. Moradias precárias, áreas segregadas, ativos escassos 
em diversas dimensões, presença de aspectos psicossociais 
negativos (atitudes de apatia, subalternidade, dependência, 
resignação, fatalismo, baixa autoestima, dentre outras) confi-
guram situações que intensificam, potencializam e interagem 
negativamente, reforçando ciclos e processos de perpetuação 
da pobreza.

A abordagem da vulnerabilidade e riscos aumenta a com-
plexidade da mensuração da pobreza, ao agregar, além das 
dimensões objetivas de privações, aspectos de natureza subje-
tiva, como as dimensões psicossociais. Embora mais difíceis de 
serem construídos e de não serem tão comumente utilizados, 
existe um esforço de construir indicadores capazes de men-
surar as “dimensões faltantes para análise da pobreza”, tais 
como empoderamento e autoestima, como apontam os tra-
balhos recentes desenvolvidos pela Oxford Poverty & Human 
Development Initiative.

Frequentemente, salienta-se a dificuldade de se estabelecer 
indicadores para os objetivos norteadores de grande parte das 
intervenções na área social, que buscam alterar condições, 
comportamentos, valores e atitudes das pessoas, sendo, por-
tanto, permeados de subjetividade. A afirmativa quase geral 
é a de que é difícil avaliar, especialmente quando se trata de 
intervenções no campo da assistência, que lidam com pro-
blemas complexos, subjetivos, de difícil tradução empírica. 
Embora existam dificuldades para mensurar resultados pouco 
tangíveis, ou para captar mudanças de natureza subjetiva, isso 
não pode ser uma justificativa para a não adoção da avaliação 
como mola mestra do processo de gestão.

Não é possível definir de forma exaustiva um conjunto 
de dimensões, variáveis e indicadores para a mensuração e 
análise da pobreza e da vulnerabilidade social. Muitos autores 
se dedicam ao esforço de discutir aspectos da mensuração e 
definir tais índices e indicadores (IKEJIAKU, 2009; SPIEKER, 
2007; KUMPULAINEN, 2006; LISTER, 2004, dentre outros), 
mas a realidade é que não há nem poderá haver um consenso 
absoluto sobre como medir a vulnerabilidade. A escolha dos 
indicadores para expressar alguma realidade ou fenômeno 
social não é unívoca ou neutra. O ponto central parece ser a 

– result in situations that intensify, leverage, and negatively 
interact, thus reinforcing cycles and processes for the perpetu-
ation of poverty.

The vulnerability and risk approach increases the complex-
ity of poverty measurement, by adding (besides the objective 
dimensions of deprivation) subjective aspects such as psycho-
social dimensions. Despite their difficulty to be constructed 
and unusual application, there is an effort to build indicators 
capable of measuring the “missing dimensions of poverty 
analysis” such as empowerment and self-esteem, as shown 
in recent works developed by the Oxford Poverty & Human 
Development Initiative.

Often highlighted is the difficulty in establishing indicators 
for the objectives guiding most of the interventions in the 
social area, which seek to change people’s conditions, behavior, 
values   and attitudes, and which are, therefore, permeated with 
subjectivity. The virtually general statement is that it is difficult 
to assess complex, subjective problems that are empirically 
difficult to translate, especially when it comes to interventions 
in the area of assistance.. Although there are difficulties in 
measuring slightly tangible results, or capturing changes of a 
subjective nature, this cannot be a justification for not adopt-
ing assessment as a mainspring of the management process.

It is not possible to exhaustively define a set of dimensions, 
variables, and indicators for the measurement and analysis of 
poverty and social vulnerability. Many authors are dedicated 
to discussing measurement aspects and defining such indexes 
and indicators (Ikejiaku, 2009; Spieker, 2007; Kumpulainen, 
2006; Lister 2004, etc.), but the reality is that there is not and 
there cannot be absolute consensus about how to measure 
vulnerability. The choice of indicators to express any reality 
or social phenomenon is neither uniform nor neutral. The 
main point seems to be the clarity of the basic concept and 
the choices arising from this, which should be made explicit 
and recognized in the partiality towards approaching what is 
real, which is always broader and more complex than what 
indicators can achieve.

Poverty measures are essential not only to allow it to be 
seen, but also to evaluate the effectiveness of institutions and 
policies whose scope of action is to combat it. Every project 
and every policy has an implicit causal model, a hypothesis, or 
better – a set of linked hypotheses that guide the intervention. 
A certain concept of a problem, its causes and consequences 
justify the choice of certain intervention strategies. Generally, 
the selection criteria and the “theoretical” assumptions are 
not spelled out, which weakens the planning of actions and 
compromises the results: if you do not have sufficient clarity 
of the problem, its causes, and consequences, or the means to 
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clareza da concepção de base e as escolhas daí advindas, que 
devem ser explicitadas e reconhecidas em sua parcialidade na 
abordagem do real, sempre mais amplo e complexo do que os 
indicadores podem alcançar.

As medidas de pobreza são fundamentais não apenas para 
permitir enxergá-la, mas também para avaliar a efetividade 
das instituições e políticas que tenham como escopo de ação 
o combate a ela. Todo projeto, toda política, tem implícito 
um modelo causal, uma hipótese, ou melhor, um conjunto de 
hipóteses vinculadas que orientam a intervenção. Uma certa 
concepção sobre um problema, suas causas e consequências 
justifica a escolha de determinadas estratégias de intervenção. 
Geralmente, os critérios de escolha e os pressupostos “teó-
ricos” não são explicitados, o que fragiliza o planejamento 
das ações e compromete os resultados: se não se tem clareza 
suficiente do problema, de suas causas e consequências, ou 
dos meios a serem viabilizados para sua superação, as políticas 
encontram-se em uma situação de grande incerteza e risco, 
comprometendo a eficácia nos resultados e a eficiência no 
uso dos recursos, e, no final das contas, não contribuindo 
para reverter a circunstância que deu origem às intervenções 
governamentais.

enable it to be overcome, then the policies find themselves in 
a situation of great uncertainty and risk, thus compromising 
the effectiveness of the results and the efficient use of resources 
and, ultimately, not contributing to reversing the condition 
that resulted in the government interventions.
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Dentre algumas instituições que adotam o enfoque das capacidades para os estudos sobre desenvolvimento e bem-1 
estar	tem-se:	The	International	Development	Research	Centre	(IDRC),	Oxford	Poverty	and	Human	Development	
Initiative	(OPHI),	Canadian	International	Development	Agency	(CIDA),	Department	for	International	Development	
(DFID),	Human	Development	and	Capability	Association	 (HDCA),	The	Australian	Agency	 for	 International	
Development (AusAID), Global Giving e outras agências das Nações Unidas (DUQUE, 2011).

Examinando estudos empíricos sobre a mensuração da exclusão em países em desenvolvimento, Saith (2001) 2 
reconhece uma grande diversidade de abordagens e de usos de indicadores diversos. Nos estudos sobre a Índia, 
por	exemplo,	onde	83%	da	força	de	trabalho	está	na	economia	informal	e	apenas	14%	têm	salário	regular	e	esta-
bilidade	de	benefícios,	outros	critérios	e	variáveis	têm	sido	utilizados	(APPASAMY	et	al;	NAYAK	apud	SAITH,	2001)	
e	enfatizam	a	exclusão	em	termos	de	direitos	de	bem-estar	básicos	(saúde,	educação,	moradia,	acesso	à	água	
potável,	serviços	sanitários	e	seguridade	social,	desagregados	por	gênero,	idade,	nível	de	renda,	religião	e	casta).	
Outra	pesquisa	enfatiza	a	exclusão	de	bens	básicos	devido	à	baixa	renda,	à	exclusão	do	emprego	e	à	exclusão	
de	direitos,	focalizando	situações	de	trabalho	infantil	e	exclusão	via	castas	(NAYAK	apud	SAITH,	2001).	No	estudo	
sobre a exclusão social no Peru (citado por Saith), consideraram-se três dimensões – econômica, política e cultural 
–	agregando	indicadores	diversos:	acesso	ao	mercado	de	trabalho,	a	crédito	e	seguros,	direitos	de	propriedade	
e	direitos	de	proteção	social	e	acesso	a	serviços	públicos	básicos	(saúde,	educação	e	justiça)	e	exclusão	cultural	
(participação	em	redes	sociais).	Em	outro	conjunto	de	estudos	da	Organização	Internacional	do	Trabalho	(ILO),	
os grupos em risco de exclusão são definidos a priori e incluem uma diversidade de coletivos possíveis. Como 
na	Tanzânia	urbana:	mendigos,	cortadores	de	pedras,	traficantes,	comerciantes	de	rua,	vendedores	de	alimentos	
nas ruas, cortadores de peixe, trabalhadores casuais. Nos grupos rurais da Tanzânia, os excluídos referem-se aos 
sem-terra	ou	com	acesso	precário	a	ela	e	o	não	acesso	a	fertilizantes.	Na	Rússia,	a	exclusão	é	mensurada	a	partir	
do	desemprego	no	longo	prazo,	salário	do	estrato	social	médio	e	proporção	de	moradores	em	zonas	rurais.	Na	
Tailândia, os grupos excluídos são formados por minorias étnicas, mulheres, doentes, camponeses com pouca 
educação,	trabalhadores	do	setor	informal	e	pessoas	sem	casa,	vivendo	debaixo	das	pontes	(SAITH,	2001).

Notas
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End Notes

Among	some	of	the	institutions	that	have	adopted	the	skills	approach	for	studies	on	development	and	well-being,	1 
we	have:	the	International	Development	Research	Centre	(IDRC),	Oxford	Poverty	and	Human	Development	Initiative	
(OPHI),	Canadian	International	Development	Agency	(CIDA),	Department	for	International	Development	(DFID),	
Human	Development	and	Capability	Association	(HDCA),	the	Australian	Agency	for	International	Development	
(AusAID), Global Giving, and other agencies of the United Nations (Duque, 2011).

Examining empirical studies of the exclusion measurement in developing countries, Saith (2001) recognizes a 2 
great	diversity	of	approaches	and	uses	of	several	indicators.	In	studies	about	India,	for	example,	where	83%	of	the	
workforce	is	in	the	informal	economy	and	only	14%	have	a	regular	salary	and	stability	of	benefits,	other	criteria	and	
variables	have	been	used	(Appasamy	et	al;	Nayak	apud	Saith,	2001)	and	they	emphasize	exclusion	in	terms	of	basic	
welfare rights (health, education, housing, access to potable water, health services and social security, disaggregated 
by gender, age, income level, religion, and caste). Other research emphasizes the exclusion of basic goods due to 
low income, exclusion from employment, and exclusion of rights, focusing on situations of child labor and exclusion 
via	castes	(Nayak	apud	Saith,	2001).	In	the	study	on	social	exclusion	in	Peru	(cited	by	Saith),	they	considered	three	
dimensions	–	economic,	political	and	cultural	–	and	added	several	indicators:	access	to	the	labor	market,	access	
to credit and insurance, property rights, social protection rights, access to basic public services (health, education, 
and	justice)	and	cultural	exclusion	(participation	in	social	networks).	In	another	set	of	studies,	by	the	International	
Labour	Organization	(ILO),	the	groups	at	risk	of	exclusion	are	defined	a	priori	and	include	a	variety	of	possible	col-
lective	groups;	for	example,	in	urban	Tanzania:	beggars,	stone	cutters,	dealers,	street	vendors,	food	vendors	on	
the	streets,	fish	cutters,	and	casual	workers.	In	the	rural	groups	of	Tanzania,	the	term	“excluded”	refers	to	those	
without	land	or	with	poor	access	to	it	and	the	lack	of	access	to	fertilizer.	In	Russia,	exclusion	is	measured	based	
on long-term unemployment, salary for the average social stratum, and proportion of residents in rural areas. In 
Thailand,	the	excluded	groups	are	composed	of	ethnic	minorities,	women,	the	sick,	peasants	with	little	education,	
workers	from	the	informal	sector,	and	homeless	people	living	under	bridges	(Saith,	2001).
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Abstract
This paper presents an analysis of the partnership between the City Council and the 
Civil Defense Centers (Nudecs) of Belo Horizonte, in the prevention of geological risk 
in the underprivileged neighborhoods of the city. More specifically, it addresses the 
Participatory Diagnosis with members of these centers and discusses proposals for 
improving the work within the Structural Program for Risk Areas (PEAR). The part-
nership is a contribution towards environmental sustainability – one of the millennium 
objectives – with the goal being to improve the quality of life for residents of precarious 
settlements by 2020.

Key words
participatory diagnosis, shared management, civil defense centers, community partici-
pation, and geological risk reduction

Resumo
Este artigo apresenta uma análise da parceria entre a Prefeitura e os Núcleos de Defesa 
Civil (Nudecs) de Belo Horizonte na prevenção do risco geológico nas vilas da cidade. 
Trata mais especificamente do Diagnóstico Participativo com os integrantes desses 
Núcleos e discute propostas para o aperfeiçoamento do trabalho no âmbito do Programa 
Estrutural em Áreas de Risco (PEAR). A parceria é uma contribuição rumo à susten-
tabilidade ambiental – um dos objetivos do milênio – tendo como meta a melhoria na 
qualidade de vida de moradores de assentamentos precários até 2020.

Palavras-chave
Diagnóstico Participativo, Gestão Compartilhada, Núcleos de Defesa Civil, Participação 
Comunitária e Redução de Risco Geológico
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Introdução

B 
elo Horizonte tem atualmente 2.375.151 habitantes, 
sendo que 19% destes moram em vilas e favelas1, 
conforme mostra a Figura 1. Nesses assentamentos 
precários, muitas são as situações de risco geológico 

que podem ocorrer devido a escorregamentos, quedas e rola-
mentos de blocos de rocha e solapamentos. Além disso, essas 
situações são frequentemente potencializadas por agentes tais 
como: cortes no terreno, aterros mal executados, tubulações 
rompidas, lançamento de esgoto, deposição de lixo e entulho 
nas encostas e cursos d’água, podendo gerar acidentes com da-
nos ao patrimônio ou até mesmo perda de vidas humanas.

Com o objetivo de tratar essas situações de risco ge-
ológico, a Prefeitura de Belo Horizonte criou, em 1994, o 
Programa Estrutural em Áreas de Risco (PEAR), com base 
no primeiro Diagnóstico de Risco Geológico nas Vilas e Favelas, 
realizado pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de 
Belo Horizonte (Urbel). Esse diagnóstico definiu o universo 
de edificações em distintas situações de risco geológico, o 
que culminou na implantação do atendimento à população 

específica, através de vistorias e intervenções necessárias para 
sanar esse tipo de risco.

O PEAR é um programa de assistência técnica que atua nos 
aspectos físico e social, prestando atendimento contínuo às 
famílias moradoras de áreas com situações de risco geológico. 
Ele visa diagnosticar, prevenir, controlar e minimizar tais si-
tuações, estruturando e revitalizando essas áreas.

O Programa tem indicado avanços rumo à sustentabili-
dade ambiental – um dos objetivos do milênio – a partir do 
investimento na redução de situações de risco em assenta-
mentos precários de Belo Horizonte. Trata-se especificamente 
de contribuir para se atingir a Meta 11, que define a melhora 
significativa na vida de pelo menos 100 milhões de pessoas 
até 2020.

De acordo com a Urbel, órgão responsável pela execução 
do PEAR, o primeiro Diagnóstico de Risco Geológico mostrou 
que em 1994 eram quase 15.000 edificações em risco alto e 
muito alto, e o último, concluído em 2011, indicou a existência 
de 2.761 edificações (Tabela1).

Introduction

B 
elo Horizonte currently has 2,375,151 inhabitants, of 
which 19% live in underprivileged neighborhoods 
and favelas1, as shown in Figure 1. In these precarious 
settlements, there are many geological risk situations 

that may occur due to landslides, rolling and falling rocks, and 
undermining. Additionally, these situations are often exacer-
bated by factors such as cuts on the terrain, poorly executed 
landfills, broken pipes, discharge of sewage, and disposal of 
garbage and debris on the slopes and waterways, which may 
cause accidents with property damage or even loss of life.

In order to deal with these situations of geological risk, in 
1994 the Belo Horizonte City Council created the Structural 
Program for Risk Areas (PEAR), based on the first Diagnosis 
of Geological Risk in Underprivileged Areas and Favelas 
(Diagnóstico de Risco Geológico nas Vilas e Favelas), conducted 
by the Urbanization and Housing Company of Belo Horizonte 
(Urbel). This diagnosis defined the extent of buildings in 
different situations of geological risk, which culminated in 
the implementation of services to the particular population, 

through essential inspections and interventions in order to 
remedy this type of risk.

The PEAR is a technical assistance program that deals with 
physical and social aspects, providing ongoing support to 
families living in areas at geological risk. It aims to diagnose, 
prevent, control, and minimize such situations, in order to 
then structure and revitalize these areas.

The Program has shown progress towards environmental 
sustainability (one of the millennium goals), based on invest-
ment in reducing risk situations in precarious settlements in 
Belo Horizonte. In particular, it deals with contributing in order 
to achieve Target 11, which defines the significant improve-
ment in the lives of at least 100 million people by 2020.

According to Urbel, which is the organization responsible 
for the implementation of the PEAR, the first Geological 
Risk Diagnosis showed that in 1994 there were almost 15,000 
buildings at high or very high risk, while the latest diagnosis 
completed in 2011 indicated the existence of 2,761 buildings 
at high or very high risk (Table 1).
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TABELA 1. Evolução do número de edificações em risco geológico alto e muito alto

REGIONAIS Ano 1994 Ano 2004 Ano 2009 Ano 2011

Barreiro 801 798 652 418

Centro-Sul 2.133 2.049 627 638

Leste 1.281 3.216 798 354 Taxa de redução de risco por ano

Norte 2.531 381 257 256 Ano %	ano

Nordeste 1.996 1.089 234 365 1994–2004 2,58%

Noroeste 1.180 904 278 78 2004–2011 12,89%

Oeste 1.180 1.261 765 320 2011–2012 13,57%

Pampulha 694 223 27 207

Venda Nova 2.553 733 151 125

TOTAL 14.349 10.654 3.789 2.761

Fonte:	Diagnóstico	da	situação	de	risco	geológico	das	vilas,	favelas	e	conjuntos	habitacionais	de	Belo	Horizonte/2011	–	Urbel

	 *	Fonte:	IBGE/2010
	 **	Fonte:	Diretoria	de	Planejamento/2010	–	Urbel
	***	Fonte:	Diagnóstico	Risco/2011	–	Urbel

FIGURA 1. Áreas de atuação da Urbel

Área	de	BH ..................................................................331,4 Km²*
População .....................................................................2.375.151*
Nº de Assentamentos Existentes ........................................215 **
População em Assent. Existentes ..........................451.395 hab.**
Domicílios em Assent. Existentes ..................................130.670**
Nº de Vilas e Favelas ............................................................185**
Nº	de	Conjuntos	(antes	de	1993) ...........................................23**
Nº de Outros Assentamentos ................................................. 7***
Área de Interesse Social .............................................. 16,4 Km²**

(4,95%	da	área	de	BH)
Nº de edificações em alto risco....................................... 2.761***

Vilas e favelas

ZEIS	3	–	Conjuntos	habitacionais

Outros assentamentos

Novo limite regional – Lei 10231/2011
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	 *	Source:	IBGE	/	2010
	 **	Source:	Planning	board,	2010	–	Urbel
	***	Source:	Risk	diagnosis,	2011	–	Urbel

FIGURE 1. Operational areas for Urbel

TABLE	1.	Evolution	of	the	number	of	buildings	at	high	or	very	high	geological	risk

REGIONS Year 1994 Year 2004 Year 2009 Year 2011

Barreiro 801 798 652 418

Central-South 2,133 2,049 627 638

East 1,281 3,216 798 354 Rate of risk reduction, per year

North 2,531 381 257 256 Year %	per	year

Northeast 1,996 1,089 234 365 1994–2004 2.58%

Northwest 1,180 904 278 78 2004–2011 12.89%

West 1,180 1,261 765 320 2011–2012 13.57%

Pampulha 694 223 27 207

Venda Nova 2,553 733 151 125

TOTAL 14,349 10,654 3,789 2,761

Source:	Diagnosis	of	the	geological	risk	of	the	underprivileged	neighborhoods,	favelas,	and	housing	complexes	of	Belo	Horizonte/2011	–	Urbel

Area	of	BH ...................................................................331.4 Km²*
Population ....................................................................2,375,151*
No. of existing settlements .................................................215 **
Population in existing settlements ........................451,395 hab.**
Residences in existing settlements ................................130,670**
No. of underprivileged areas and favelas ............................185**
No. of housing complexes (before 1993) ...............................23**
No. of other settlements ........................................................ 7***
Area of social interest .................................................. 16.4 Km²**

(4.95%	of	the	area	of	BH)
No.	of	buildings	at	high	risk ............................................ 2,761***

Underprivileged areas and favelas

ZEIS	3	–	Housing	complexes

Other settlements

New regional limit – Law 10231/2011



31

Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte

Em aproximadamente 85% dos casos, o risco geológico é de 
escorregamento, sendo também encontrado casos de queda de 
blocos, solapamento e processos de inundação. As áreas com 
maior potencial de desenvolvimento de processos de risco no 
município estão situadas nas regionais Centro-Sul, Barreiro 
e Nordeste, com maior número de ocorrências incidindo nas 
regionais Centro-Sul e Leste.

Para tratar desses casos, o PEAR é instrumentalizado por 
meio de três planos de ação:

Plano de Atendimento Emergencial (PAE): tem como obje-1 
tivo propiciar atendimento emergencial nas áreas de risco, 
no período chuvoso. Exemplos: a realização de vistorias e 
remoções que podem ser definitivas ou temporárias2. Estas 
últimas ocorrem quando existe a possibilidade de retorno 
da família com segurança, mediante a realização ou não 
de obras após o período chuvoso.
Plano de Mobilização Social (PMS): visa sensibilizar e 2 
orientar os moradores, lideranças comunitárias e volun-
tários dos Nudecs para atuar na prevenção de acidentes e 
garantir a manutenção das intervenções realizadas.
Plano de Obras (PO): tem como objetivo executar obras 3 
de pequeno e médio porte, pontuais e/ou estruturantes, 
conforme exemplo mostrado na Figura 2.
No PEAR, as vistorias para avaliação do grau de risco ocor-

rem rotineiramente. Entretanto, é no período chuvoso que se 
concentra a maioria das solicitações dos moradores das vilas 
e favelas. Elas são realizadas por geólogos e engenheiros civis, 

FIGURA	2.	Rua	48	no	Conjunto	
Jardim	Felicidade:	antes	e	depois	
da obra de contenção de encosta 
realizada pelo PEAR/Urbel

FIGURE 2. Rua 48 (48th Street) in the 
Jardim	Felicidade	housing	complex:	
before and after the slope containment 
work	done	via	the	PEAR/Urbel

Source:	Urbel/Board	for	Maintenance	and	Risk	Areas
Fonte:	Urbel/Diretoria	de	Manutenção	e	Àreas	de	Risco

In approximately 85% of the cases, the geological risk is 
related to landslides; however, cases of falling boulders, under-
mining, and flooding are also encountered. The areas in the 
municipality with the greatest potential for developing risk 
processes are located in the Central-South, Barreiro, and 
Northeast regions, with the largest number of occurrences in 
the Central-South and East regions.

To deal with these cases, the PEAR is implemented via 
three action plans:

Emergency Service Plan (PAE): aims to provide emer-1 
gency assistance in the risk areas during the rainy season. 
Examples: performing inspections and evacuations that 
may be permanent or temporary2. The latter occurs when 
there is the possibility of the family safely returning, by 
performing works (or not) after the rainy season.
Social Mobilization Plan (PMS): aims to raise awareness 2 
and guide the residents, community leaders, and volun-
teers of the Nudecs to work towards the prevention of ac-
cidents and ensure the maintenance of the interventions 
performed.
Plan of Works (PO): aims to execute small and medium-3 
sized contingent and/or structural works, like in the ex-
ample shown in Figure 2.
In the PEAR, inspections for risk level assessment occur 

routinely; however, most of the requests from the residents 
of the underprivileged neighborhoods and favelas are made 
during the rainy season. The inspections are done by geologists 
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com o acompanhamento de técnicos sociais, tendo como 
unidade de análise a moradia da família solicitante para o 
parecer sobre a situação de risco.

Para maior agilidade das ações do PAE, as equipes multi-
disciplinares estão distribuídas em duas divisões operacionais 
da Diretoria de Manutenção e Áreas de Risco (DMR): uma na 
região leste e outra na região oeste da cidade3. Além dessas 
divisões, há quatro Centros de Referência em Áreas de Risco 
(Crear)4, os quais são pontos de apoio para as equipes nas 
vilas que apresentam muitas situações de risco alto, conforme 
indicações da Figura 3.

Nos casos de remoção, as famílias são acolhidas no Abrigo 
Municipal Granja de Freitas. Na remoção definitiva, a família 
tem o direito ao “Bolsa Moradia”, cujo acesso ocorre somente 
após a demolição da moradia de origem. A seguir, essa família 
indica um imóvel que será vistoriado e aprovado com relação 
a quesitos de segurança e salubridade, onde permanecerá até 
o seu reassentamento definitivo.

A instrumentalização e gestão do PEAR vêm sendo apri-
moradas a cada ano, principalmente junto às comunidades. 
Nesse sentido, um dos avanços a ser destacado refere-se à 
organização dos Nudecs5 no contexto do PMS. Esses nú-
cleos são formados por moradores e lideranças, com vistas a 

Fonte:	Urbel/Diretoria	de	Manutenção	e	Áreas	de	Risco
Source:	Urbel/	Board	for	Maintenance	and	Risk	Areas

FIGURA	3.	Localização	das	Divisões	Operacionais	da	DMR	e	dos	Crears	em	Belo	Horizonte
FIGURE	3.	Location	of	the	Operational	Divisions	of	the	DMR	and	the	Crears,	in	Belo	Horizonte

and civil engineers, with the accompaniment of social workers 
– the habitation of the requesting family is used as the basis of 
analysis to generate the opinion of the risk situation.

For greater flexibility in the actions associated with the 
PAE, the multidisciplinary teams are divided into two opera-
tional divisions of the Board for Maintenance and Risk Areas 
(DMR): one in the Eastern region and another in the Western 
region of the city3. In addition to these divisions, there are four 
Reference Centers for Risk Areas (Crear)4, which are places of 
support for the teams in the underprivileged neighborhoods 
with many high-risk situations – see Figure 3.

In cases of evacuation, the families are sheltered at the 
Granja de Freitas Municipal Shelter. For definitive evacua-
tions, the family has the right to the Housing Benefit (Bolsa 
Moradia), which is only accessible after the demolition of the 
original dwelling. The family then indicates a property that 
will be inspected and approved in relation to safety and health 
issues, and where it will remain until its final resettlement.

The orchestration and management of the PEAR has been 
improved each year, especially together with the communities. 
Thus, one of the advances to be highlighted is the organiza-
tion of the Nudecs5 in the context of the PMS. These centers 
are formed by residents and leaders, with a view to effectively 

Venda
Nova

Pampulha

Norte

Nordeste

Noroeste

Oeste

Barreiro

Leste

Centro-sul

Divisão Operacional Oeste – DMR
Western	Operational	Division	–	DMR

Cabana

Paulo VI

Taquaril

Serra

Divisão Operacional Leste – DMR
Eastern Operational Division – DMR
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participarem de forma efetiva da política pública de atendi-
mento às áreas de risco, realizando ações preventivas, além 
de orientar e prestar socorro mais imediato nas situações de 
calamidade e emergência.

Em Belo Horizonte, os primeiros Nudecs foram formados 
em 1998, tendo como diretriz o uso de metodologias partici-
pativas e o foco na formação do voluntário como um agente 
multiplicador de informações nas áreas de risco geológico. 
Em 2003, ano de significativas alterações na política urbana 
do município, houve um expressivo fomento ao trabalho pre-
ventivo e de monitoramento nessas áreas, constituindo-se 
a parceria Nudec/PBH em uma ferramenta importante na 
defesa da vida.

Deste modo, o PEAR tem como um de seus princípios a 
gestão compartilhada das situações de risco geológico. Belo 
Horizonte conta atualmente com 415 voluntários, entre efeti-
vos e convidados, agrupados em 47 núcleos, abrangendo um 
total de 54 comunidades, em todas as regiões da cidade.

Esses voluntários possuem um conhecimento profundo 
da realidade das vilas onde atuam, e entre as suas atribui-
ções estão: a) monitoramento das moradias em áreas de risco; 
b) solicitação e acompanhamento de vistorias técnicas e de 
abordagens a moradores; c) repasse de alertas de chuva aos 
moradores; d) mobilização comunitária em campanhas de 
educação ambiental; e) participação em reuniões de capaci-
tação sobre o PEAR e em eventos comunitários relacionados 
ao risco geológico, especialmente na “Operação Pente Fino”6; 
f) indicação de obras através do Partici-PEAR7.

A parceria entre Nudec e PBH tem mostrado que a vul-
nerabilidade social e física dos moradores em áreas de risco 
geológico pode ser reduzida pelo fortalecimento de grupos 
comunitários para uma maior articulação política com o poder 
público, estabelecendo um diálogo no qual os desprivilegiados 
são efetivamente escutados e contribuem para a construção 
de assentamentos mais seguros.

Valorizando a experiência acumulada nesse trabalho con-
junto, foi realizado, entre novembro de 2011 e março de 2012, 
o Diagnóstico Participativo com os voluntários, para: (1) avaliar 
os caminhos percorridos até o momento; (2) levantar propos-
tas para a elaboração do “Plano de Fortalecimento dos Núcleos”. 
Tal plano contém as ações voltadas à capacitação continuada 
dos voluntários.

Essa avaliação do funcionamento dos Nudecs, obtida a 
partir da experiência e do ponto de vista dos seus próprios 
integrantes, é uma demonstração clara do reconhecimento 
da valiosa contribuição do trabalho contínuo e conjunto e da 
capacidade dos voluntários em apontar os caminhos para a 
prevenção de risco em suas comunidades.

participating in the public policy for attending to risk areas 
and performing preventive actions, as well as guiding and 
providing more immediate relief in disaster and emergency 
situations.

In Belo Horizonte, the first Nudecs were formed in 1998, 
taking as a guideline the use of participatory methodologies 
and the focus on training volunteers as agents for multiplying 
information in the areas of geological risk. In 2003, a year of 
significant changes in the urban policy of the city, there was 
significant promotion of the preventive and monitoring work 
in these areas, with the establishment of the Nudec/PBH part-
nership as an important tool in the defense of life.

Thus, the PEAR has as one of its principles the shared 
management of geological risk situations. Belo Horizonte 
currently has 415 volunteers, divided between permanent staff 
and temporary workers, grouped into 47 centers, and covering 
a total of 54 communities in all regions of the city.

These volunteers have a profound knowledge of the real-
ity of the underprivileged neighborhoods where they oper-
ate, and among their tasks are: a) monitoring of dwellings 
in risk areas; b) requesting and accompanying technical 
inspections and approaching residents; c) transferring rain 
alerts to residents; d) community mobilization in environ-
mental education campaigns; e) participation in meetings 
for training related to the PEAR and in community events 
related to geological risk, especially in “Operation Fine Comb” 
(Operação Pente Fino)6; and f) indication of works through 
Partici-PEAR7.

The partnership between the Nudecs and PBH has shown 
that the social and physical vulnerability of residents in geolog-
ical risk areas can be reduced by strengthening community 
groups for greater political coordination with the public 
authorities, establishing dialogue in which the disadvan-
taged are effectively heard and can contribute to building 
safer settlements.

In valuing the experience gained in this joint work, between 
November 2011 and March 2012 the Participatory Diagnosis 
was conducted with the volunteers in order to (1) evaluate the 
paths taken up to that moment, and (2) prepare proposals for 
the development of the “Plan for Strengthening the Centers”. 
This plan contains actions aimed at continuous training of 
the volunteers.

This assessment of the functioning of the Nudecs, obtained 
from the experience and perspective of its own members, 
is a clear demonstration of the recognition of the valuable 
contribution of the continuing joint work and the ability 
of the volunteers to indicate ways to prevent risk in their 
communities.
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Diagnóstico Participativo 
com os Nudecs

No Diagnóstico Participativo, voluntários e técnicos da 
Urbel buscaram a construção coletiva de práticas que con-
tribuam para a continuidade dos bons resultados do PEAR. 
A socialização de experiências nesse processo foi muito rica. 
Os voluntários trouxeram relatos e propostas fundadas no 
trabalho diário de convivência com o risco geológico e no 
avanço já obtido, impulsionado pelo PEAR.

Trata-se de um sistema que contribui para o empodera-
mento do Nudec, aqui entendido como o “processo pelo qual 
indivíduos, organizações e comunidades angariam recursos que 
lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de 
ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem poder 
de agenda nos temas que afetam suas vidas” (HOROCHOVSKY; 
MEIRELLES, 2007, p. 486). O empoderamento pode resultar, 
portanto, em uma participação ativa de seus integrantes e na 
valorização das práticas e culturas locais na prevenção das 
situações de risco geológico.

Metodologia
O Diagnóstico Participativo partiu do pressuposto de que os 

Nudecs são atores fundamentais na produção do conhecimento 
sobre a realidade das vilas em que atuam. Considerando-se 
que eles são moradores das áreas com situações de risco e que 
vivenciam essa realidade no dia a dia, então podem apresentar 
diretrizes relevantes no planejamento, execução e análise de 
ações preventivas nessas áreas.

Desse modo, os voluntários foram convidados a parti-
cipar de reuniões realizadas por regional administrativa de 
Belo Horizonte, contando com os núcleos existentes em cada 
uma delas. O propósito foi a realização de uma análise geral 
dos pontos positivos e daqueles que são “dificultadores” no 
trabalho conjunto e contínuo, pautado na prevenção face à 
situação de risco geológico. Em seguida, foram debatidas as 
propostas para a continuidade da parceria entre o poder pú-
blico e os voluntários, as quais foram condensadas no que 
se denominou “Plano de Fortalecimento dos Nudecs de Belo 
Horizonte”.

Avaliação da parceria Nudec/PBH
A análise dos dados coletados no Diagnóstico evidenciou 

que o ponto forte do trabalho preventivo nos assentamentos 
precários é esse vínculo de parceria entre a PBH e os Nudecs. 
Observou-se que a boa comunicação entre os voluntários e o 
poder público tem resultado em melhorias para a comunidade 

Participatory Diagnosis 
with the Nudecs

In the Participatory Diagnosis, volunteers and techni-
cians of Urbel sought the collective construction of practices 
that contribute to the continuity of the good results of the 
PEAR. The socialization of experiences in this process was 
very rewarding. Volunteers presented reports and proposals 
based on daily working life with the geological risks and the 
advances already achieved, driven by the PEAR.

It is a system that contributes to the empowerment of the 
Nudec, here understood as “the process by which individuals, 
organizations, and communities gather resources that enable 
them to have a voice, visibility, influence, and to take action and 
make decisions. Thus, this equates to the individuals having the 
power to organize the issues that affect their lives” (Horochovsky 
and Meirelles, 2007, 486). Empowerment can result, therefore, 
in the active participation of its members and the appreciation 
of local cultures and practices in the prevention of geological 
risk situations.

Methodology
The Participatory Diagnosis came from the belief that the 

Nudecs are key actors in the production of knowledge about 
the reality of the underprivileged neighborhoods where they 
operate. Considering that they are residents of the areas at risk, 
who experience this reality on a daily basis, they can provide 
relevant guidance for the planning, execution, and analysis of 
preventive actions in these areas.

Thus, the volunteers were invited to participate in meetings 
held by the administrative regions of Belo Horizonte, count-
ing on the existing centers in each one of them. The purpose 
was to conduct a general analysis of the positive points and 
those that are “hindering” the joint continuous work, guided 
by prevention of the geological risk situation. The proposals 
were then discussed in relation to the continuation of the 
partnership between the public authorities and the volunteers, 
and this was condensed into what was called the “Plan for 
Strengthening of the Nudecs of Belo Horizonte”.

Evaluation of the Nudec/PBH partnership
The analysis of the data collected in the Diagnosis showed 

that the strength of the preventive work in the precarious 
settlements is this partnership link between PBH and the 
Nudecs. It was noted that the good communication between 
the volunteers and the public authorities has resulted in 
improvements to the community and, in general, the good 
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e, de forma geral, foi ressaltado o bom desempenho do PEAR 
na redução das situações de risco.

Destacou-se também a possibilidade de indicação de obras 
pelos próprios Nudecs por meio do Partici-PEAR, além da 
execução de obras de pequeno e médio porte, com a implan-
tação ou qualificação da infraestrutura urbana existente no 
local, tendo como referência o olhar daqueles que moram 
nas áreas.

Constatou-se que grande parte dos voluntários se sente 
reconhecida em sua comunidade de atuação, e acredita que 
a participação popular é fundamental para a conquista de 
melhorias nas situações de risco geológico. No contexto do 
PEAR, de forma geral, os voluntários evidenciam que a dis-
ponibilidade, a experiência e o conhecimento deles sobre suas 
áreas de atuação contribuem para o trabalho preventivo.

Entre as ações e atividades já desenvolvidas com os vo-
luntários, a maioria dos participantes indicou a realização de 
cursos de capacitação como sendo muito relevante. Também 
a realização da “Operação Pente Fino” e de reuniões com os 
núcleos, a entrega dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) e o repasse de alerta de chuvas pela prefeitura foram 
citados pelos grupos.

Durante as reuniões regionais também foram discutidos 
os aspectos a serem aprimorados na parceria Nudec/PBH. Os 

FIGURA 4. Realização de 
Reunião de Diagnóstico 
Participativo – Regional Noroeste

Fonte:	Urbel/Diretoria	de	Manutenção	e	Áreas	de	Risco
Source:	Urbel/	Board	for	Maintenance	and	Risk	Areas

performance of the PEAR in reducing risk situations was 
highlighted.

The possibility of indicating works by the Nudecs through 
Partici-PEAR was also highlighted, as well as the execution of 
small and medium-sized works, with the implementation or 
qualification of existing urban infrastructure at the site, having 
as a reference the scrutiny of those living in the areas.

It was found that most of the volunteers feel recognized 
in the communities where they operate, and believe that the 
public participation is critical to achieving improvements in 
the situations of geological risk. In the context of the PEAR, in 
general, the volunteers show that their availability, experience, 
and knowledge of the areas in which they operate contribute 
to the preventive work.

Among the actions and activities already developed with 
the volunteers, most of the participants indicated the conduct-
ing of training courses as being very relevant. Also, the real-
ization of “Operation Fine Comb” and the meetings with the 
centers, the delivery of personal protective equipment (PPE), 
and the communication of rainfall alerts by the City Council 
were cited by the groups.

During the regional meetings, the aspects to be improved 
in the Nudec/PBH partnership were also discussed. The 
participants noted difficulties both in the relation with the 

FIGURE 4. Participatory Diagnosis 
meeting – Northwest region
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participantes apontaram dificuldades tanto na relação com 
a comunidade quanto com o poder público no desenvolvi-
mento do PEAR. Entretanto, a questão que mais apareceu foi 
a falta de comunicação entre os próprios núcleos, seja entre 
membros de um mesmo núcleo ou de um núcleo com o outro. 
Percebeu-se, nesse caso, uma demanda por uma integração 
maior entre os voluntários, uma troca de experiências que 
contribua para o fortalecimento do Nudec enquanto grupo 
responsável pela interlocução política dos moradores em áreas 
de risco geológico.

Na relação com a comunidade, os voluntários consideraram 
que ainda há desconhecimento dos moradores sobre o que é o 
Nudec e quem são seus integrantes. Solicitaram, inclusive, que 
haja uma maior circulação de informações nas vilas e favelas 
e na imprensa em geral.

Em uma avaliação mais ampla da relação com a prefeitura, 
os voluntários consideraram que falta uma maior integração e 
ações unificadas por parte do poder público. Já em relação ao 
PEAR (e seu fluxo de atendimento), foi apontado como proble-
mático certo descompasso entre as demandas dos voluntários, 
frequentemente urgentes, como, por exemplo, solicitação de 
vistorias e execução de obras, e sua efetiva possibilidade de 
atendimento por parte da Urbel/PBH.

Propostas para a continuidade do 
trabalho preventivo nas vilas e favelas

O Diagnóstico Participativo com os Nudecs teve também 
o objetivo de planejar a continuidade do trabalho. Neste 
sentido, pôde-se constatar que os voluntários reconhecem a 
importância da capacitação continuada sobre o PEAR para 
se integrarem ao Nudec, com o objetivo de garantir o co-
nhecimento do programa e a atualização de informações a 
serem repassadas aos moradores. Sugeriram, entre outros 
temas, as atualizações do Diagnóstico de Risco Geológico, 
o Plano Diretor de Belo Horizonte, o Estatuto da Cidade e 
Orientações sobre Arquitetura e Engenharia Públicas. Ao 
mesmo tempo, eles indicaram a realização de visitas moni-
toradas aos projetos associados ao trabalho preventivo de 
risco.

Ainda no sentido da capacitação dos voluntários, foi 
apresentada a proposta de realização de um “Seminário de 
Participação Popular” para o debate sobre a atuação do vo-
luntário e as possibilidades de fortalecimento do trabalho dos 
Nudecs. Também a articulação com outras políticas públicas 
setoriais existentes nas áreas de abrangência do PEAR foi 
sugerida, tanto para o desenvolvimento de ações conjuntas 
quanto para a sensibilização de novos voluntários no processo 
de ampliação dos núcleos.

community and with the public authorities in the develop-
ment of the PEAR. However, the question that appeared the 
most was in relation to the lack of communication between 
the centers themselves, whether between members of the 
same center or one center with another. In this case, it was 
perceived that there was a demand for greater integration 
among the volunteers and an exchange of experiences that 
would contribute to the strengthening of the Nudec, which 
for the time being is the group responsible for the political 
dialogue of the residents in geological risk areas.

In the relationship with the community, the volunteers 
felt that there is still lack of awareness from the residents 
about what a Nudec is and who its members are. They even 
requested that there be a greater flow of information in the 
underprivileged neighborhoods and favelas and in the press 
in general.

In a broader assessment of the relationship with the City 
Council, the volunteers believed that greater integration and 
unified actions by the public authorities are lacking. In rela-
tion to the PEAR (and its service flow), a certain problematic 
mismatch was indicated between the volunteers’ demands 

– which are often urgent; for example, requests for inspec-
tions and execution of works – and their effective ability to 
be serviced by Urbel/PBH.

Proposals for the continuation of the 
preventive work in the underprivileged 
neighborhoods and favelas

Another objective of the Participatory Diagnosis with 
the Nudecs was to plan the continuity of the work. Thus, it 
could be seen that the volunteers recognized the importance 
of continuous training in relation to the PEAR in order to 
integrate with the Nudec and to ensure knowledge of the 
program and the update of information to be passed on to the 
residents. They suggested, among other things, updates to the 
Geological Risk Diagnosis, the Master Plan for Belo Horizonte, 
the City Statute, and Guidelines on Public Architecture and 
Engineering. At the same time, they indicated the realization 
of monitored visits to the projects associated with the risk 
prevention work.

Also in relation to training of the volunteers, the proposal 
for the realization of a “Public Participation Seminar” was 
presented for the debate on volunteer action and the possibili-
ties for strengthening of the work by the Nudecs. Additionally, 
the coordination with other existing sectorial public policies 
in the areas covered by the PEAR was suggested, both for the 
development of joint actions and to raise awareness among 
new volunteers in the process of expanding the centers.
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Sobre o desenvolvimento atual do PEAR, os voluntários 
consideram importante a priorização daquelas solicitações 
realizadas pelos Nudecs junto à Central de Atendimento da 
Urbel, garantindo o retorno do resultado da vistoria ao vo-
luntário solicitante e, assim, facilitar o esclarecimento das 
dúvidas do morador nos encaminhamentos indicados pelos 
técnicos da prefeitura.

Resultados:	Definições	do	Plano	
de Fortalecimento do Nudec

A partir da avaliação da parceria Nudec/PBH e das propos-
tas elaboradas em conjunto com os voluntários no processo 
do Diagnóstico Participativo, foram definidas atividades/
ações que constituem o Plano de Fortalecimento dos Nudecs. 
Ele condensa as prioridades na perspectiva de incremento 
dessa parceria, sendo composto por dois eixos de atuação: 
o desenvolvimento de uma agenda de ações/atividades de 
capacitação continuada para os voluntários e a organização 
da DMR para o atendimento das demandas apresentadas no 
Diagnóstico.

O plano se fundamenta, primeiramente, na valorização de 
cada Nudec como um agente multiplicador na sua comuni-
dade e que, a partir do conhecimento da realidade local e do 
PEAR, faz o elo entre a comunidade e o poder público.

O investimento, nesse caso, volta-se para a apropriação de 
conceitos do PEAR e da Política Municipal de Habitação por 
parte do voluntário, pois o acesso à informação e a reflexão 
sobre a sua própria realidade, suas necessidades e potenciali-
dades, permite-lhe elaborar as demandas da comunidade que 
ele representa e contribuir para a construção de propostas no 
âmbito dessa política pública.

É importante dizer que a participação popular no Nudec 
é também motivada pelos resultados e melhorias decorren-
tes da implantação do PEAR, pois na medida em que o vo-
luntário tem o retorno de seu investimento, constatando a 
melhoria das condições de vida dos moradores pelas obras 
e acolhimento das famílias que não podem permanecer nas 
áreas de risco muito alto e alto, favorece a credibilidade no 
programa e fortalece a sua relação com a comunidade em 
que atua.

O Plano de Fortalecimento dos Nudecs volta-se também 
para a intersetorialidade, entendendo o conceito como sendo 
a “articulação de saberes e experiências com vistas ao planeja-
mento, para a realização e a avaliação de políticas, programas 
e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em 

In relation to current development of the PEAR, the volun-
teers believe it is important to prioritize those requests made 
by the Nudecs to the Service Center of Urbel, thus ensuring the 
return of the inspection outcome to the requesting volunteer 
and facilitating the clarification of the residents’ doubts in the 
referrals indicated by the City Council’s technicians.

Results:	Definitions	of	Nudec’s	
Strengthening Plan

From the evaluation of the Nudec/PBH partnership and 
the proposals developed together with the volunteers in the 
Participatory Diagnosis process, the activities/actions that 
constitute the Plan for Strengthening the Nudecs were defined. 
The plan condenses the priorities in the expectation of expand-
ing this partnership, and it is composed of two main areas of 
activity: the development of an agenda for continuous training 
actions/activities for the volunteers; and the organization of 
DMR to meet the demands presented in the Diagnosis.

The plan is primarily based on the valorization of each 
Nudec as a multiplying agent in its community, which based 
on the knowledge of the local reality and the PEAR makes the 
link between the community and the public authorities.

The investment, in this case, is focused on the appropriation 
by the volunteers of concepts of the PEAR and the Municipal 
Housing Policy, since access to the information and reflec-
tion on their own reality, their needs, and capabilities, allows 
volunteers to prepare the demands of the community that 
they represent and contribute to the construction of proposals 
under this public policy.

It is important to note that the public participation in the 
Nudecs is also motivated by the results and improvements 
derived from the implementation of the PEAR, because to 
the extent that the volunteers get return on their investment – 
noting the improvement in living conditions of residents due 
to the works and the hosting of families who cannot remain 
in the very high and high-risk areas – this promotes credibil-
ity in the program and strengthens its relationship with the 
community it serves.

The Plan for Strengthening the Nudecs also focuses on inter-
sectorality, understanding the concept as being the “coordi-
nation of knowledge and experiences with a view to planning, 
for the realization and evaluation of policies, programs, and 
projects in order to achieve synergistic results in complex situa-
tions” (Inojosa, 2001, 105). Thus, the DMR will seek constant 
coordination with sectorial public policies in the working 
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situações complexas” (INOJOSA, 2001, p. 105). Nesse sentido, a 
DMR buscará a constante articulação com as políticas públicas 
setoriais nos territórios de atuação dos voluntários, potenciali-
zando as chances de redução das situações de vulnerabilidade 
das famílias em situação de risco geológico.

Posteriormente, com o avanço da integração do PEAR com 
essas políticas setoriais, é importante a articulação no âmbito 
municipal, estabelecendo os caminhos dessa intersetoriali-
dade para a prevenção de situações de risco, que poderá ser 
uma diretriz política adotada pelo município e definida em 
projetos e programas a serem desenvolvidos, principalmente, 
com as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde 
e Educação.

As atividades/ações a serem desenvolvidas no Plano de 
Fortalecimento dos Nudecs estão direcionadas tanto ao Nudec 
em geral quanto a núcleos específicos. Elas foram planejadas 
a partir de três linhas de atuação: a) atividades direciona-
das ao conhecimento do PEAR (cursos, palestras, etc.); b) 
atividades de integração entre os voluntários (e respectivos 
núcleos) que estão condensadas no “Projeto Viver a Cidade” 
(visitas monitoradas a programas e projetos afins ao PEAR e 
a espaços turísticos e históricos); c) atividades direcionadas 
ao empoderamento dos núcleos.

A proposição de atividades voltadas ao empoderamento 
(item c) parte do entendimento de que “dar voz e vez” contribui 
para a emancipação política do voluntário, propiciando uma 
interlocução constante com outras instâncias participativas 
formais e programas afins à Política Urbana do Município.

A capacitação dos Nudecs prevista no plano será um pro-
cesso contínuo, que já foi iniciado, seguindo módulos com-
postos por temas que têm interface com a prevenção do risco 
geológico. Além disso, tem se constatado a importância do 
investimento no desenvolvimento de habilidades e competên-
cias para o trabalho comunitário, valorizando a experiência 
das lideranças comunitárias como membro do Nudec e con-
tribuindo para que possam decidir com mais autonomia sobre 
as questões coletivas.

Na valorização do papel do Nudec e busca por maior visibi-
lidade de seu trabalho, entre outras atividades, serão realizadas 
palestras pelos próprios integrantes dos núcleos em escolas, 
centros de saúde, CRAS, etc., com o apoio dos técnicos do 
PEAR. Serão abordados os fatores que contribuem para o 
aumento e a redução de situações de risco, de acordo com as 
condições existentes em cada área.

Também tem se investido na participação dos voluntários 
em atividades vinculadas às questões ambientais, citando-se 
como exemplos, as visitas monitoradas ao Aterro Sanitário 
de Belo Horizonte e à Estação de Tratamento de Esgoto do 

territories of the volunteers, thereby increasing the chances of 
reducing the vulnerability of families located where geologi-
cal risk exists.

Subsequently, with the advance of the integration of the 
PEAR with these sectorial policies, coordination at the munici-
pal level is important in order to establish the pathways for this 
intersectorality and to prevent risk situations. This could be in 
the form of a policy guideline adopted by the municipality and 
defined in projects and programs to be developed, especially 
with the municipal Social Welfare, Health, and Education 
departments.

The activities/actions to be developed in the Plan for 
Strengthening the Nudecs are directed both to Nudecs in 
general and to specific centers. They were planned based on 
three lines of activity: a) activities directed toward knowledge 
of the PEAR (courses, lectures, etc.); b) integration activi-
ties between the volunteers (and respective centers) that are 
condensed into the “Live the City Project” (Projeto Viver a 
Cidade), which incorporates accompanied visits to programs 
and projects related to the PEAR as well as to tourist and 
historical spaces; and c) activities aimed at the empowerment 
of the centers.

The proposal of activities focused on the empowerment 
(item c) part of the understanding of “giving a voice and a 
time” will contribute to the volunteer’s emancipation policy 
and provide constant dialogue with other formal participa-
tory cases and programs related to the municipality’s Urban 
Policy.

The training of the Nudecs envisaged in the plan will be an 
ongoing process, which has already begun, following modules 
consisting of topics that have a connection with the prevention 
of geological risk. Additionally, the importance of investing in 
the development of skills and competencies for community 
work, valuing the experience of community leaders such as 
Nudec members, and contributing so that they can have more 
autonomy over collective issues, has been noted.

In the valorization of the role of the Nudec and the search 
for greater visibility of its work, among other activities, lectures 
will be conducted (by members of the centers) in schools, 
health centers, Social Assistance Reference Centers (CRAS), 
etc., with the support of technicians from the PEAR. Factors 
contributing to the increase and the reduction of risk situa-
tions will be addressed, in accordance with the existing condi-
tions in each area.

There has also been investment in the participation of 
volunteers in activities related to environmental issues; for 
example, the guided visits to the Sanitary Landfill of Belo 
Horizonte and to the Ribeirão do Onça Sewage Treatment 
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Ribeirão do Onça (ETE-Onça). Elas visam à reflexão dos in-
tegrantes dos núcleos sobre o papel potencializador do lixo e 
do esgoto nas situações de risco.

É importante dizer que todas essas atividades são acompa-
nhadas de uma avaliação por parte dos voluntários, para que 
se possa fortalecer a atuação dos mesmos em suas comuni-
dades, facilitando o processo de organização do grupo para a 
conquista de seus objetivos.

Considerações Finais

Na perspectiva de se avançar na melhoria das condições de 
vida nos assentamentos precários, a parceria entre a Prefeitura 
e os Nudecs de Belo Horizonte, no contexto do PEAR, alcan-
çou um bom desempenho, conforme constatado no processo 
de avaliação realizado durante o Diagnóstico Participativo. 
Percebeu-se que a capacidade dos voluntários para participar 
ativamente dos processos e programas voltados para as áreas 
de risco vem aumentando ao longo dos anos. Se, no início da 
parceria, as atividades dos voluntários estavam mais voltadas 
para a divulgação do PEAR em suas áreas de atuação, hoje o 
leque dessas atividades foi muito ampliado, fortalecendo a ges-
tão compartilhada das áreas de risco. Ficou evidente a grande 
capacidade dos voluntários para atuar tanto nas atividades de 
mobilização para a percepção do risco geológico quanto nas 
de prevenção de acidentes, especificamente, na proposição 
de obras de redução de risco. A partir dessa constatação, o 
poder público vem valorizando e buscando a consolidação 
dos núcleos em todas as regiões da cidade.

FIGURA 5. Visita orientada dos Nudecs 
à	Estação	de	Tratamento	de	Esgoto	
do Ribeirão do Onça (ETE-Onça)

Fonte:	Urbel/Diretoria	de	Manutenção	e	Áreas	de	Risco
Source:	Urbel/	Board	for	Maintenance	and	Risk	Areas

FIGURE 5. Guided tour of the Nudecs 
to the Ribeirão do Onça Sewage 
Treatment Plant (ETE-Onça)

Plant (ETE-Onça). These activities seek the reflection of 
the members about the potentiating role of the garbage and 
sewage in the risk situations.

Importantly, all these activities are accompanied by an 
assessment by the volunteers, so that their performance in 
their communities can been strengthened, thus facilitating 
organization of the group in order to achieve its goals.

Final Considerations

From the perspective of moving forward in the improve-
ment of living conditions in precarious settlements, the part-
nership between the City Council and the Nudecs of Belo 
Horizonte, in the context of the PEAR, achieved a good level of 
performance, as demonstrated in the evaluation process done 
during the Participatory Diagnosis. It could be seen that the 
ability of volunteers to actively participate in the processes and 
programs for risk areas has been increasing over the years. If, 
at the beginning of the partnership, the activities of the volun-
teers were more focused on the dissemination of the PEAR 
in its operational areas, today the range of these activities has 
been greatly expanded, thus strengthening the shared manage-
ment of the risk areas. The great ability of the volunteers was 
evident for working both in the mobilization activities for 
the perception of geological risk, and in the prevention of 
accidents – more specifically, in proposing risk reduction 
works. Based on this evidence, the public authorities have 
been valorizing and seeking the consolidation of the centers 
in all regions of the city.
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Notas

Conforme	dados	do	Censo	Demográfico	de	2010	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).1 

O	parecer	de	remoção	temporária	ou	definitiva	somente	é	emitido	quando	todas	as	opções	de	monitoramento	2 
foram esgotadas e a situação de risco não permite que a família permaneça no local com segurança.

A	Divisão	Operacional	Leste	atende	os	casos	situados	nas	regionais	Centro-Sul,	Leste	e	Nordeste.	Já	a	Divisão	3 
Operacional Oeste atende as regionais Barreiro, Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste e Pampulha.

O Crear é um espaço físico dentro da vila, mantido com recursos da prefeitura, onde os moradores podem soli-4 
citar vistorias e ficar abrigados numa situação de emergência, especialmente nos fins de semana e feriados, até 
a realização de vistoria pela equipe técnica da Urbel.

A	constituição	dos	Nudecs	está	prevista	na	Política	Nacional	de	Defesa	Civil,	como	um	dos	componentes	da	es-5 
trutura do Sistema Nacional de Defesa Civil e atua no âmbito dos municípios com as Coordenadorias Municipais 
de Defesa Civil.

A	“Operação	Pente	Fino”	é	uma	atividade	de	mobilização	comunitária	nas	áreas	de	risco	geológico	no	período	6 
pré-chuva,	que	conta	com	a	distribuição	de	material	informativo,	apresentações	teatrais	e,	quando	necessário,	
visitas porta a porta.

O	Plano	de	Obras	do	PEAR	objetiva	a	execução	de	obras	de	pequeno	e	médio	porte,	para	minimização	das	7 
situações de risco geológico. Até o ano de 2007, tais obras eram executadas de acordo com as prioridades esta-
belecidas pela equipe técnica da Urbel e das Regionais. A partir de 2007, criou-se o Partici-PEAR, possibilitando 
a	indicação	de	obras	pelos	voluntários,	que	também	passaram	a	acompanhar	a	execução	e	inauguração/entrega	
das	obras	à	comunidade	beneficiada.
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End Notes

In accordance with data from the Demographic Census of 2010 from the Brazilian Institute of Geography and 1 
Statistics (IBGE).

Advice for temporary or definitive removal is only issued when all the monitoring options have been exhausted 2 
and	the	risk	situation	does	not	enable	the	family	to	safely	remain	at	the	location.

The Eastern Operational Division attends to cases situated in the Central-South, East, and Northeast regions. The 3 
Western	Operational	Division	attends	to	the	Barreiro,	North,	Northwest,	West,	and	Pampulha	regions.

A Crear is a physical space within the underprivileged neighborhoods, maintained by City Council resources, 4 
where	residents	can	request	inspections	and	be	housed	in	an	emergency	situation	–	especially	on	weekends	and	
public	holidays	–	until	an	inspection	is	conducted	by	Urbel’s	technical	team.

The constitution of the Nudecs is provided for in the National Civil Defense Policy, as one of the components of 5 
the structure of the National Civil Defense System, and it operates at the municipal level in the form of Municipal 
Civil Defense Coordination groups.

“Operation	Fine	Comb”	is	a	community	mobilization	activity	in	the	areas	of	geological	risk,	which	happens	dur-6 
ing the pre-rain period. It includes the distribution of informative material, theatrical performances and, when 
necessary, door-to-door visits.

The	Plan	of	Works	for	the	PEAR	aims	for	the	execution	of	small	and	medium-sized	works	for	the	minimization	of	7 
situations	of	geological	risk.	Up	until	2007,	such	works	were	executed	in	accordance	with	the	priorities	set	by	the	
technical team of Urbel and the Regions. Starting in 2007, Partici-PEAR was created, which enabled the indication 
of	works	by	volunteers,	who	also	started	to	accompany	the	execution	and	inauguration/delivery	of	the	works	to	
the benefitted community.
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Abstract
The approach presented in this article describes the “Vila Viva” program and its con-
tribution to the achievement of the seventh Millennium Development Goal, which is 
environmental sustainability. Therefore, a brief history of the origin of Belo Horizonte’s 
favelas and housing policies adopted for this habitational phenomenon will be presented. 
The emergence of the Vila Viva program and its contributions to the improvement in 
the living conditions of the population residing in the underprivileged neighborhoods 
and urban sprawl areas of Belo Horizonte will also be presented. Finally, the guidelines 
for sustainable development, linked to the interventions of the Vila Viva program, will 
be presented.

Key words
Vila Viva, favelas, Millennium Development Goal, sustainability

Resumo
A abordagem trabalhada neste artigo descreve o programa Vila Viva e a sua contribuição 
para o alcance do sétimo Objetivo do Milênio, a Sustentabilidade Ambiental. Para tanto, 
será apresentado um breve histórico da origem das favelas em Belo Horizonte e das 
políticas de habitação adotadas para o fenômeno deste tipo de moradia. Na sequência, 
haverá a exposição do surgimento do programa Vila Viva e suas contribuições para a 
melhoria das condições de vida da população que reside nas vilas e nos aglomerados 
de Belo Horizonte. Finalizando, serão expostas as diretrizes do desenvolvimento sus-
tentável, vinculadas às intervenções do programa Vila Viva.

Palavras-chave
Vila Viva, favelas, Objetivo do Milênio, sustentabilidade
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Introdução

O 
processo brasileiro de urbanização de favelas 
apresentou fortes mudanças nos últimos anos. 
Isso porque seu objetivo é o desafio de reconhe-
cer áreas informais, promovendo a reabilitação 

física das mesmas para integrá-las à cidade formal. Ou seja, 
urbanizando-as. Esse é o caso do programa apresentado neste 
artigo, o Vila Viva.

A urbanização das favelas implica em uma série de mudan-
ças espaciais, tais como a abertura e a pavimentação de ruas 
e becos, a erradicação de áreas de risco, a construção de uni-
dades habitacionais e o reassentamento de famílias. Com essa 
intervenção de caráter físico, o programa se torna ferramenta 
relevante ao alcance do sétimo Objetivo do Milênio, a susten-
tabilidade ambiental, na cidade de Belo Horizonte. Pois, ao 
promover saneamento básico, moradias adequadas, preservação 
da natureza e redução do acúmulo de lixo, ele concretiza metas 
estabelecidas pelo objetivo da sustentabilidade ambiental.

Segundo Berenice Martins Guimarães (1991), a cidade de 
Belo Horizonte, planejada para ser a sede administrativa do 

Estado de Minas Gerais, passou por uma série de transforma-
ções e políticas em seu passado, no que se refere à ocupação 
do seu espaço. Para se entender a origem de instalações ina-
dequadas de moradia e, como consequência desse fator, a falta 
de saneamento básico, a degradação do meio ambiente e o 
acúmulo de lixo, é apresentado um breve histórico das favelas 
em Belo Horizonte e as principais intervenções políticas para 
resolver o problema de reestruturação do espaço.

O objetivo deste artigo é mostrar, dentro do contexto de 
Belo Horizonte, como o programa Vila Viva (uma das polí-
ticas atuais que visam solucionar o problema habitacional) 
colabora para atingir o conceito de sustentabilidade ambiental. 
Visto que, de acordo com a compreensão dos governantes 
dos países que compactuaram com os Objetivos do Milênio, 
o sétimo objetivo é alcançado quando a sociedade de um 
determinado local convive com natureza preservada, esgoto 
tratado, água potável, moradias apropriadas, um ambiente 
com poluição reduzida, trânsito com mobilidade e ausência 
de acúmulo de lixo.

Introduction

T 
he Brazilian process of favela urbanization has un-
dergone major changes in recent years. This is be-
cause its objective is the challenge of recognizing 
informal areas, and promoting physical rehabilita-

tion of these areas in order to integrate them into the formal 
city. In other words, urbanizing them. This is the case of the 

“Vila Viva” program presented in this article.
The urbanization of favelas results in a series of spatial changes, 

such as the opening (for access) and surfacing of streets and 
alleys, the eradication of risk areas, and the construction of hous-
ing units and the resettlement of families. This physical interven-
tion leads to the program becoming an important tool for Belo 
Horizonte in attaining the seventh Millennium Development 
Goal, which is environmental sustainability. Because, by 
promoting basic sanitation, adequate housing, nature conser-
vation, and the reduction of waste accumulation, the targets 
set by the environmental sustainability goal can be achieved.

According to Berenice Martins Guimarães (1991), the city 
of Belo Horizonte, which was planned to be the administrative 

headquarters of the State of Minas Gerais, has gone through a 
series of transformations and policies over the years in rela-
tion to the occupation of its space. In order to understand 
the origin of inadequate housing facilities and, as a result of 
this factor, the lack of basic sanitation, environmental degra-
dation, and the accumulation of garbage, a brief history of 
the favelas in Belo Horizonte and the main political inter-
ventions for solving the space restructuring problem are  
presented.

The purpose of this article is to show, in the context of 
Belo Horizonte, how the Vila Viva program, which is one of 
the current policies that seeks to solve the housing problem, 
collaborates to achieve the concept of environmental sustain-
ability. According to the understanding of the rulers of the 
countries that agreed to the Millennium Development Goals, 
the seventh goal is achieved when the society of a specific loca-
tion coexists with preserved nature, treated sewage, potable 
water, proper housing, reduced environment pollution, free-
flowing traffic, and no garbage accumulation.
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Histórico das favelas de  
Belo Horizonte

A origem das favelas em Belo Horizonte, como aponta 
Guimarães (1991), já contabiliza 115 anos; tempo de existência 
da capital mineira. Isso porque esse problema está ligado à fase 
de construção da capital. A autora relata que Belo Horizonte 
foi criada para ser o centro político e administrativo do Estado 
de Minas Gerais, caracterizando a população que inicialmente 
se instalou na cidade, formada pelo funcionalismo público.

O projeto arquitetônico e urbanístico da nova capital, que 
possuía padrões construtivos avançados para a época, não 
previu, no entanto, um local para alojar os trabalhadores in-
cumbidos de construir a cidade. A vivência do trabalhador da 
construção civil na cidade era vista como temporária, o que 
explica o fato de o projeto da capital não apreciar um lugar 
para sua moradia.

De acordo com relatos de Guimarães (1991), havia uma 
hospedaria provisória feita pela comissão de construção para 
acolher, por um tempo determinado, os trabalhadores. Com 
o aumento da população de trabalhadores que migrava do 
interior de Minas Gerais e de outros estados do país, a hos-
pedaria construída para acomodar 200 pessoas tornou-se 
insuficiente para acolher todos. Uma das consequências desse 
fato foi o surgimento das cafuas, dos barracos e das favelas, que 
apareceram antes mesmo da inauguração da capital. Um dos 
exemplos dessa realidade foi a invasão das áreas do Córrego 
do Leitão e do Alto da Estação.

Em um primeiro momento, ainda segundo Guimarães 
(1991), o poder público não se importou com a invasão dos 
terrenos pelos operários das construtoras, porque estava pre-
ocupado em garantir a mão de obra necessária para a cons-
trução da cidade. A autora relata que houve até incentivo 
para a invasão de terras, principalmente, daquelas próximas 
aos canteiros de obras. Entretanto, a partir do momento em 
que o projeto da nova capital aproximava-se da conclusão 
de suas obras, a prefeitura começou a se incomodar com  
tal situação.

Em 1902, preocupada com a ocupação de áreas nobres por 
operários, a Prefeitura de Belo Horizonte inicia uma ação de 
remoção de favelas. O poder público institui um local na área 
nobre da cidade denominado “Área Operária”, para a moradia 
dos trabalhadores que foram removidos das favelas. Nesse 
caso, segundo Guimarães (1991), existia uma preocupação em 
estabelecer um mecanismo que garantisse de algum modo o 
acesso do trabalhador ao terreno, sendo uma ação pioneira 
para aquele momento no país.

No entanto, a população de Belo Horizonte continuou a au-
mentar, e a Área Operária torna-se incapaz de abrigar todos os 

History of the favelas of  
Belo Horizonte

The origin of the favelas in Belo Horizonte, as pointed out 
by Guimarães (1991), dates back 115 years – the same amount 
of time that the city has existed. The reason for this is because 
the problem is linked to the construction phase of the capital. 
The author reported that Belo Horizonte was created to be the 
political and administrative center of Minas Gerais – some-
thing which characterized the population that initially settled 
in the city, formed by the public civil service.

The architectural and urban design of the new capital, which 
involved advanced construction technology for the time, did 
not envisage a location to accommodate the workers who were 
building the city. The presence of the civil construction workers 
in the city was seen as temporary, which explains why the design 
of the capital did not consider a place for their housing.

According to Guimarães (1991), a temporary hostel was 
built by the construction committee to host workers for a 
limited time. With the increasing population of workers, who 
had migrated from other parts of Minas Gerais and from 
other states, the hostel, which was built to accommodate 200 
people, became insufficient to house all the people. One conse-
quence of this fact was the emergence of the cafuas (rough 
huts made of wood or tree branches), shanties, and favelas, 
which appeared even before the inauguration of the capital. 
One example of this reality was the squatting invasion of the 
Córrego do Leitão and Alto da Estação areas.

Also according to Guimarães (1991), the public authori-
ties initially did not care about the squatting invasion by the 
construction workers, because they were more concerned 
about ensuring the necessary labor to build the city. The author 
reports that there was even a certain encouragement to squat 
on land, especially near the construction sites. However, when 
the project approached its conclusion, the city council began 
to feel uncomfortable with the situation.

In 1902, concerned with the occupation of upper-class 
areas by workers, the Belo Horizonte city council initiated 
an action to remove the favelas. The public authorities estab-
lished a location in the upper-class area of   the city called the 

“Workers’ Area”, in order to accommodate the workers who 
were removed from the favelas. In this case, according to 
Guimarães (1991), there was concern about establishing a 
mechanism that would guarantee the worker’s access to the 
land – a pioneering action at that time in the country.

However, the population of Belo Horizonte kept increasing, 
and the Workers’ Area was unable to accommodate all the 
workers, so the squatting moved to new areas on the outskirts. 
From this moment onward, the periphery framework process 
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operários e o processo de ocupação segue para novas áreas da 
periferia. A partir desse momento, o processo de conformação 
das periferias inicia-se e o centro torna-se o local das elites. 
Essa situação (ocupação de terras na capital, sua valorização 
e consequente expulsão da população pobre) ocorreu nos 
primeiros 30 anos de existência de Belo Horizonte. Com esse 
comportamento, o poder público buscava afirmar o modelo de 
desenvolvimento através do projeto da nova capital moderna 
e tecnológica, onde não havia espaço para as mazelas sociais, 
como a pobreza, o analfabetismo e a doença.

De acordo com a mesma autora, no começo dos anos 30 
inicia-se uma nova concepção de modernidade e planeja-
mento urbano na capital. O poder público passa a se preocupar 
com a periferia que era ocupada até então de forma descon-
trolada. Nesse momento, a remoção de favelas se introduz no 
discurso oficial. Era necessário removê-las para a realização de 
obras urbanísticas e de saneamento, que fossem de interesse 
da coletividade. As favelas passam a ser vistas, então, como 
locais perigosos e proliferadores de epidemias.

Em 1955, segundo a autora, o poder público começa a 
tratar o problema das favelas na cidade como questão social, 
tornando esse local objeto de políticas. Nesse ano, é criado o 
Departamento de Bairros Populares (DBP), órgão da prefeitura 
encarregado das remoções, que seriam realizadas mediante 
a construção de conjuntos de casas, para onde a população 
removida seria transferida. Entretanto, só foi construído um 
conjunto, e, assim, as remoções prosseguiram da forma antiga. 
O período de 1945 a 1964 é retratado por ações contraditórias 
do poder público com relação às favelas, e por uma grande 
movimentação das associações de moradores.

A política de remoção continua com o corte de abasteci-
mento de água e luz das favelas, para minar a resistência da 
população. No entanto, a prefeitura dá suporte nesse período 
ao fortalecimento das associações, por meio de verbas e assis-
tência técnica. Nesse momento, há um aumento das invasões 
de áreas, que agora contam com o apoio da Igreja Católica e 
dos partidos políticos de esquerda e encontram pouca resis-
tência das autoridades.

De acordo com a autora, em 1963 é realizado o primeiro 
Seminário Internacional de Habitação e Reforma Urbana no 
país. A partir desse momento, é introduzida uma política de 
habitação popular. Nesse contexto, o governo de Minas Gerais 
propõe a construção de conjuntos habitacionais destinados 
a acolher a população oriunda das favelas da capital. Além 
da construção dos conjuntos, a proposta previa também a 
urbanização de quatro favelas localizadas em áreas próximas 
à cidade. No entanto, o golpe militar de 1964 fez o governo 
voltar atrás na sua proposta.

began and the city center became a place for the elite. This 
situation (squatting on land in the capital, its valorization, and 
subsequent expulsion of the poor population) occurred in 
Belo Horizonte’s first 30 years of existence. With this behav-
ior, the public authorities sought to assert the development 
model through the design of the modern and technological 
new capital, in which there was no room for social ills such 
as poverty, illiteracy, and disease.

According to the same author, in the early 1930s a new 
idea of modernity and urban planning in the capital took 
effect. The public authorities started to show concern for the 
outlying areas, which had been occupied in an uncontrolled 
manner up until that time. At that time, favela removal came 
into official discourse. It was necessary to remove them in 
order to execute urban and sanitation works, which were of 
collective interest. The favelas started to be seen as dangerous 
places, conducive to the spreading of disease.

In 1955, according to the author, the public authorities 
began to treat the problem of favelas in the city as a social 
issue, thus making them the object of policies. In the same year, 
the Department of Low-income Neighborhoods (DBP) – the 
department in charge of the favela removals – was created. The 
removals would be done in conjunction with the construction 
of housing complexes, where the removed population would 
be transferred. However, only one housing complex was built; 
thus, the removals continued in the old fashion. The period 
from 1945 to 1964 is remembered for contradictory actions 
by the public authorities in relation to the favelas, and also for 
widespread activity by neighborhood associations.

The removal policy continued with the cutting of water and 
energy supply to the favelas, in order to undermine the people’s 
resistance. However, during this time the city council supported 
the strengthening of associations, through funding and techni-
cal assistance. At this point there was an increase in squatting, 
with the support of the Catholic Church and left-wing political 
parties, which met little resistance from the authorities.

According to the author, in 1963 the first International 
Seminar of Housing and Urban Reform was held in the coun-
try. Thereafter, a low-income housing policy was introduced, 
and the Minas Gerais government proposed the construc-
tion of housing complexes destined to receive the population 
originating from the capital’s favelas. Besides the construc-
tion of the housing complexes, the proposal also provided for 
the urbanization of four favelas located in areas near the city. 
However, the military coup of 1964 resulted in the government 
reneging on its proposal.

Based on this political framework, the favelas became the 
object of police action and the military declared the favela 
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A partir desse marco político, as favelas tornam-se objeto de 
ação policial e os militares declaram subversivas as associações 
de favela, prendendo os líderes do movimento. Nessa conjun-
tura, é criado um órgão encarregado de promover a remoção 
das favelas em Belo Horizonte, a CHISBEL (Coordenação de 
Habitação de Interesse Social de Belo Horizonte).

Ainda segundo Guimarães (1991), houve muitas remoções 
nessa época, feitas mediante uma indenização em dinheiro, 
mas cujo valor era insuficiente para se adquirir um terreno, 
o que desencadeou o surgimento de novas favelas em áreas 
mais distantes, e também resultou na aglomeração de pessoas 
nas já existentes. Na visão de Adauto Lúcio Cardoso (2007), 
o processo de remoção desestrutura laços de sociabilidade e 
vizinhança, os quais permitem melhores condições de repro-
dução social das famílias faveladas.

Guimarães (1991) relata que, no final do governo militar, uma 
nova orientação é dada à política de favelas e que essa decisão 
foi tomada por causa das enchentes que ocorreram nos anos 
de 1979 e 1982, somadas às rearticulações promovidas pelos 
movimentos de favelados, tendo um especial destaque a ação 
da União dos Trabalhadores de Periferia (UTP) e a reabertura 
política. A partir desse momento, o tema passa a ser objeto 
de atenção do governo do estado, que, além de tomar outras 
providências, cria um programa de urbanização de favelas.

O programa de urbanização de favelas 
Vila Viva, de Belo Horizonte

Em 1983, Belo Horizonte cria o primeiro Programa 
Municipal de Urbanização de Favelas, o Profavela, que re-
conheceu a favela como área especial para fins de moradia, 
abrindo assim a possibilidade da sua urbanização e regulari-
zação (GODINHO, 2003; FERNANDES, 2008).

Entretanto, o atual programa de urbanização de vilas e 
favelas do município, denominado Vila Viva, demonstra-se 
mais completo do que os demais programas implantados, além 
de executar as diretrizes de atuação da Política de Habitação 
aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação em dezem-
bro de 1994.

O Vila Viva é um programa de intervenção estrutural, que 
promove transformações profundas em um determinado núcleo 
habitacional, consistindo na implantação do sistema viário, das 
redes de água e de esgoto e drenagem, de melhorias habitacio-
nais, do reparcelamento do solo e da consolidação geotécnica, 
além da regularização fundiária até o nível da titulação.

Sobretudo, o objetivo central do programa é integrar a favela 
à cidade formal, ou seja, transformá-la em bairros, totalmente 
regularizados e recuperados ambientalmente, como área para 
assentamento habitacional e exercício da cidadania.

associations to be subversive, thus arresting the leaders of the 
associations. In the midst of this climate, an institution respon-
sible for promoting the removal of favelas in Belo Horizonte 
was created – CHISBEL (Social Housing Coordination of 
Belo Horizonte).

Also according to Guimarães (1991), many removals 
during this time were done through monetary compensa-
tion; however, the value was insufficient to acquire land, which 
triggered the emergence of new favelas in more distant areas, 
and also resulted in the build-up of people in the existing fave-
las. According to Adauto Lúcio Cardoso (2007), the removal 
process disrupts sociability and breaks neighborhood ties, 
aspects which, if kept intact, enable better social reproduction 
conditions for families from favelas.

Guimarães (1991) reports that at the end of the military 
government, a new direction was given to favela policy and 
that this decision was made because of the floods that occurred 
in 1979 and 1982, in addition to the new re-coordination 
promoted by the movements of favela dwellers, with a special 
highlight being the action of the Periphery Workers Union 
(UTP) as well as the redemocratization. From that moment 
onward, the issue became the object of the state government’s 
attention, which in addition to taking other measures, created 
a favela urbanization program.

The Vila Viva favela urbanization 
program in Belo Horizonte

In 1983, Belo Horizonte created the first Municipal Favela 
Urbanization Program, known as “Profavela”, which recog-
nized the favela as a special area for housing purposes, thus 
making urbanization and regularization possible (Godinho, 
2003; Fernandes, 2008).

However, the municipality’s current urbanization program 
for underprivileged neighborhoods and favelas, known as 

“Vila Viva”, is more complete than the other programs imple-
mented, and it also executes the operational guidelines of the 
Housing Policy approved by the Municipal Housing Board 
in December 1994.

Vila Viva is a structural intervention program that effects 
profound changes in a particular housing project. It consists of 
the implementation of: the road system, water and sewage and 
drainage networks, housing improvements, re-subdivision of 
the land, and geotechnical consolidation, as well as regulariza-
tion of the level of land title.

Above all, the central goal of the program is to integrate the 
favela into the formal city; that is, turn it into a neighborhood 

– fully regularized and environmentally recovered – as an area 
for housing settlement and the exercising of citizenship.
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O projeto do programa Vila Viva foi elaborado pela Urbel 
(Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte) 
com a colaboração de outros órgãos da administração bem 
como de concessionárias afins. Para iniciar a intervenção, pri-
meiramente a Urbel realiza um estudo denominado Plano 
Global Específico (PGE). O estudo demonstra a realidade do 
local, sendo um instrumento de planejamento para formular 
as diretrizes das ações necessárias à melhoria da qualidade de 
vida da população das vilas e favelas que serão atendidas pelo 
programa. É realizado um diagnóstico dos aspectos físicos, 
ambientais, jurídicos e socioeconômicos. A elaboração do 
PGE conta com a participação ativa dos moradores de cada 
comunidade, organizados em grupos de referência (pessoas, 
lideranças que representam os moradores do local atingido, 
com a função de repassar para os demais o ocorrido em cada 
reunião). A sequência das etapas do PGE são as seguintes: 
primeiramente, o levantamento de dados; logo após, a elabo-
ração do diagnóstico integrado dos principais problemas da 
área em estudo; e, posteriormente, a definição das prioridades 
locais e das ações necessárias para atendê-las.

Os recursos para a implementação do programa, segundo 
dados da prefeitura, foram obtidos junto ao PAC (Plano de 
Aceleração do Crescimento) do governo federal e por meio 
de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal 
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2012).

O Desenvolvimento Sustentável 
e o Vila Viva

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as neces-
sidades básicas de um grande número de pessoas não são 
atendidas. Para ocorrer o desenvolvimento sustentável, é 
imprescindível que as necessidades básicas de todos sejam 
supridas, é preciso que se proporcionem oportunidades de 
uma vida melhor. A pobreza e a injustiça social são epidemias 
que originam crises ecológicas de todos os tipos.

Objetivando o desenvolvimento sustentável após a 
emergência do conceito de sustentabilidade no Relatório 
Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, 
a ONU (Organização das Nações Unidas) intensifica o seu 
trabalho de promoção de desenvolvimento por meio de 
Conferências Mundiais. Entre estas, destaca-se neste artigo a 
Cúpula do Milênio, realizada em setembro de 2000, em Nova 
York, nos Estados Unidos.

Durante a Cúpula do Milênio, acordou-se que as agências 
internacionais de desenvolvimento, as ONGs e os governos 
locais deveriam adotar os seguintes objetivos em seus pro-
jetos de desenvolvimento: acabar com a extrema pobreza, 

The Vila Viva project was created by the Urbanization and 
Housing Company of Belo Horizonte (Urbel) in collaboration 
with other administrative organs and related concessionaires. 
In order to begin an intervention, Urbel first conducts a study, 
referred to as the Specific Global Plan (PGE). This study shows 
the reality of the location, and it is used as a planning tool to 
formulate the guidelines for actions needed to improve the 
quality of life of people living in the underprivileged neigh-
borhoods and favelas to be served by the program. A diagno-
sis of the physical, environmental, legal and socioeconomic 
aspects is then performed. Development of the PGE relies on 
the active participation of the residents of each community, 
organized into reference groups (people, leaders who represent 
the residents of the affected location, with the task of keep-
ing others informed of what happens in each meeting). The 
steps of the PGE are, in order: firstly, data collection; then the 
development of the integrated diagnosis of the main problems 
in the studied area; and, later, definition of the local priorities 
and the actions needed to attend to them.

According to data from the city council, the resources for 
the implementation of the program were obtained from the 
PAC (Growth Acceleration Plan) of the federal government, 
and through funding from the National Bank for Economic 
and Social Development (BNDES) and the Caixa Econômica 
Federal bank (Belo Horizonte City Council, 2012).

Sustainable Development and 
the Vila Viva program

In developing countries such as Brazil, the basic needs of a 
large number of people are not met. For sustainable develop-
ment to occur, it is essential that the basic needs of all people 
are met, and it is necessary to offer opportunities for a better 
life. Poverty and social injustice are epidemics that cause all 
kinds of ecological crises.

In aiming for sustainable development after the emer-
gence of the sustainability concept in Our Common Future 
(Brundtland Report), which was published in 1987, the United 
Nations has intensified its work promoting development 
through world conferences. Among these conferences, the 
Millennium Summit – which was held in September 2000, in 
New York, U.S.A – is highlighted in this article.

During the Millennium Summit, it was agreed that interna-
tional development agencies, non-governmental organizations 
(NGOs), and local governments should adopt the following 
objectives in their development projects: end extreme poverty, 
achieve a level of basic primary education, promote gender 
equality, empower women, reduce child mortality, improve 
maternal health, combat HIV/AIDS and other diseases, ensure 
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atingir o ensino básico fundamental, promover a igualdade 
entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a morta-
lidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/
AIDS e outra doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e 
estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.

De acordo com o Relatório Brundtland, para ocorrer o 
desenvolvimento sustentável é necessário que se acolha as 
necessidades do presente, sem comprometer, entretanto, a 
viabilidade das gerações futuras de atenderem às suas pró-
prias necessidades. A satisfação das necessidades e dos dese-
jos humanos é o objetivo fundamental do desenvolvimento. 
O desenvolvimento nesse aspecto precisa reduzir as desi-
gualdades econômicas e sociais e promover o acesso às ne-
cessidades básicas. O desenvolvimento sustentável articula a 
cautela com os recursos naturais, o planejamento econômico 
e a justiça social.

Estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento susten-
tável e ao sétimo Objetivo do Milênio a moradia adequada, a 
água potável, a rede de esgoto e a preservação ambiental.

As classes desfavorecidas economicamente vivem em áreas 
mais vulneráveis, em locais onde não há acesso ao saneamento 
básico, à coleta de lixo, a áreas de preservação ambiental. As 
favelas e vilas são representações desses locais onde há uma 
grande carência desses serviços. Nelas há falta de saneamento 
básico, existe maior poluição devido ao lançamento de lixo em 
locais inadequados e esgoto sem tratamento, lançado nos cur-
sos de água. Além de quase não possuírem área de preservação 
ambiental, por causa da ocupação desordenada do espaço.

O Vila Viva, programa descrito no subtítulo acima, pro-
move ações nas vilas e favelas de Belo Horizonte que cola-
boram para o alcance do sétimo Objetivo do Milênio. Os 
parágrafos sequentes expõem resumidamente essas interven-
ções, vinculando-as às premissas do modelo de desenvolvi-
mento sustentável.

Com abertura e urbanização de becos e ruas nas vilas e 
favelas de Belo Horizonte, o acesso à coleta de lixo de porta 
a porta é facilitado. No entanto, ainda é preciso, em alguns 
locais, adaptações no tipo de equipamento utilizado, porque 
nem sempre é possível a aproximação do caminhão de coleta 
onde há alta declividade do terreno e a abertura de becos 
não é compatível com a passagem do veículo. Entretanto, é 
preciso ressaltar que há uma grande melhoria no acesso a 
esse serviço com a urbanização de vilas e favelas a partir do 
Vila Viva. A abertura mínima de becos em vilas e favelas de 
Belo Horizonte é de 1,20 m. Uma abertura maior poderia 
implicar na retirada de pessoas, que não seriam contempladas 
com o reassentamento nos conjuntos habitacionais devido à 
falta de espaço nessas vilas e favelas. Elas seriam alocadas em 

environmental sustainability, and establish a global partner-
ship for development.

According to the Brundtland Report, in order for sustain-
able development to occur, it is necessary to accommodate the 
present needs, without compromising the viability of future 
generations to meet their own needs. The satisfaction of needs 
and human desires is the primary objective of development. 
Development needs to reduce economic and social inequali-
ties and promote access to basic needs. Sustainable develop-
ment involves coordinating prudence with natural resources, 
economic planning, and social justice.

Adequate housing, potable water, sewage systems, and envi-
ronmental preservation are directly related to sustainable devel-
opment and to the seventh Millennium Development Goal.

Economically disadvantaged classes live in vulnerable areas, 
in places where there is no access to basic sanitation, garbage 
collection, or areas of environmental preservation. Favelas 
and underprivileged neighborhoods are representations of 
these places, where there is a great lack of such services. They 
lack basic sanitation and there is more pollution due to the 
disposal of garbage in inappropriate places and untreated 
sewage being released into waterways. Furthermore, there 
are almost no   environmental preservation areas because of 
the disorderly occupation of space.

 The Vila Viva program, which was described in the subtitle 
above, promotes activities in the underprivileged neighborhoods 
and favelas of Belo Horizonte that are collaborating to achieve 
the seventh Millennium Development Goal. The subsequent 
paragraphs briefly explain these interventions, linking them to 
the assumptions of the sustainable development model.

With the opening (to access) and urbanization of alleys 
and streets in the underprivileged neighborhoods and favelas 
of Belo Horizonte, access to door-to-door garbage collection 
is facilitated. However, adjustments to the type of equipment 
used is still necessary in some places, because the approach 
of the garbage collection truck is not always possible when 
there are steep slopes and the opening to the alleys is not 
compatible with the passage of the vehicle. However, it must 
be emphasized that there has been a great improvement in 
access to this service with the urbanization of underprivi-
leged neighborhoods and favelas as a result of the Vila Viva 
program. The minimum opening for alleys in the underprivi-
leged neighborhoods and favelas of Belo Horizonte is 1.20 m. 
A larger opening could mean the removal of people, which 
would not be considered with resettlement in the housing 
complexes, due to lack of space in these underprivileged 
neighborhoods and favelas. They would be allocated to other 
underprivileged neighborhoods or favelas or areas that are 
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outras vilas e favelas ou em regiões muito distantes de seus 
empregos, escolas, etc. O mesmo equivale para as áreas de 
grande declividade.

Além das obras de urbanização e abertura de becos e ruas, 
o programa promove a implantação de rede de esgoto e o 
acesso à água potável. Há também a canalização de córregos, 
onde era despejada a rede de esgoto, evitando, assim, que no 
período das chuvas ocorram enchentes e alagamentos nas 
residências que estão em suas proximidades.

A construção de unidades habitacionais oferece a oportu-
nidade de uma moradia digna, com esgotamento sanitário 
adequado, iluminação, acesso à água tratada e à segurança, 
para os contemplados com esse benefício, que residiam em 
áreas de risco geológico. No entanto, muitos ainda enfrentam 
o problema de adaptação ao novo modo de vida: residir em 
apartamento, dividir espaços em comum e pagar taxas de 
água e luz. Tais problemas de convivência podem ser minimi-
zados se for respeitada a manutenção da mesma vizinhança 
e das amizades já estabelecidas, assim como dito em norma 
do Caderno Técnico Social (COTS). O cumprimento dessa 
norma poderá reduzir o número de conflitos corriqueiros das 
interações sociais entre os vizinhos, porque a preservação da 
mesma vizinhança assegura à população beneficiada a con-
tinuidade do conjunto de suas relações sociais, econômicas 
e culturais,responsáveis pela reprodução da vida social da 
população envolvida. Em relação às taxas de contas de água 
e luz, as adversidades poderão ser solucionadas, ou reduzidas, 
se forem feitos contratos ou convênios com as operadoras para 
a população de baixa renda.

Há também no programa a educação ambiental e o plantio 
de árvores que auxiliam na preservação do meio ambiente, 
melhorando assim a qualidade de vida das pessoas que moram 
nessas regiões.

Além disso, o Vila Viva promove a regularização fundiária 
que garante a titulação da terra a seus ocupantes, assegu-
rando o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

Os equipamentos de lazer e os projetos de geração de tra-
balho e renda, conjuntamente com os outros serviços elenca-
dos, melhoram a condição de vida nas vilas e favelas de Belo 
Horizonte, proporcionando para os seus moradores a oportu-
nidade de buscar a satisfação de suas necessidades básicas.

Participação social, desenvolvimento 
sustentável e o programa Vila Viva

Um novo formato de participação social é iniciado a partir 
da década de oitenta com a Constituição de 1988. No entanto, 

far away from their jobs, schools, etc. The same is valid for 
areas with steep slopes.

Besides the works of urbanization and opening alleys and 
streets for access, the program promotes the implementation 
of the sewage network and access to potable water. There is also 
the channeling of streams, in which the sewage had previously 
been dumped, thus preventing flooding of the nearby homes 
during the rainy season.

The construction of housing units provides the opportunity 
for a decent home, with adequate sanitation, lighting, and 
access to clean water and security for the people benefitted, 
who had been living in geological risk areas. However, many 
people still face the problem of adapting to the new way of 
life: living in apartments, sharing common areas, and paying 
water and electricity bills. Such coexistence problems can be 
minimized if the same neighborhood and established friend-
ships are maintained, as stated in a provision of the Social 
Technical Book (COTS). The fulfillment of this provision may 
reduce the number of everyday conflicts arising from social 
interactions among neighbors, because preservation of the 
same neighborhood ensures continuity of the social, economic, 
and cultural relationships for the benefitted population, and 
these relationships are responsible for the reproduction of the 
social life of the population involved. Regarding the water and 
light bills, adversity can be overcome or reduced if contracts 
or agreements with the utility companies take into account 
that the area has a low-income population.

 Also in the program, there is environmental education and 
planting of trees to preserve the environment, thus improving 
the quality of life for the people who live in these regions.

Additionally, the Vila Viva program promotes land regular-
ization, which guarantees the title to the land for the occupants, 
thus ensuring the social right to housing, full development of 
the social functions of the urban property, and the right to an 
ecologically-balanced environment.

Leisure facilities and projects for generating employment 
and income, together with other additional services, improve 
living conditions in the underprivileged neighborhoods and 
favelas of Belo Horizonte, thus providing its residents the 
opportunity to seek the satisfaction of their basic needs.

Social participation, sustainable 
development, and the Vila Viva program

A new form of social participation began with the Constitution 
of 1988. However, it was only in the 1990s that popular participa-
tion expanded – the social actors adopted a more dialogue-based 
stance, demanding and taking part in the construction of public 
policies, councils, social movements, NGOs, and participatory 
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é na década de noventa que a participação popular ganha 
expansão, os atores sociais adotam uma postura mais dialogal, 
demandando e tomando parte na construção de políticas 
públicas, conselhos, movimentos sociais, ONGs, orçamen-
tos participativos, dentre outros canais que se estruturam. 
Formando assim um novo cenário político que amplia o es-
paço de vocalização de uma gama de atores. Esses novos canais 
de participação promovem para o cidadão brasileiro formas 
de fortalecer os seus laços societários e o poder de intervir na 
formulação e no controle de decisões coletivas.

O Vila Viva insere-se nas novas práticas de participação 
da sociedade brasileira de cogestão entre Estado e sociedade. 
O programa conta com microinstâncias de poder que são 
os grupos de referência, citados no subtítulo que descreve 
o Vila Viva. O grupo de referência acompanha o programa 
desde o seu esboço, podendo opinar nas benfeitorias que 
serão realizadas na localidade. Também monitora as obras 
que serão executadas e tem como principal atributo informar 
a comunidade, além de trazer os anseios desta para o poder 
público que está implementando o programa.

Há uma integração entre o programa Vila Viva e o orça-
mento participativo de Belo Horizonte, que tem como obje-
tivo o exercício da cidadania na solução dos problemas das 
vilas e aglomerados da capital. O orçamento participativo foi 
implantado em 1993, em Belo Horizonte, e também é um 
instrumento de gestão compartilhada que busca a solução 
dos problemas da cidade, envolvendo nas suas discussões 
o governo, a sociedade e os servidores públicos. Sendo este 
um instrumento governamental de democracia participa-
tiva que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre 
os orçamentos públicos. A população das vilas e favelas de 
Belo Horizonte decide, por meio de votação, quais são as 
obras prioritárias a serem realizadas pela prefeitura na sua 
comunidade. A maior parte das obras, segundo dados da 
Prefeitura de Belo Horizonte, são intervenções de urbanização, 
tratamento de áreas de risco, moradia, lazer e saneamento 
(PORTAL PBH, 2012a).

A participação popular também é uma estratégia de apri-
moramento de visões, objetivos e metas para o alcance do 
desenvolvimento sustentável. Segundo Lopes (2005), alcançar 
o desenvolvimento sustentável não é uma ação que deve ser 
realizada isoladamente; é preciso envolver os indivíduos nesse 
processo de forma continuada, efetuando o monitoramento, o 
aprendizado e o melhoramento desse objetivo coletivamente. 
A participação de todos os setores da sociedade na construção 
de um plano de desenvolvimento sustentável proporciona 
equidade, no que diz respeito ao que é produzido do ponto 
de vista social e econômico.

budgeting, among other avenues that were created, thus form-
ing a new political environment that increased space for a wide 
range of participants to be heard. For Brazilian citizens, these 
new ways of participating promoted ways of strengthening their 
ties with society and the power to intervene in the formulation 
and control of collective decisions.

Vila Viva is part of the new participatory practices of 
Brazilian society for co-management between the State and 
society. The program includes power micro-authorities, which 
are the reference groups cited in the subtitle that describes Vila 
Viva. The reference group has accompanied the program since 
its outline, and may give opinions about the improvements 
to be implemented at the locality. It also monitors the works 
that will be executed; however, its main role is to inform the 
community and bring its concerns to the public authority that 
is implementing the program.

There is integration between the Vila Viva Program and 
the participatory budget of Belo Horizonte, which seeks 
the exercising of citizenship in solving the problems of Belo 
Horizonte’s underprivileged neighborhoods and urban sprawl 
areas. Participatory budgeting was introduced in 1993 in Belo 
Horizonte. It is also a shared management instrument that seeks 
to solve the city’s problems, involving government, society, and 
civil servants in discussions. This is a government instrument 
of participatory democracy that allows citizens to influence or 
decide on public budgets. The population of Belo Horizonte’s 
underprivileged neighborhoods and favelas decided, through 
voting, what the priority projects are to be accomplished by 
the city council in their community. According to the Belo 
Horizonte city council, most of the works are interventions 
related to urbanization, treatment of risk areas, housing, leisure, 
and sanitation (PBH website, 2012a).

Popular participation is also a strategy for enhancing views, 
objectives, and goals in order to achieve sustainable development. 
According to Lopes (2005), achieving sustainable development is 
not an action that must be performed separately. It is necessary to 
engage individuals continuously in the process – implementing 
the monitoring, learning, and improvement of this collective 
goal. The participation of all sectors of society in building a 
sustainable development plan provides equity in relation to 
what is produced, from a social and economic point of view.

Final Considerations

The scope of the seventh Millennium Development Goal – 
environmental sustainability – is compatible with other goals, 
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Considerações Finais

O alcance do sétimo Objetivo do Milênio, sustentabilidade 
ambiental, coopera com outros objetivos, como a redução da 
pobreza e da fome, diminuição de doenças transmitidas pelo 
acúmulo de lixo e condições precárias de moradia, e ainda a 
melhoria da qualidade de vida. Para que haja um desenvol-
vimento sustentável, é necessário que se promova a equidade 
social. Portanto, é imprescindível que se fomente a justiça 
social por meio de uma economia social, o que acarretaria 
modificações profundas nos modos de produção capitalista 
e na vida moderna.

O “fenômeno favela” apresentado neste artigo é crescente 
em todo o país. Isso acontece porque a pobreza e a desigual-
dade, características estruturais que acompanham o desenvol-
vimento brasileiro, de acordo com Cardoso (2007), estiveram 
associadas, nos últimos 25 anos, a um processo gradual de 
precariedade e informalidade das relações de trabalho. A con-
sequência desse fato é a insuficiência ou a incerteza de renda 
de uma parte significante da população brasileira, o que limita 
a compra de imóveis no mercado formal de moradia.

Em Belo Horizonte, após diversas ações e políticas habi-
tacionais contraditórias, surge o programa Vila Viva com a 
ideologia de inserção da cidade informal na cidade formal. Isso 
se dá através da permanência dos moradores nas próprias vilas 
e favelas da cidade, com a urbanização das mesmas, compac-
tuando com o sétimo Objetivo do Milênio, pois o programa 
torna acessível à população a coleta de lixo, o saneamento 
básico, a moradia com infraestrutura adequada, os projetos 
de geração de trabalho e renda, a educação ambiental e o 
plantio de árvores.

No entanto, o programa encontra dificuldades na resolução 
da complexidade das favelas de Belo Horizonte. Uma delas é 
a adaptação dos moradores aos apartamentos dos conjuntos 
habitacionais, apesar de ser trabalhado o pré e pós-morar pela 
Urbel. Há um choque de identidade com o novo modo de vida 
estabelecido. A manutenção da vizinhança antiga, quando pos-
sível, pode amenizar esse choque. Segundo Alessandri (2001), é 
de grande relevância as relações de interação entre vizinhos, pois 
assim se desenvolve o sentimento de pertencimento a um local 
mais amplo que o espaço limitado da residência. Institui-se, pelo 
uso desse processo, interações dentro e fora das moradias.

Outra dificuldade são as altas taxas de água e luz, pois há 
uma discrepância entre as cobranças feitas aos moradores 
que permanecem nas residências das vilas e favelas e aos dos 
conjuntos habitacionais. A tarifa social que torna essas contas 
mais acessíveis aos moradores da favela muitas vezes não é 
estendida aos proprietários dos conjuntos habitacionais.

such as reducing poverty, hunger, and diseases transmitted by 
the accumulation of garbage and poor housing conditions, 
as well as improving quality of life. In order to make devel-
opment sustainable, it is necessary to promote social equity. 
Therefore, it is essential to support social justice through a 
social economy, which would lead to deep changes in capitalist 
modes of production and modern life.

The “favela phenomenon” presented in this article is grow-
ing across the country. This is because poverty and inequality 

– structural features which according to Cardoso (2007) have 
followed Brazilian development – have over the past 25 years 
been associated with a gradual process of informality and 
precariousness in labor relations. The consequence of this 
is insufficient or uncertain income for a significant part of 
the population, which limits the purchase of property in the 
formal housing market.

In Belo Horizonte, after several contradictory housing 
campaigns and policies, the Vila Viva program emerged with 
the idea of inserting the informal city into the formal city. This 
is achieved by the residents remaining in their underprivi-
leged neighborhoods and favelas, which are then urbanized, 
thus collaborating with the seventh Millennium Development 
Goal, because the program makes garbage collection, basic 
sanitation, housing with adequate infrastructure, projects for 
generating employment and income, environmental education, 
and tree planting available to the population.

However, the program faces difficulties in resolving the 
complexity of Belo Horizonte’s favelas. One of them is the resi-
dents’ adaptation to the apartments of the housing complexes, 
even though Urbel helped with the adaptation process both 
before and after the residents’ move to the new apartments. 
There is an identity shock with the new way of life. Maintaining 
the old neighborhood, whenever possible, can diminish this 
shock. According to Alessandri (2001), the interaction rela-
tionships between neighbors are highly relevant, because this 
helps to develop the feeling of belonging to a place much 
larger than the limited space of the residence. Using this 
process, interactions inside and outside the dwellings can be 
established.

Another difficulty is the high rates for water and energy, 
because there is a difference between the rates charged for resi-
dents who remain in the underprivileged neighborhoods and 
favelas and the rates charged for the housing complexes. The 
low-income “social” tariff that makes these bills more afford-
able for the people living in the favelas is often not extended 
to the owners in the housing complexes.

The main goal of sustainable development is directly related 
to the satisfaction of basic needs and human aspirations. 
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O principal objetivo do desenvolvimento sustentável está 
diretamente relacionado com a satisfação das necessidades 
básicas e das aspirações humanas. Água potável, esgotamento 
sanitário e luz elétrica são o mínimo para garantir qualidade 
de vida na nossa sociedade contemporânea.

A partir da Constituição de 1988, houve uma expansão da 
cidadania social no Brasil. Com isso, configura-se uma nova 
forma de participação na construção de políticas públicas. Esse 
quadro é fundamental para o alcance dos Objetivos do Milênio, 
pois, assim, todos os interessados influenciam e compartilham 
o controle e as decisões de prioridades. O envolvimento ativo 
dos indivíduos nesse processo produz nos mesmos a emanci-
pação, o empoderamento, que é a garantia e a efetivação das 
lutas democráticas.

O grande desafio do desenvolvimento sustentável é elimi-
nar a privação arraigada, parceira da desigualdade que deve 
ser reexaminada.

Referências	Bibliográficas References

ALESSANDRI, Ana Fani. 1 Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana.	São	Paulo:	Contexto,	
2001.

CARDOSO, Adauto Lúcio. 2 Avanços e desafios na experiência brasileira de urbanização de favelas. Cadernos 
Metrópole:	Migração	na	metrópole,	São	Paulo,	v.	17,	p.	219–24,	1°	sem.	de	2007.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 3 Nosso futuro comum.	Rio	de	janeiro:	
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1988.

GUIMARÃES, Berenice Martins. 4 Cafuas, Barracos e Barracões: Belo Horizonte, cidade planejada.	Rio	de	Janeiro:	
IUPERJ,	1991.	Tese	(Doutorado	em	Ciências	Humanas:	Sociologia).	Instituto	Universitário	de	Pesquisa	do	Rio	de	
Janeiro, 1991.

______. 5 Favelas em Belo Horizonte: tendências e desafios.	Análise	e	Conjuntura,	v.	7,	n.	2,	maio/dez.1992.

LOPES, Carlos. 6 Cooperação e desenvolvimento humano: a agenda emergente para o novo milênio.	São	Paulo:	
Editora UNESP, 2005.

PORTAL	PBH.	Urbel	PGE	Planejamento.	Disponível	em:	http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?7 
evento=portlet&app=urbel&tax=8178&pg=5580&taxp=0&.	Acesso	em:	26/08/2012.

PORTAL	PBH.	Urbel	PGE	Planejamento.	Disponível	em:	http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do8 
?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=urbel&tax=8176&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&.	
Acesso:	em	12/12/2012.

Potable water, sewage, and electricity are the minimum to 
ensure quality of life in our contemporary society.

Beginning with the 1988 Constitution, there was an expan-
sion of social citizenship in Brazil, which led to a new form of 
participation in the construction of public policies. This frame-
work is essential to achieving the Millennium Development 
Goals, because then all the interested parties can influence and 
share control and the priority decisions. The active involve-
ment of individuals in this process leads to their emancipa-
tion and empowerment, which is both the guarantee and the 
realization of democratic struggle.

The big challenge for sustainable development is to elimi-
nate the firmly entrenched deprivation which has been closely 
linked to inequality and must now be re-examined.
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Abstract
Urban planning provides a better quality of life for the inhabitants of a city and ensures 
better data organization, which contributes to the reconstruction of less antagonistic 
urban spaces, consistent with the Millennium Development Goals. The purpose of this 
work is to present, describe, and discuss the “Project for the Boundaries of Low-Income 
Neighborhoods in Belo Horizonte”, which was conducted between 2004 and 2011 and 
sought to redefine the boundaries of the city’s low-income neighborhoods, salvaging 
the methods for reconstructing these boundaries and their updated positions.

Key words
Belo Horizonte neighborhoods, urban planning, geoprocessing, public administration

Resumo
O planejamento urbano proporciona melhor qualidade de vida aos habitantes de uma 
cidade e consolida uma melhor organização das suas informações, contribuindo para a 
reconstrução de territorialidades urbanas menos antagônicas, em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Este trabalho objetiva apresentar, descrever 
e discutir o “Projeto dos Limites dos Bairros Populares do Município de Belo Horizonte”, 
realizado em Belo Horizonte de 2004 a 2011, que buscou redefinir os limites territoriais 
dos seus Bairros Populares, resgatando o modo de reconstrução desses limites e suas 
atualizações.

Palavras-chave
Bairros de Belo Horizonte, Planejamento Urbano, Geoprocessamento, Administração 
Pública
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Introdução

A 
inauguração de Belo Horizonte, capital do Estado 
de Minas Gerais, ocorreu no dia 12 de dezembro 
de 1897 e trazia como trunfo a marca de Cidade 
Planejada, a qual era representada cartografica-

mente com fidelidade nos mapas desse período. Essa repre-
sentação traçava o início de uma série de métodos e de formas 
de controle administrativos para a cidade; ferramentas estas 
que ainda não eram comumente utilizadas em outras regiões 
do país.

Porém, não se contava com o rápido aumento populacional 
e com a ocupação além dos limites planejados, que privile-
giavam essencialmente a elite política e econômica da época. 
Com isso, ao longo das primeiras décadas do século XX, a 
Administração Pública Municipal passou a conhecer com me-
nor precisão os proprietários, as ocupações e seus limites den-
tro do município. Inaugurava-se, a partir de então, dois regimes 
de ocupação do cenário urbano: a cidade legal, que retrataria os 
parcelamentos do solo urbano com base em normas oficiais e 
em documentação legal, e a cidade real, que retrataria todos os 

parcelamentos e toda a subdivisão territorial do espaço urbano, 
independentemente de serem legais ou não.

A partir dessas duas perspectivas, surgiu a necessidade de 
se realizarem novos mapeamentos e identificações da cidade. 
Segundo Rizzo Neto (2000), somente na década de 1970 foi 
construída uma base geográfica contínua para a cidade, com 
a codificação de toda e qualquer área, independentemente de 
sua oficialização, e que foi concebida por meio da criação do 
Cadastro Técnico Municipal (CTM). Essa base foi associada 
a um sistema de informação geográfica a partir de 1992, fa-
cilitando o modo de percepção do espaço, o manuseio das 
informações e, consequentemente, o aumento significativo 
das atualizações de informações sobre a capital mineira.

Considerando a importância do planejamento urbano e do 
geoprocessamento para a análise e a atualização das informa-
ções acerca do espaço urbano, de modo a viabilizar o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em especial o sétimo, 
que busca garantir a sustentabilidade ambiental (embora os 
investimentos em planejamento urbano também repercutam 

Introduction

B 
elo Horizonte, the capital of Minas Gerais state, was 
inaugurated on December 12th, 1897, and it had the 
distinction of being known as a planned city, which 
was accurately depicted in the maps of the time. 

This representation traced the beginning of a series of meth-
ods and forms of administrative control for the city – tools 
which were not yet being commonly used in other parts of 
the country.

However, rapid population growth and occupation 
beyond the planned limits – which mainly benefitted the 
political and economic elite of the time – had not been 
considered. Hence, throughout the initial decades of the 
twentieth century, the public administration of the munic-
ipality began to lose track of the landowners, the occupa-
tion of the land, and the boundaries within the municipality. 
Starting from that time, two forms of urban land occupation 
began to be recognized: the cidade legal, which depicted the 
division of the urban land based on legal documents and 
official rules; and the cidade real, which depicted all the 

divisions of the urban land and all its further subdivisions, 
whether legal or not.

Based on these two perspectives, new mapping and identi-
fication of the city became necessary. According to Rizzo Neto 
(2000), it was only in the 1970s that a geographic basis was 
developed for the city, which involved the encoding of each and 
every area, regardless of whether the area had been officially 
recognized or not. This was conceived through the creation of 
the Municipal Technical Registry (CTM). This database has 
been linked to a geographic information system since 1992, 
facilitating spatial perception, data handling, and consequently, 
the significant increase in information updates to Belo Horizonte.

Considering the importance of urban planning and geopro-
cessing for the analysis and updating of urban spatial data, in 
a way that makes the scope of the Millennium Development 
Goals feasible (especially the seventh one) and which seeks 
to ensure environmental sustainability (the investments in 
urban planning have also had a positive effect on the scope 
of the other goals), this work seeks to salvage and describe, 
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positivamente no alcance dos demais objetivos), este trabalho 
busca resgatar e descrever, ainda que brevemente, as principais 
ações realizadas na elaboração e execução do “Projeto dos 
Limites dos Bairros Populares do Município de Belo Horizonte”, 
conduzido entre os anos de 2004 e 2011, pela Empresa de 
Informática e Informação de Belo Horizonte (Prodabel) em 
parceria com a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 
(Urbel) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
entre outros órgãos e Secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Convém salientar que a denominação “Bairros Populares” não 
tem relação direta com a emergência de precariedades e pro-
blemas socioeconômicos associados a espacialidades urbanas, 
e sim com uma identificação popular utilizada para realizar e 
redefinir os limites estabelecidos, valorizando, assim, a iden-
tidade da população com o local em questão.

De modo mais específico, este artigo tem como foco apre-
sentar, descrever e discutir o projeto ora mencionado, que 
buscou (re)definir os limites territoriais dos Bairros Populares 
do Município de Belo Horizonte, resgatando o modo de (re)
construção desses limites e suas sucessivas atualizações, o que 
resultou na elaboração da “Camada dos Limites Territoriais de 
Bairros Populares do Município de Belo Horizonte”. Também 
são descritos e analisados todos os principais processos de ela-
boração e implantação do projeto e algumas das dificuldades 
para a sua realização, além de exemplificações dos métodos 
e resultados, a exemplo do memorial de bairros, através de 
imagens, layouts e tabelas.

Para a representação e a ilustração de seus principais resul-
tados, utilizou-se o software MapInfo10 (programa adotado no 
projeto), que viabilizou a produção de layouts, contando-se 
ainda com o auxílio de imagens de satélite para realizar novas 
análises, além da construção de tabelas.

Busca-se, a partir da experiência belo-horizontina, contri-
buir para que haja uma maior valorização, sobretudo por parte 
dos poderes públicos, em investimentos na explicitação dos li-
mites territoriais dos municípios, apoiada em uma consistente 
organização das suas informações espaciais. Para tanto, deve-
se ressaltar que a adoção de técnicas de geoprocessamento se 
afigura como estratégia relevante para a análise urbana e, por 
conseguinte, para a compreensão do espaço das cidades.

Planejamento	Urbano	e	
Geoprocessamento

O planejamento urbano é um processo amplo, uma vez que 
combina medidas imediatas, necessárias ao atendimento das 

even though only briefly, the main actions performed in the 
development and execution of the “Project for the Boundaries 
of Low-Income Neighborhoods in Belo Horizonte”, which 
was conducted between 2004 and 2011 by the Belo Horizonte 
Computing and Information Company (Prodabel) in partner-
ship with the Urbanization and Housing Company of Belo 
Horizonte (Urbel) and the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE), among other entities and departments of 
the Belo Horizonte city council. It is important to mention that 
the term “low-income neighborhood” is not directly related 
to the emergence of precarious situations and socioeconomic 
problems associated with the urban spaces; but it refers to the 
popular identification used to determine and redefine the 
established boundaries, thus valorizing the identity of the 
people and the location concerned.

To be more specific, this article’s main focus is to present, 
describe, and discuss the project mentioned, which sought to 
(re)define the territorial boundaries of the low-income neigh-
borhoods of Belo Horizonte, salvaging the method for (re)
constructing these boundaries and their successive updates, 
which resulted in the development of the “Layer of Territorial 
Boundaries for Low-Income Neighborhoods of Belo Horizonte” 
(Camada dos Limites Territoriais de Bairros Populares do 
Município de Belo Horizonte). Also, all the main development 
and implementation processes of the project, as well as some of 
the difficulties involved, are described and analyzed, in addition 
to examples of the methods and results, such as the neighbor-
hood’s descriptive memorials with images, layouts, and tables.

In order to represent and illustrate the main results, the 
MapInfo10 software (program adopted for the project) was used. 
This enabled the production of layouts – which relied on satellite 
images to perform new analyses – and the construction of tables.

Based on Belo Horizonte’s experience, we intend to contrib-
ute so that there is greater valorization – especially by the 
public authorities – in investment towards explaining territo-
rial boundaries of the municipalities, supported by consistent 
organization of the spatial information. Thus, it should be 
highlighted that the adoption of geoprocessing techniques is 
a relevant strategy for urban analysis and, therefore, for the 
perception of city spaces.

Urban Planning and 
Geoprocessing

Urban planning is an extensive process, since it combines 
immediate measures – which are necessary for attending to 
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urgentes carências socioespaciais, com a busca constante da 
consolidação de um processo de planejamento que incorpore a 
pesquisa e a visão de longo prazo, orientadas pelas necessárias 
mudanças sociais e estruturais.

Nas grandes cidades, o urbano traz uma diversidade de 
características e apropriações do espaço. Nesse sentido, con-
forme atesta Corrêa (1989), o espaço urbano é fragmentado 
e articulado, sendo que cada uma de suas partes mantém 
relações espaciais com as demais. Tais relações, por sua vez, 
manifestam-se através de fluxos de veículos e de pessoas as-
sociados às operações de carga e descarga de mercadorias, 
aos deslocamentos cotidianos entre as áreas residenciais e os 
diversos locais de trabalho.

Desse modo, a cidade é vista como um organismo vivo, que 
funciona como um sistema espacial e social determinado, que 
deve ser ordenado de acordo com uma metodologia concreta. 
Entretanto, para que esse espaço tenha uma boa administração 
e ordenamento, é necessário um bom planejamento urbano, 
de maneira que, ao longo do tempo, esse entendimento do 
espaço evolua de acordo com sua dinâmica, tendo em conta 
que “a cidade ideal se apresenta como fruto dos valores éticos, 
filosóficos e sociológicos de cada cultura e de cada época” 
(BONET CORREA, 1989, p. 12).

Seguindo esse viés, vinculado a um processo de reorga-
nização do espaço, sua ocupação e consequentes transfor-
mações, Belo Horizonte vem ampliando os olhares sobre as 
formas de entendimento acerca do seu território. Assim, ao 
longo das duas últimas décadas, a Administração Pública 
Municipal tem intensificado o uso de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) para o tratamento de informações espaciais. 
Essa metodologia viabiliza o acompanhamento e a representa-
ção cartográfica da dinamicidade do espaço e a (re)produção 
das relações urbanas, auxiliando, dessa forma, processos de 
planejamento urbano. Essa dimensão técnica atualizada per-
mite, entre outros aspectos, que a conformação urbana apre-
sente vias identificadas com seus respectivos nomes e códigos 
postais, estabelecendo uma base comum para a orientação e 
circulação de pessoas e mercadorias, viabilizando também a 
organização da distribuição dos modos de transporte público 
coletivo, de policiamento e definição das áreas contempladas 
por projetos sociopolíticos.

Cabe observar o papel representativo das ferramentas de 
sistemas de informação, que procuram simular a realidade do 
espaço geográfico, permitindo o armazenamento, manipulação 
e análise de dados geográficos num ambiente computacional. 
Esses dados representam objetos e fenômenos em que a locali-
zação geográfica é uma característica inerente à informação e é 
indispensável para investigá-la, segundo Davis e Fonseca (2001).

urgent socio-spatial deficiencies – with the constant search for 
consolidation of a planning process that incorporates research 
and long-term vision, guided by necessary social and struc-
tural changes.

In big cities, the urban concept brings with it a wide range 
of spatial and appropriational features. Therefore, in accor-
dance with Corrêa (1989), urban space is fragmented and 
coordinated, with each one of its parts maintaining spatial 
relationships with the other parts. These relationships, in turn, 
can be seen as vehicle and pedestrian flow associated with the 
loading and unloading of goods, and the daily commuting 
between residential areas and various workplaces.

Thus, the city is considered to be a living entity that works 
like a certain spatial and social system, which must be ordered 
in accordance with a concrete methodology. However, for 
this space to be well-administered and ordered, good plan-
ning is necessary so that over time this understanding of the 
space evolves in accordance with its own dynamic, taking 
into account that “the ideal city is the outcome of the ethi-
cal, philosophical, and social values of each culture and each 
period of time” (Bonnet Correa, 1989, 12).

Following this line of reasoning together with a spatial reor-
ganization process, its occupation, and the resulting changes, 
Belo Horizonte has been expanding views about ways of under-
standing its territory. Thus, over the last two decades, the public 
administration of the municipality has intensified the use of 
Geographic Information Systems (GIS) to handle spatial infor-
mation. This methodology provides monitoring and carto-
graphic representation of the spatial dynamics and the (re)
production of urban relationships, thus aiding urban planning 
processes. This updated technical dimension ensures, among 
other aspects, that urban reshaping introduces streets identi-
fied with their own specific names and zip codes, establishing 
a single common basis for the orientation and circulation of 
people and goods, thus also making possible the organization 
of public mass transport and policing, as well as the definition 
of the areas contemplated by sociopolitical projects.

It is worth observing the representative role of the tools 
of information systems, which seek to simulate the reality 
of the geographic space, allowing the storage, manipulation, 
and analysis of geographic data in a computer environment. 
These data represent objects and phenomena in which the 
geographic location is a feature inherent to the information 
and it is essential to investigate it, according to Davis and 
Fonseca (2001).

That said, it is essential that there be investments in projects 
that recommend constant revision and updates to the munici-
pal territorial boundaries, based on a hybrid approach that 
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Posto isso, é fundamental que haja investimentos em tra-
balhos que preconizem revisões e atualizações constantes nos 
limites territoriais municipais a partir de uma abordagem 
transescalar, que inclua bairros e outras subdivisões adminis-
trativas, uma vez que o espaço urbano é dinâmico, sendo alvo 
de permanentes, sucessivas e rápidas transformações.

Apresentação e Descrição 
do	Projeto	dos	Limites	dos	
Bairros Populares do Município 
de	Belo	Horizonte

Segundo Nascimento et al. (2010), Belo Horizonte é 
resultado do planejamento de engenheiros e técnicos que 
entendiam a cidade como um organismo saneado, “social-
mente higiênico”, inspirada no modelo moderno de Paris 
e Washington. O seu plano original, finalizado ao final do 
século XIX, dividiu a cidade em três zonas: a urbana, a 
suburbana e a rural. Contudo, a planejada nova capital de 
Minas Gerais, em sua evolução, apresentou uma crescente e 
contínua expansão urbana, a exemplo de outras grandes ci-
dades brasileiras. Na Figura 1, o polígono central representa 
a Avenida do Contorno (limite inicial da planejada zona 
urbana, onde a urbanização deveria concentrar-se), a man-
cha azul, a Lagoa da Pampulha, e a mancha verde-musgo 
identifica a expansão do urbano em uma escala temporal, 
sendo mais proeminente a partir do avanço da industriali-
zação no país, já em meados do século XX. A mancha acin-
zentada, por sua vez, que se expande muito além da área 

FIGURA	1.	Evolução	do	crescimento	urbano	em	Belo	Horizonte
FIGURE	1.	Urban	growth	development	in	Belo	Horizonte

Fonte:	http://www.nomads.usp.br/virus/virus04/project/virus_04_project_2_pt.pdf
Source:	http://www.nomads.usp.br/virus/virus04/project/virus_04_project_2_pt.pdf

includes neighborhoods and other administrative subdivisions, 
given that urban space is dynamic and is subject to permanent, 
successive, and rapid transformations.

Presentation and Description of 
the	Project	for	the	Boundaries	
of Low-Income Neighborhoods 
in	Belo	Horizonte

According to Nascimento et al. (2010), Belo Horizonte 
is the result of the planning of engineers and technicians 
who understood the city as being a sanitized body, “socially 
hygienic”, inspired by the modern model of Paris and 
Washington. Their original plan, finished by the end of the 
nineteenth century, divided the city into three zones: urban, 
suburban, and rural. Nevertheless, in its evolution, the new 
planned capital city of Minas Gerais showed increasing and 
continuous urban expansion, similar to other Brazilian cities. 
In Figure 1, the central polygon represents the Avenida do 
Contorno (initial boundary of the planned urban zone, where 
urbanization would be concentrated); the blue spot represents 
the Pampulha Lake; and the musk green spot identifies the 
urban expansion over time, becoming more relevant with 
the advance in industrialization in the country in the early 
twentieth century. The grey spot, in turn, which expands far 
beyond the green area, represents the rest of the metropolitan 
region of Belo Horizonte.

Matching the relevant information in Figure 1 with the 
aforementioned concepts of cidade legal and cidade real it 
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esverdeada, representa o restante da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

Associando a representatividade da Figura 1 com os con-
ceitos já mencionados da cidade legal e da cidade real, far-se-
á um resgate dos principais passos seguidos na elaboração 
do “Projeto dos Limites dos Bairros Populares do Município 
de Belo Horizonte”, que buscou mapear e descrever o espaço 
urbano belo-horizontino. Desenvolvido por um conjunto 
de órgãos e secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), com a participação do IBGE, o projeto foi iniciado 
em 2004. O processo começou por meio de análises da ma-
lha cartográfica dos bairros que existia desde a década de 
1980. Sabia-se, com base na camada de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) da PBH, que a cidade era com-
posta por 511 bairros. Pouco tempo depois, elaborou-se a ca-
mada de bairros populares do Município de Belo Horizonte. 
Etapa esta que envolveu recursos da Fundação João Pinheiro 
(FJP), Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana 
(SMARU), Urbel, Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 
Prodabel, Secretaria Municipal Adjunta de Tecnologia da 
Informação (SMATI), Superintendência de Limpeza Urbana 
(SLU) e todas as Administrações Regionais, durante um pe-
ríodo de quatro meses. A aprovação dos trabalhos contou 
com a participação de todos os representantes do Grupo de 
Gestão das Informações Urbanísticas do Município de Belo 
Horizonte (GGIU).

Ainda em 2004, a Fundação João Pinheiro demandou uma 
malha cartográfica dos bairros mais adequada, para a reali-
zação de uma pesquisa com o intuito de calcular o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade. Para isso, 
foram realizadas uma série de conferências e atualizações a 
partir do material produzido e explicitado na primeira etapa, 
utilizando-se, dessa vez, ferramentas de geoprocessamento, 
sendo o principal deles o software MapInfo10 e suas variadas 
tabelas combinadas e sobrepostas.

Em alguns anos, foi elaborado, pela Comissão de Meio 
Ambiente e Políticas Urbanas da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH), o Projeto de Lei nº 1.557/07, que deu 
origem à Lei nº 9.691 de 19/1/2009, oficializando os limites 
propostos na malha cartográfica de Bairro Popular. Tratou-se 
de um avanço importante que levou o IBGE a adotar tal ma-
lha para o Censo Demográfico de 2010 e solicitar a produção 
dos memoriais descritivos de cada bairro. Vale ressaltar que, 
em 2011, após novos encontros e reuniões, a cidade passou a 
apresentar 495 bairros com seus respectivos memoriais, edições 
e indicações cartográficas. Atualmente, em atendimento à Lei 
Ordinária nº 10.698 (publicada em 10/01/2014), que altera a Lei 
nº 9.691/09, a camada atualizada passou a contar com 487 bairros.

is possible to analyze the main steps taken in the develop-
ment of the “Project for the Boundaries of Low-Income 
Neighborhoods in Belo Horizonte”, which sought to map and 
describe the urban space of Belo Horizonte. Developed by a 
group of agencies and departments of the Belo Horizonte city 
council (PBH), with participation by the IBGE, the project 
began in 2004.

The process began by analyzing some neighborhood maps 
that had existed since the 1980s. Based on the layer for the 
Building and Urban Territory Tax (IPTU) of the city council, 
it was determined that the city consisted of 511 neighborhoods. 
Soon after, the low-income neighborhood layer for the munici-
pality of Belo Horizonte was processed. This stage of the project 
involved resources from the João Pinheiro Foundation (FJP), 
the Assistant Municipal Department for Urban Regulation 
(SMARU), Urbel, the Municipal Health Department 
(SMSA), Prodabel, the Assistant Municipal Department for 
Information Technology (SMATI), the Superintendency for 
Urban Sanitation (SLU), and all the Regional Administration 
offices, over a period of four months. The approval of the works 
counted on the participation of all the representatives from the 
Urban Information Management Group of the Municipality 
of Belo Horizonte (GGIU). Also in 2004, the João Pinheiro 
foundation ordered more detailed mapping of the neighbor-
hoods in order to perform a survey for the calculation of the 
city’s human development index. Thus, a series of reviews and 
updates were conducted based on the material produced and 
explained in the first stage of the project, using geoprocessing 
tools – the main one was the MapInfo10 software – and their 
various combined and overlapping tables.

A few years later, the Comission for Environment and 
Urban Policies of the Municipal Chamber of Belo Horizonte 
(CMBH) created a bill for Law no. 1.557/07. This led to Law no. 
9.691 of January 19, 2009, which formalized the boundaries 
proposed in the cartographic grid of low-income neighbor-
hoods. It was considered to be an important advance which led 
IBGE to adopt the grid for the 2010 demographic census and 
also request the production of the descriptive memorials for 
each neighborhood. It is worth highlighting that in 2011, after 
new meetings, the city came to be composed of 495 neigh-
borhoods with their corresponding descriptive memorials. 
Currently, in line with Law no. 10.698 (published on January 
10, 2014) which alters Law no. 9.691/09), the updated layer 
now has 487 neighborhoods.

Methodology used
In order to perform this work, geoprocessing techniques 

were used, with the MapInfo 10 software being adopted. It can 
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Metodologia Adotada
Para a realização deste trabalho, foram utilizadas técnicas 

de geoprocessamento, sendo adotado o software MapInfo 10, 
que tem capacidade de fazer associação entre dados alfanu-
méricos (tabulares) e vetoriais (desenho), permitindo a espa-
cialização dos dados do projeto e, assim, a realização de novas 
análises, edições e produção de mapas temáticos. Através 
desse software, foram associadas várias planilhas que deram 
origem a um banco de dados, composto por algumas malhas 
cartográficas sobrepostas, de maneira a facilitar a visualização 
e a percepção das diversas características das áreas a serem 
analisadas. Tais procedimentos permitiram a vetorização e 
adaptações nas formas de representação cartográfica dos bair-
ros do município.

Foram integradas várias planilhas, em sua maioria pré-
existentes, que deram origem a um banco de dados, com-
posto por novas planilhas do tipo: Limite Municipal de Belo 
Horizonte, Divisas Municipais, Quadra, Trecho, Praça, Endereço, 
Edificações, Planta de Cadastro de Planta (CP) de Referência, 
Plantas Não Aprovadas, Escolas, Limite de Bairro Oficial, 
Articulação 1:1000; 1:2000; 1:5000 e, por fim, a tabela Bairro 
Popular. Com as planilhas justapostas, de padrões preestabeleci-
dos, foi criada uma área de trabalho para a realização completa 
das análises, trazendo assim uma gama de opções e ferramentas 
espaciais para melhor desenvolvimento do trabalho.

A Figura 2 vem exemplificar de maneira sucinta como é 
constituída uma área de trabalho. Na página do software, as 

make associations between alphanumeric data (tabular) and 
vectors (drawings), thus enabling the spatial perception of the 
project data and, consequently, the realization of new analy-
ses, editing, and the production of thematic maps. With this 
software, various different spreadsheets were linked together, 
which resulted in a database composed of some layered carto-
graphic grids that facilitated the visualization and perception 
of the various characteristics of the areas being analyzed. These 
procedures enabled vectorization and adaptations in the form 
of cartographic representation of the neighborhoods of the 
municipality.

Several spreadsheets were integrated (most of them previ-
ously created), which generated a database composed of new 
spreadsheets such as: Belo Horizonte Municipal Boundaries; 
Municipal Borders; Blocks; Sections; Squares; Addresses; 
Buildings; Reference Registry Plan; Non-Approved Plans; 
Schools; Official Neighborhood Boundaries; Scaling of 
1:1000, 1:2000, and 1:5000; and, finally, the Low-Income 
Neighborhood Table. With the spreadsheets juxtaposed, in 
accordance with pre-established standards, a working area 
was created to perform thorough analyses, thus incorporat-
ing a range of options and spatial tools to better develop 
the work.

Figure 2 succinctly shows the composition of a working 
area. On the software page, the enabled cartographic grids 
(including points, lines, and polygons with the corresponding 
identification for street names, neighborhoods, and numbers) 

FIGURA 2. Imagem com 
representação	de	área	de	trabalho

Fonte:	Base	de	dados	da	Prodabel	(GCOT	–	2011)
Source:	Prodabel	database	(GCOT	–	2011)

FIGURE 2. Image with representation 
of	the	working	area
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malhas cartográficas habilitadas (representadas por pontos, 
linhas e polígonos, com as respectivas identificações para 
nomes de ruas, bairros e numerações) representam: Trecho 
(em cinza-claro), Endereço (pontos vermelhos seguidos da 
numeração), Limite de Bairros Populares (linha vermelha de 
espessura maior).

Para as investigações e análise desenvolvidas, tomou-
se como base o uso de imagens, inicialmente, do Satélite 
Quickbird de 2005 e, posteriormente, das ortofotos digitais, 
relativas a dezembro de 2007 e janeiro de 2008, dotadas de 
maior nitidez e qualidade; o que facilitou ainda mais o pro-
cesso de análise em gabinete. Houve também a possibilidade 
de comparação das imagens citadas com imagens mais atu-
alizadas de regiões específicas, as classificadas “regiões de 
dúvidas”, por meio do Google Earth. Através dele, foi possível 
identificar lugares, regiões, municípios, paisagens, entre ou-
tros elementos, como, por exemplo, as formas de ocupação do 
espaço e tipos de topografias; além da facilidade de adicionar 
à área de trabalho uma composição hipsométrica (represen-
tação altimétrica do relevo de uma região pelo uso de cores 
convencionais) disponível, com cobertura para todo o terri-
tório de Belo Horizonte.

Por fim, outro recurso utilizado e de representatividade 
para o trabalho foi a realização de frequentes trabalhos em 
campo, os quais possibilitaram maior precisão nos resultados. 
Com efeito, o componente da equipe de trabalho responsável 
pelas atividades em gabinete produzia um croqui de campo 
para o responsável pelas atividades de campo e este trazia o 
máximo de informações necessárias para a construção carto-
gráfica. Nessa etapa, foram compiladas e relacionadas infor-
mações coletadas em campo e gabinete para realizar pequenas 
atualizações, principalmente, em relação ao limite das vilas 
com os bairros, aos nomes de ruas, avenidas e becos, à nume-
ração de casas, à existência de drenagem e de áreas verdes.

Principais Resultados e Desafios
A realização de todo esse projeto envolveu o enfrentamento 

de alguns desafios, porém outros tantos resultados foram al-
cançados. O primeiro deles relaciona-se à malha cartográfica 
que resultou em uma referência para a identificação de imóveis 
do cadastro do IPTU. Ou seja, o endereço do imóvel utiliza 
como referência a malha cartográfica dos Bairros Populares. 
Cabe observar que o outro resultado foi a publicação da 
malha cartográfica dos bairros na internet; sendo utilizada 
pelos integrantes do GGIU como referência de localização, 
e também pela Polícia Militar de Belo Horizonte (PMMG), 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), 
pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), pela 

represent: section (light-grey); address (red dots followed by 
numbers); and low-income neighborhood borders (thicker 
red line).

The investigations and analysis developed were based on 
the use of images – initially from the Quickbird satellite of 
2005, and later on, from digital orthophotos taken between 
December 2007 and January 2008, which were clearer and of 
better quality and allowed better analysis at the office. There 
was also the chance for comparing the mentioned images with 
new updated ones from specific regions – those classified as 

“regions of uncertainty” via Google Earth.
Through this, it was possible to identify places, regions, 

municipalities, and landscapes, among other elements; for 
example, forms of land occupation and types of topography. 
Additionally, there was the convenience of adding a hypsomet-
ric map (altimetric representation of the terrain of a region 
through the use of colors) to the working area, with coverage 
for the whole of Belo Horizonte.

Finally, another useful resource for the project was the 
frequent field work that allowed precise results. In effect, the 
person in charge of the office work would produce a rough 
sketch for the person responsible for the field activities, who 
would bring back the maximum amount of information neces-
sary for the cartographic construction. Then, the information 
collected in the office and in the field were compiled and listed 
in order to perform small updates, especially in relation to the 
boundaries between the underprivileged neighborhoods and 
the adjacent neighborhoods, as well as in relation to the street 
names, avenues, alleys, house numbers, and the existence of 
drainage systems and green areas.

Main results and challenges
The execution of this project involved a few challenges; 

however, many other goals were also accomplished. The first 
of these is related to the cartographic grid which resulted in 
a reference for the identification of properties in the IPTU 
registry. In other words, the property’s address uses the carto-
graphic grid of the low-income neighborhoods as a reference. 
Another result was the internet publication of the cartographic 
grid for the neighborhoods – it is being used as a location 
reference by GGIU, and also by Belo Horizonte Police, the 
Post Office, the Minas Gerais Energy Company (Cemig), the 
Minas Gerais Sanitation Company (Copasa), and other city 
council departments.

Rounding out this group of results generated, after naming 
the neighborhoods and delimiting their respective areas, differ-
ent types of land occupation could be clearly seen among the 
various regions of Belo Horizonte. It was possible to classify 
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e por 
outras secretarias da PBH.

Completando essa gama de resultados gerados, percebeu-
se, após a denominação dos bairros e da delimitação de suas 
respectivas áreas, a clara diferenciação de ocupação entre as 
diversas regiões de Belo Horizonte. Foi possível classificar 
características urbanas e os tipos de organização do espaço, 
percebidos, principalmente, através do formato das quadras, 
ruas, entre outros, tornando o olhar técnico cada vez mais 
preciso para a identificação dessas áreas (Figura 3). Aspectos 
estes diretamente relacionados à identificação popular, bem 
como ao tempo de ocupação e ao período de desenvolvimento 
do espaço urbano. Identificam-se os elementos nele presentes 
ao longo dos anos, a relação com a disponibilidade de renda 
e a ação dos agentes produtores do espaço, principalmente da 
especulação imobiliária, que são facilmente percebidos após 
as visitas a campo.

Ainda representando a possibilidade de identificação da 
ocupação territorial, a figura acima representa particulari-
dades tanto de ocupação quanto de organização e definição 
dos espaços urbanos. Para que essa forma classificatória fique 
ainda mais clara, o Quadro 1 procura de forma explicativa 
relacionar o tipo de ocupação com suas características mar-
cantes de distribuição no espaço, citando exemplos concretos 
de bairros da capital mineira.

urban features and the different types of spatial organization, 
mainly by the shape of the blocks and streets, among other 
things, thus making the technical examination increasingly 
more accurate in the identification of these areas (see Figure 3). 
These aspects are directly related to the popular identity, as well 
as to the time of occupation and the period of development 
of the urban space. A few elements that have been present 
throughout the years can be distinguished; for example, the 
relationship with income availability and the action of certain 
agents within the space (particularly real estate speculation), 
which are easily detected after field visits.

Also representing the possibility of identifying territo-
rial occupation, the figure above shows particular features 
both for occupation and for organization and definition of 
the urban spaces. In order to make this classifying method 
even clearer, Box 1 seeks to relate the occupation type with its 
notable features in terms of spatial distribution, mentioning 
real examples from neighborhoods in Belo Horizonte.

We highlight here that, during the redefinition of terri-
torial borders, it became necessary to develop a descriptive 
memorial, due to an IBGE request. This memorial included a 
detailed description of every neighborhood’s boundaries, thus 
transforming it into a very important piece of work, and, at the 
same time, a big challenge: to precisely describe the boundar-
ies of around 500 neighborhoods. Thus, standardization was 

FIGURA 3. Distinções entre Áreas Prediais (1), Residenciais 
(2), Ocupações Irregulares (3) e Área Preservada (4)

Fonte:	Análises	de	imagem	do	Google	Earth.	Limites	entre	os	bairros	Serra,	Cruzeiro,	Vilas	Nossa	
Senhora	de	Fátima,	Nossa	Senhora	do	Rosário,	Nossa	Senhora	da	Conceição	e	Cafezal
Source:	Image	analyses	from	Google	Earth.	Boundaries	between	the	neighborhoods	of	Serra	and	
Cruzeiro,	as	well	as	the	underprivileged	neighborhoods	of	Vila	Nossa	Senhora	de	Fátima,	Vila	
Nossa	Senhora	do	Rosário,	Vila	Nossa	Senhora	da	Conceição,	and	Cafezal

FIGURE	3.	(1)	Differences	among	areas	with	buildings;	(2)	
Residences;	(3)	Random	occupation;	and	(4)	Protected	area
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QUADRO	1.	Características	essenciais	para	a	identificação	classificatória	de	áreas	no	espaço	urbano

Tipo de ocupação Principais características Exemplos

Residencial
Uniformidade na apresentação da planta das casas, 
identificando-se	a	presença	de	quintais	e	lotes	organizados;	as	
cores predominantes são tons de marrom, verde e azul.

Castelo, Santa Tereza

Predial

Essas	áreas	têm	formatos	muito	geométricos,	sejam	eles	
longilíneos ou retilíneos ou mesmo curvilíneos, mas todos 
mantendo	um	padrão	de	forma;	o	lote	é	completamente	ocupado	
e em regiões onde o valor da terra é mais elevado encontram-se 
piscinas	em	grande	escala;	a	cor	predominante	é	o	cinza.

Buritis, Belvedere

Ocupação Irregular 
(Vilas e Favelas)

Apresentam-se de forma totalmente despadronizada, com formas 
geométricas	distintas,	não	seguindo	um	padrão	como	nas	áreas	prediais	
e	residenciais;	geralmente	estão	localizadas	próximas	a	cursos	d’água	
em baixa e média vertentes. Os arruamentos não possuem sentidos 
retilíneos	e	há	presença	de	vegetação,	em	especial,	mata	ciliar.

Vilas Marçola, 
Nossa Senhora de 
Fátima,	Santana	do	
Cafezal, Biquinhas

Áreas Verdes
Apresentam-se	em	tons	de	verde	e,	no	caso	de	Belo	Horizonte,	
encontram-se sob a forma de parques. É possível identificar densidade 
de vegetação e diferenciar os tipos de acordo com sua localização.

Mangabeiras, 
Pampulha

Fonte:	Elaborada	por	Denise	Marques	Sales	(2011)

Ressalta-se aqui também que, durante o processo de re-
definição dos limites territoriais, ocorreu a necessidade de se 
elaborar um memorial descritivo, em função de uma exigência 
feita pelo IBGE. Esse memorial segue assim uma descrição 
detalhada dos limites de cada bairro, transformando-se em 
um trabalho importante e, ao mesmo tempo, em um grande 
desafio: o de descrever detalhadamente os limites de cerca de 
500 bairros. Cumpriu-se, desse modo, uma padronização na 
maneira de se estruturar uma descrição sugerida e discutida 
junto com o IBGE.

Dentro dessa perspectiva, foram adotadas orientações do 
tipo: sempre iniciar e terminar uma descrição em um cruza-
mento de vias, usar os termos “direita” e “esquerda” ao mudar 
o rumo do limite, adotar o “inclusive” ou o “exclusive” de 
acordo com a demanda, e o “segue pelos fundos”. Além de 
indicar marcos de referência, como igrejas, praças, escolas e 
parques. Ao passar pelos trechos, a descrição do limite sempre 
deveria vir com o nome completo da via e seu respectivo có-
digo, determinações estas que foram respeitadas. Importante 
enfatizar que esse trabalho padronizado, envolvendo suas 

achieved for the structuring of a description suggested by and 
discussed with the IBGE.

Within this approach, some standards were adopted, includ-
ing: always starting and ending a description at an intersection 
of streets; using the terms “right” and “left” when changing 
the direction of the boundary; adopting the “inclusive” or the 

“exclusive” in accordance with the demand; and the “continue 
to the back part” idea. In addition to indicating reference 
points, such as churches, squares, schools, and parks; when 
passing through sections, the description of the boundary 
should always come with the complete name of the street and 
its postal code – these standards were followed. It is important 
to mention that this standardized work, involving successive 
corrections and revisions, became difficult for the updating 
process, given that urban spaces are constantly changing 
environments.

One more positive result was the SisVila (an existing 
system) adaptation through a web page created by Urbel, 
which among other things was able to store the descrip-
tive memorials of all the low-income neighborhoods and 
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BOX	1.	Essential	features	for	the	identification	and	classification	of	areas	in	urban	spaces

Occupation Type Main Features Examples

Residential
Uniformity in the presentation of the house plans, with the presence of 
organized	backyards	and	lots	being	identified;	the	main	colors	are	shades	
of brown, green, and blue

Castelo, Santa Tereza

Buildings

These areas have very geometric shapes – long and straight, rectilinear, 
or	even	curved	–	and	they	all	follow	a	shaped	pattern;	the	lots	are	totally	
occupied and in more expensive areas, and there are many swimming 
pools;	the	main	color	is	grey

Buritis, Belvedere

Random irregular
occupation 
(underprivileged 
neighborhoods and 
favelas)

There is no pattern at all, with different geometric shapes not following 
a	pattern	like	in	the	building	and	residential	areas;	in	general	they	are	
located next to waterways on low and medium slopes. The organization 
of the streets is not rectilinear and there is vegetation present, especially 
riparian vegetation

Vilas Marçola, Nossa 
Senhora	de	Fátima,	
Santana do Cafezal, 
Biquinhas

Green areas
They	are	shown	as	shades	of	green	and,	in	Belo	Horizonte,	they	can	
be	seen	in	parks.	It	is	possible	to	identify	the	vegetation	density	and	
distinguish the different types according to location

Mangabeiras, 
Pampulha

Source:	Developed	by	Denise	Marques	Sales	(2011)

sucessivas correções e revisões, tornava-se um dificultador 
para o processo de atualização dos mesmos, visto que o am-
biente urbano é extremamente mutável.

Outro reflexo positivo ocorreu com a adaptação do 
SisVila, um sistema já existente, através de uma página na 
web criada pela Urbel, o qual, dentre outras funções, passou 
a armazenar o memorial descritivo de todos os bairros po-
pulares e vilas/favelas de Belo Horizonte e seus respectivos 
mapas com limites; trazendo, assim, uma maior socialização 
e forma de consulta, interna e de outras instituições autori-
zadas participantes.

A consolidação dessas adaptações aos limites dos bairros 
e a construção do memorial descritivo permitiu ainda, por 
meio de seus resultados finais, a atualização de boa parte da 
base de dados de Belo Horizonte. Possibilitou a integração 
entre setores diretamente envolvidos com as questões urba-
nas da cidade, a aprovação de alguns bairros anteriormente 
inexistentes e, principalmente, a padronização das infor-
mações trocadas entre alguns órgãos públicos; fato este que 
facilita as demarcações de ações socioespaciais na cidade. 

favelas of Belo Horizonte, as well as their respective maps 
with boundaries; thus generating greater socialization and 
making it possible to search internally and from other autho-
rized participating institutions.

The consolidation of these adjustments to the neighbor-
hood boundaries and the construction of the descriptive 
memorial also allowed, via its final results, the updating of 
much of Belo Horizonte’s database. This enabled the inte-
gration between sectors directly involved in the city’s urban 
issues, the approval of certain previously non-existent neigh-
borhoods, and in particular, the standardization of the infor-
mation exchanged between some public entities – a fact that 
facilitates the demarcation of socio-spatial actions in the city. 
Figure 4 shows the mosaic that represents the big difference 
between the previously existing official boundaries (in black, 
in 2001) and the current boundaries (in color with a white 
boundary line, in 2011).

Another benefit of the work is directly related to Urbel’s 
participation in this (re)definition of the territorial boundar-
ies. It could be seen that when the description of a memorial 
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A Figura 4 apresenta o mosaico que representa a grande 
diferença entre os limites oficiais existentes anteriormente 
(em preto, em 2001) e os atuais (em cores e linha limítrofe 
branca, em 2011).

Outro benefício do trabalho relaciona-se diretamente à 
participação da Urbel nessa (re)definição dos limites territo-
riais. Constatou-se que, quando a descrição de algum memo-
rial passava por uma linha limítrofe da área de uma vila, sua 
descrição (do memorial) já era considerada praticamente uma 
revisão das Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS), o que 
representou mais um impacto positivo na base de dados.

Ademais, um dos resultados mais significativos foi o uso 
de produtos/resultados do projeto para o Censo 2010, reali-
zado pelo IBGE. Houve a adoção dos memoriais de bairros, 
dos limites territoriais de cada bairro, associado diretamente 
com a camada do IBGE dos limites dos setores censitários. 
Os agentes censitários utilizaram mapas de campo basea-
dos na malha cartográfica de Bairros Populares e nos Setores 
Censitários, o que gerou uma maior compatibilização de dados 

FIGURA 4. 
Atualização dos 
Limites Territoriais 
dos Bairros de 
Belo	Horizonte

Fonte:	Base	de	dados	da	Prodabel	(GCOT	–	2011)
Source:	Prodabel	database	(GCOT	–	2011)

FIGURE 4. Update 
of the territorial 
boundaries of 
the low-income 
neighborhoods of 
Belo	Horizonte

passed a boundary line of a neighborhood area, its descrip-
tion (in the memorial) was already considered to be almost a 
revision of the Zones of Special Social Interest (ZEIS), which 
represented one more advantage for the database.

Additionally, one of the most significant achievements was 
the use of the project’s products/results for the 2010 Census 
done by the IBGE. Neighborhood memorials and territorial 
borders were used, and they were associated directly with the 
IBGE’s layer for the limits of the census sectors. The census 
agents used field maps based on the cartographic grid of the 
low-income neighborhoods and the census sectors, which 
generated greater compatibility for the data and its correspond-
ing changes after completion of the census. In other words, it 
was possible to obtain data/information produced by the IBGE, 
for each neighborhood, and no longer for each census sector – 
also a great advance for the Belo Horizonte city council.

The Low-Income Neighborhood layer was published in 
Law 9.691 of January 2009, and it is still awaiting new publi-
cation due to the creation of a new neighborhood “Lagoa da 
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e suas respectivas trocas após a ocorrência do censo. Ou seja, 
foi possível coletar dados/informações produzidos pelo IBGE 
por bairro, e não mais por setor censitário; um grande avanço 
também para a PBH.

A camada de Bairros Populares foi publicada na Lei 9.691 
de 19 de janeiro de 2009, e aguarda nova publicação devido 
à criação de um novo bairro, “Lagoa da Pampulha”, que leva 
em consideração todo um contexto histórico, urbanístico e 
principalmente turístico da região.

No que se refere aos desafios, a identificação de regiões e di-
vergências entre os Limites dos Bairros Populares e os Setores 
Censitários do IBGE constituiu etapa demorada, trabalhosa e 
muito discutida, para a qual foram demandadas horas e horas 
de análises e possibilidades. Para a realização dessa ação, foi 
composto, em outubro de 2009, um subgrupo de trabalho for-
mado por profissionais da PBH (Urbel; Secretaria Municipal 
de Políticas Urbanas – SMURBE; Secretaria Municipal Adjunta 
de Regulação Urbana – SMARU; Secretaria Municipal de 
Planejamento Orçamento e Informação – SMPL e Prodabel). 
O foco do trabalho foram as áreas identificadas pelo IBGE, 
utilizando-se o Google Earth para demonstrar as divergências 
entre os limites de Setores Censitários e o limite de Bairros 
Populares, buscando ajustá-los.

Outro “problema”, e um dos principais desafios, seria a 
manutenção da base cartográfica atualizada e homogênea 
em todos os órgãos envolvidos, pois o projeto deu origem a 
uma série de ações, seguidas de cobranças internas de cada 
um dos coordenadores das equipes de trabalho, cenário este 
que gerou certa incerteza para definir as reais prioridades das 
atividades desenvolvidas.

Finalmente, outro grande desafio abarca a identificação e 
a consolidação das malhas cartográficas de limites territoriais 
geográficos, com a finalidade de servir como base para a pu-
blicação de dados estatísticos. Essa questão em Belo Horizonte, 
apesar das dificuldades, foi em grande parte superada com a 
publicação da Lei nº 9.691 de 19/01/2009, e com a divulgação 
pelo IBGE dos dados do Censo 2010 por bairro. Verifica-se 
pela realidade política do município e, em escala maior, da po-
lítica nacional, que esse sempre será um complicador para a re-
alização desse tipo de trabalho, mas cabe observar que, mesmo 
em meio a tantas resistências, o projeto consolidou-se.

Considerações Finais

O ordenamento do espaço urbano é complexo, tendo em 
conta os interesses em questão e a dinâmica das suas mudanças 

Pampulha”, which takes into account the whole historic, urban, 
and (in particular) touristic situation of the region.

In relation to the challenges, the identification of regions 
and discrepancies in the low-income neighborhood boundar-
ies and the IBGE census sections, resulted in a lengthy, time-
consuming, and much discussed stage, with hours and hours 
of analyses and possibilities being demanded. In order to 
execute this action, a subgroup was formed in October 2009. It 
was composed of professionals from the PBH, including Urbel, 
the Municipal Department for Urban Policies (SMURBE), 
the Assistant Municipal Department for Urban Regulation 
(SMARU), the Municipal Department for Budgeting Planning 
and Information (SMPL), and Prodabel. The work focused 
on the areas identified by IBGE, employing Google Earth to 
demonstrate the differences between the census sector bound-
aries and those of the low-income neighborhoods, and adjust-
ing them accordingly.

Another “problem”, and one of the main challenges, is to 
keep the cartographic database updated and consistent for 
all the entities involved, since the project created a series of 
actions followed by internal requests from each coordinator 
of the working groups. This caused uncertainty in relation to 
defining the real priorities of the activities developed.

Finally, another big challenge includes the identification 
and consolidation of the cartographic grids of the geographi-
cal territorial boundaries, with the purpose of serving as the 
basis for the publication of statistical data. With regards to 
Belo Horizonte, despite the difficulties, this has been mostly 
overcome with the publication of Law no. 9.691 of January 19, 
2009 and the publication by IBGE of the 2010 Census data, 
classified by neighborhood. It can be seen from the munici-
pality’s political situation and, on a larger scale, that of the 
country, that this will always be a complex factor for this type 
of work; however, it is worth noting that even in the midst of 
such resistance, the project has been strengthened.

Final Considerations

Organizing urban space is a complex matter, due to all the 
different interests involved and the dynamics of territorial 
changes. Considering that it is not unusual that many Brazilian 
cities, including the big ones, have management and urban 
planning problems both for political and technical reasons, it 
becomes increasingly necessary to learn about their territorial 
and physical features, since this could contribute to the (re)
construction of urban regions with less inequality.
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territoriais. Levando em conta que não é incomum que muitas 
cidades brasileiras, incluindo as de grande porte, apresentem 
problemas associados à gestão e ao planejamento urbanos, 
tanto por razões políticas quanto por razões técnicas, torna-se 
cada vez mais necessário conhecer suas características físico-
territoriais; fato que pode contribuir para a (re)construção de 
territorialidades urbanas menos desiguais.

No tocante às investigações de ordem territorial/espacial, 
é fundamental a adoção de novas práticas e ferramentas 
que viabilizem uma melhor compreensão do espaço urbano. 
Ressalte-se, nesse sentido, a grande funcionalidade de ferra-
mentas SIG para a execução de trabalho do gênero, uma vez 
que estas possibilitam um acompanhamento da dinamicidade 
dos processos urbanos. Nesse contexto, a partir da proposta 
e resultados expostos neste trabalho, fazem-se necessários 
e urgentes incentivos para a elaboração de novas formas de 
planejamento urbano e uma política de disponibilização des-
sas informações produzidas. Seus resultados podem atender 
a diversas funcionalidades, tanto para o uso por parte dos 
órgãos públicos quanto para o de empresas privadas. E, prin-
cipalmente, para beneficiar os munícipes. Além de ser possível 
propiciarem melhor qualidade de vida, pois envolvem questões 
políticas, investimentos financeiros e melhor direcionamento 
dos recursos, consolidando um maior desenvolvimento e me-
lhor infraestrutura. Dessa forma, garante-se um planejamento 
mais efetivo e adequado. Nesse contexto, a participação social 
na produção dos novos limites torna-se condição sine qua 
non, o que aconteceu de maneira real na produção do referido 

“Projeto dos Limites dos Bairros Populares”. De fato, na reali-
zação do projeto, ocorreu um privilégio da técnica, mas sem 
desconsiderar as subjetividades de cada localidade.

In relation to territorial/spatial investigations, it is essential 
to adopt new tools and practices that help better understand 
urban spaces. Thus, it is worth highlighting the very useful 
features of GIS tools for the execution of this type of work, 
since they enable monitoring and follow-up of the dynam-
ics of the urban processes. Within this context, based on the 
proposal and the results presented in this work, incentives are 
urgent and necessary in order to develop new forms of urban 
planning and a policy of making the information produced 
available. Their results can serve a wide range of functions – 
use by public entities and private corporations, and especially 
to benefit the municipalities. Also, they promote a better qual-
ity of life, since they involve political issues, financial invest-
ments, and a better use of public resources, thus consolidating 
greater development and better infrastructure, and ensuring 
more effective and more suitable planning. In this context, 
social participation in the development of new boundaries 
becomes a sine qua non condition, which is what actually 
happened in the production of the “Project for the Boundaries 
of Low-Income Neighborhoods”. In fact, the project execution 
counted on a privileged technique, without overlooking the 
subjectivities of each area.
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Abstract
This article aims to analyze the acoustic comfort in the municipality of Belo Horizonte, 
in accordance with the noise immission limits established by Law no. 9.505/08. Using 
geo-statistical techniques, it was possible to estimate the ambient noise for different 
times of the day and compare it to the limits established by the law. The results provide 
important information for noise management in the municipality and for the formula-
tion of public policies to control noise pollution.

Key words
Noise, noise pollution, acoustic comfort, sound maps, public policy

Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar o conforto sonoro no município de Belo Horizonte, 
de acordo com os limites de imissão de ruídos estabelecidos pela Lei nº 9.505/08. 
Utilizando-se técnicas geoestatísticas, foi possível estimar o ruído ambiente para di-
ferentes faixas de horários do dia e compará-lo com os limites estabelecidos pela lei. 
Os resultados gerados forneceram importantes informações para a gestão do ruído no 
município e para a formulação de políticas públicas de controle da poluição sonora.

Palavras-chave
Ruído, poluição sonora, conforto sonoro, mapas sonoros, política pública
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Introdução

A 
poluição sonora tem sido apontada como uma 
das principais formas de degradação ambiental 
dos centros urbanos, alterando a qualidade de 
vida das pessoas (COSTA, 1994). É considerada 

uma das maiores fontes de estresse para a saúde (BELL et 
al., 1990), repercutindo não somente em relação à audição, 
mas prejudicando diversos outros órgãos e funções do or-
ganismo humano. Nesse sentido, legislações de controle de 
ruído têm sido utilizadas como mecanismo de proteção da 
coletividade quanto aos efeitos adversos à saúde decorrentes 
da exposição a níveis excessivos de ruído (SILVA, 2003). No 
Brasil, a política nacional em relação à poluição sonora tem 
como referência as normas técnicas NBR 10.151 e NBR 10.152, 
que estabelecem os níveis de ruído que devem ser utilizados 
para assegurar a saúde e ambientes internos e externos acus-
ticamente satisfatórios. No município de Belo Horizonte, a 
Lei Municipal nº 9.505/08 dispõe sobre o controle de ruídos, 
sons e vibrações, estabelecendo os limites de imissão (pressão 
sonora que chega ao local de medição) segundo faixas de 

horários predefinidos (Tabela 1) e critérios a serem utilizados 
nas medições de verificação.

TABELA1.	Limites	de	imissão	de	ruído	segundo	faixas	de	horários

Período Nível de ruído

Diurno	(das	7h01min	às	19h) 70 dB(A)

Vespertino	(das	19h01min	às	22h) 60 dB(A)

Noturno1	(das	22h01min	às	23h59min) 50 dB(A)

Noturno2	(da	0h	às	7h) 45 dB(A)

Fonte:	Lei	Municipal	de	Belo	Horizonte	no 9.505/08

O município de Belo Horizonte, por meio do programa 
Disque Sossego (PBH, 2012), verifica continuamente os valores 
de pressão sonora em locais de existência de um suposto incô-
modo relacionado com a poluição sonora, por solicitação da 

Introduction

N 
oise pollution has been identified as one of the 
main forms of environmental degradation in urban 
centers, thus altering people’s quality of life (Costa, 
1994). It is considered to be one of the greatest 

sources of health-related stress in people (Bell et al., 1990), af-
fecting not only hearing but also damaging many other organs 
and functions of the human body. Thus, noise control legisla-
tion has been used as a collective protection mechanism against 
adverse health effects resulting from exposure to excessive lev-
els of noise (Silva, 2003). In Brazil, the national policy on noise 
pollution has as a reference the technical standards NBR 10.151 
and NBR 10.152, which establish the noise levels that must 
be used to ensure health as well as acoustically satisfactory 
indoor and outdoor environments. In the municipality of Belo 
Horizonte, Municipal Law no. 9.505/08 provides for the control 
of noise, sound, and vibration, through the establishment of 
immission limits (sound pressure that reaches the measure-
ment location) according to predefined time periods (Table 1) 
and criteria to be used in the verification measurements.

TABLE 1. Immission limits for noise, according 
to different time periods

Time Permitted 
noise level

Daytime	(from	7:01a.m.	to	7:00	p.m.) 70 dB(A)

Evening	(from	07:01	p.m.	to	10:00	p.m.) 60 dB(A)

Night	period	1	(from10:01	p.m.	to	11:59	p.m.) 50 dB(A)

Night	period	2	(from	0:00	a.m.	to	7:00	a.m.) 45 dB(A)

Source:	Belo	Horizonte	Municipal	Law	no.	9.505/08

Through a program called “Disque Sossego” (Dial Peace) 
(PBH, 2012), the municipality of Belo Horizonte continuously 
checks, via requests from the local population, the sound pres-
sure values in places where there is an alleged nuisance related 
to noise pollution,. The program was created on May 25, 2001 
in order to satisfy the community’s complaints related to the 
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população. O programa foi criado em 25/05/2001 com o objetivo 
de atender as reclamações da comunidade relativas aos incômo-
dos causados pelo excesso de ruídos associados, principalmente, 
a bares, ao comércio e serviços em geral, a templos religiosos, 
a clubes e quadras esportivas, à construção civil, dentre outros. 
Para cada local reclamado, um técnico especializado, munido 
de um equipamento adequado e calibrado, realiza a medição 
da pressão sonora com e sem a presença do suposto ruído da 
fonte poluidora, causadora do incômodo. Esse ruído medido 
sem a presença da fonte poluidora, chamado de ruído de fundo, 
representa realmente o ruído imitido em cada local de medição, 
configurando-se como uma interessante variável para a análise 
de conforto sonoro. Além disso, é utilizado na aplicação da Lei 
nº 9.505/08 pela Fiscalização Municipal, para o cálculo do ruído 
proveniente de uma fonte poluidora (NPSFonte), a partir da me-
dição do ruído total (Leq(total)), do ruído de fundo (Lra) e de um 
fator de correção (∆Lps), expresso pelas equações (VECCI, 2006):

Este estudo procurou estimar, mapear e analisar o ruído de 
fundo para todo o município de Belo Horizonte, utilizando 
técnicas de geoestatística espacial, a partir da base de dados de 
medições de ruído da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SMMA), com o objetivo de avaliar o conforto sonoro em 
relação aos limites estabelecidos na mencionada lei, visando, 
assim, contribuir para a manutenção da qualidade de vida no 
que se refere ao controle da poluição sonora.

Metodologia

Os mapas sonoros constituem uma importante ferramenta 
de estimativa representativa de ruído de uma região, diante da 
impossibilidade de sua medição em um determinado local ou 
em um momento desejado (SANTOS et al., 2004). Do con-
junto de dados de medição de pressão sonora do Programa 
Disque Sossego (SMMA, 2009), foram selecionados apenas os 
registros geocodificados, válidos, e que continham o atributo 
de ruído de fundo. Foram realizadas análises de distribuição 
espacial e temporal dos dados, estratificados segundo os qua-
tro períodos de horários definidos na Lei nº 9.505/08.

Para construção dos mapas sonoros do município de Belo 
Horizonte, utilizou-se a Krigagem como técnica de interpolação 
(LOURENçO, 2009), considerado como o melhor método es-
timador linear não viciado, por apresentar desvios entre o valor 
real e o valor estimado com uma variação mínima (LANDIM, 

NPSFonte = Leq(total) − ∆Lps ∆Lps = −10log 1 − 10
Leq(total) − Lra

10

nuisance caused by excessive noise, especially that associated 
with bars, trade and services in general, places of worship, clubs 
and sports fields, and civil construction, among other places. 
For each location complained about, an expert technician 
armed with the appropriate calibrated equipment, performs 
the sound pressure measurement with and without the pres-
ence of the alleged noise pollution source that is causing the 
nuisance. The noise measured without the presence of the 
pollutant source is called background noise. It represents the 
noise that is actually immitted at each measurement location, 
and therefore it is an interesting variable for acoustic comfort 
analysis. Additionally, it is used in the application of Law no. 
9.505/08 by the Municipal Inspection to calculate the noise 
from a polluting source (NPSFonte), based on the measurement 
of the total noise (Leq(total)), the background noise (Lra), and 
a correction factor (∆ Lps), which can be expressed by the 
following equations (Vecci, 2006):

This present study sought to estimate, map, and analyze 
the background noise for the whole municipality of Belo 
Horizonte, using spatial geo-statistical techniques from the 
database of Municipal Environment Department (SMMA) 
noise measurements, in order to evaluate the acoustic comfort 
compared to limits established in the aforementioned law, thus 
aiming to contribute to maintaining quality of life in relation 
to noise pollution control.

Methodology

The sound map is an important tool for representative esti-
mation of noise in a region, given the impossibility of measur-
ing noise in a specific place or at a particular moment (Santos 
et al., 2004). From the sound pressure measurement data set 
of the Disque Sossego program (SMMA, 2009), only the valid 
geocoded records, which contained the background noise attri-
bute, were selected. Spatial and temporal distribution analyses 
were performed on the data, which were stratified according 
to the four periods of time defined in Law no. 9.505/08.

For the construction of sound maps for the municipal-
ity of Belo Horizonte, kriging was used as the interpolation 
technique (Lourenço, 2009). It is considered to be the best 
non-addictive linear estimation method, due to it presenting 
minimum variation between the actual value and the esti-
mated value (Landim, 2000). The ordinary kriging method, 

NPSFonte = Leq(total) − ∆Lps ∆Lps = −10log 1 − 10
Leq(total) − Lra

10
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2000). O método de Krigagem Ordinária, utilizado na interpo-
lação geoestatística do nível de pressão sonora equivalente, do 
conjunto de amostragens realizadas, tem grande aplicabilidade 
em relação aos dados da análise, por assumir que a média 
local não é necessariamente próxima à média geral de abran-
gência total dos dados (JACOB & YOUNG, 2006). Através 
do software ArcGis© 9.3.1, utilizando o método de Krigagem 
Indicatriz (KRIVORUCHKO, 2001), foram confeccionados os 
mapas de probabilidade, visando subsidiar políticas públicas 
de identificação e atuação em locais de maior necessidade de 
intervenção para o controle da poluição sonora.

Resultados

O estudo utilizou os dados georreferenciados de medições 
de pressão sonora de ruído de fundo (PBH, 2009) do período 
de 11/4/1992 a 24/10/2009, totalizando 2.256 registros con-
siderados, principalmente, na faixa de 2001 a 2009 (Figura 
1). Observa-se também na Figura 1 a baixa porcentagem de 
medidas de ruído de fundo em relação aos registros totais, 
apresentados ano a ano, devido à dificuldade inerente de se 
cessar o ruído da fonte poluidora no momento da medição.

Com relação à distribuição espacial dos registros de me-
dição de ruídos, observa-se pela Figura 2 que a Regional 
Centro-Sul responde por aproximadamente 30% dos regis-
tros, enquanto que, na Regional Norte, cerca de 4%. Convém 
salientar que as regionais com as menores porcentagens de 
registros correspondem àquelas com grandes áreas despro-
vidas de ocupação.

FIGURA1. Distribuição dos registros de medição de ruídos ao longo dos anos
FIGURE 1. Distribution of noise measurement records over the years

Fonte:	SMMA,	2009
Source:	SMMA,	2009
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which is used in the geo-statistical interpolation of the equiva-
lent sound pressure level from the samples, has great appli-
cability in relation to the data from the analysis, because it 
assumes that the local average is not necessarily close to the 
overall general average of the data (Jacob & Young, 2006). 
The probability maps were created using the ArcGis© 9.3.1 
software and the kriging indicatrix method (Krivoruchko, 
2001), with the aim of assisting public policies of identifica-
tion and action in places in greater need of intervention to 
control noise pollution.

Results

The study used the georeferenced data of background noise 
sound pressure measurements (PBH, 2009) collected between 
April 11, 1992 and October 24, 2009 – a total of 2,256 records 
observed mainly between 2001 and 2009 (Figure 1). Figure 1 also 
shows the low percentage of background noise measurements 
in relation to the total number of records, presented on a year-
by-year basis, which is due to the inherent difficulty of stopping 
the noise from the pollutant source during the measurement.

Regarding the spatial distribution of the noise measurement 
records, it was observed in Figure 2 that the Central-South 
Region accounts for approximately 30% of the records, while 
the North Region accounts for about 4%. It should be noted 
that the regions with the lowest percentages of records corre-
spond to the regions with large areas devoid of occupation.

In relation to the temporal distribution, considering the 
noise immission limits in the time periods proposed by Law 
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FIGURA	2.	Distribuição	dos	registros	de	medição	de	ruído	por	administrações	regionais	de	Belo	Horizonte
FIGURE	2.	Distribution	of	noise	measurement	records	in	regional	administration	areas	of	Belo	Horizonte

FIGURA 3. Distribuição dos registros de medição de ruído de acordo com os períodos de imissão definidos na Lei nº 9.505
FIGURE 3. Distribution of noise measurement records according to the immission periods defined in Law no. 9505

Com relação à distribuição temporal, considerando os li-
mites de imissão de ruído nos períodos de horários propostos 
pela Lei nº 9.505, nota-se pela Figura 3 que cerca de 60% das 
medições de ruído de fundo foram realizadas no período 
diurno, período em que há maior disponibilidade de técnicos 
para a realização das medições. Do restante, quase 20% foram 
realizadas no período noturno, das 22h01min às 23h59min; 
12%, no período vespertino e, aproximadamente, 9%, no pe-
ríodo noturno, da 0h às 7h.

Fonte:	SMMA,	2009	 Source:	SMMA,	2009
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no. 9.505, it can be seen in Figure 3 that about 60% of back-
ground noise measurements were taken during the daytime 

– the period during which there is greater availability of techni-
cians to take the measurements. Of the other measurements, 
nearly 20% were taken during night period 1, from 10:01 p.m. 
to 11:59 p.m.; 12% were taken in the evening, from 7:01 p.m. 
to 10:00 p.m.; and approximately 9% during night period 2, 
from 0:00 a.m. to 7:00 a.m.
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Para o período diurno, das 7h01min às 19h, observa-se pelo 
mapa sonoro de ruído de fundo estimado (Figura 4) que quase 
a totalidade do município apresenta-se em conforto sonoro, ou 
seja, inferior ao limite estabelecido para o horário, sugerindo 
que o limite de 70 dB(A) estabelecido pela lei para o período 
parece adequado. Apenas em uma pequena área, localizada 
na parte central do município, o nível de ruído foi estimado 
acima do limite. A Figura 5 mostra que a probabilidade de 
exceder o limite no período diurno é inferior a 1% na maior 
parte do município, embora possa chegar a quase 22% na 
parte central do mesmo.

Para o período vespertino, das 19h01min às 22h, segundo 
o mapa sonoro de ruído de fundo estimado para o período 
(Figura 6), observa-se que em todo o município o ruído de 
fundo estimado encontra-se na faixa de 45 a 60 dB(A), ou seja, 
em conforto sonoro, tendo como referência o limite estabe-
lecido pela lei para esse período; ainda que, segundo o mapa 
da Figura 7, a probabilidade de exceder o limite do nível de 
ruído chega a ultrapassar 30% para algumas regiões.

Já para o período noturno das 22h01min às 23h59min, 
constata-se pelo mapa sonoro de ruído de fundo estimado 
para esse período (Figura 8) que a maior parte do município 
de Belo Horizonte apresenta um ruído de fundo estimado 
acima do limite estabelecido para o período, de 50 dB(A), 
indicando não existir conforto sonoro adequado para a maior 
parte do município, assim como a probabilidade superior a 
50% de se ultrapassar esse limite (Figura 9). Finalmente, para 
o período noturno da 0h às 7h, verifica-se pelo mapa sonoro 
de ruído de fundo estimado para o período (Figura 10) que 
praticamente em todo o município de Belo Horizonte o ruído 
de fundo estimado está acima do limite estabelecido para o 
período, de 45 dB(A), sinalizando não existir conforto sonoro 
adequado, e com probabilidade de exceder esse nível de ru-
ído superior a 40%, podendo até alcançar 92% em algumas 
regiões (Figura 11).

Uma vez que a estimativa de ruído de fundo baseia-se na 
distribuição das medidas de ruídos de fundo realizadas ao 
longo do município em função do horário de medição, con-
vém salientar que as regiões com maior quantidade e com me-
lhor distribuição de registros tendem a apresentar estimativas 
mais aproximadas da realidade. Desse modo, as áreas despro-
vidas de registros assumem estimativas baseadas em medições 
realizadas no entorno, conforme período considerado.

For the daytime period, from 7:01 a.m. to 7:00 p.m., it can 
be seen from the sound map of estimated background noise 
(Figure 4) that almost all of the city is in acoustic comfort; 
that is, less than the set limit for that time of the day, which 
suggests that the limit of 70 dB(A) established by the law for 
this time period is appropriate. Only in a small area, located 
in the central part of the city, was the noise level estimated 
to be over the limit. Figure 5 shows that the probability of 
exceeding the threshold during the day is less than 1% in most 
of the municipality, although it can reach almost 22% in the 
central part of the city.

For the evening period, from 7:01 p.m. to 10:00 p.m., 
according to the sound map of estimated background noise 
for this time period (Figure 6), it can be seen that throughout 
the city the estimated background noise is in the range of 
45–60 dB(A); that is, within acoustically comfortable levels in 
relation to the limit established by the law for this time period; 
although, according to the map in Figure 7, the probability 
of exceeding the noise level limit can even exceed 30% for 
some regions.

For night period 1 from 10:01 p.m. to 11:59 p.m., the 
sound map of background noise estimated for this time 
period (Figure 8) indicates that most of the municipality of 
Belo Horizonte has estimated background noise above the 50 
dB(A) limit established for this time period, thus indicating 
the inexistence of acoustic comfort for most of the munici-
pality, as well as a greater than 50% chance of the threshold 
being exceeded (Figure 9). Finally, for night period 2, from 
0:00 a.m. to 7:00 a.m., it can be seen from the sound map 
of estimated background noise for this time period (Figure 
10), that in almost all of the municipality of Belo Horizonte 
the estimated background noise is above the 45 dB(A) limit 
established for this time period, thus indicating the inexistence 
of acoustic comfort, as well as a greater than 40% chance of 
the threshold being exceeded, and in some areas this can be 
up to 92% (Figure 11).

Given that the background noise estimate is based on 
the distribution of background noise measurements taken 
throughout the municipality as a function of the time of day 
of the measurement, it should be noted that the areas with 
a greater number and better distribution of records tend to 
produce estimates closer to the reality. Thus, the areas devoid 
of records assume estimates based on measurements taken in 
the vicinity, in accordance with the time period considered.
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FIGURA 4. Mapa sonoro do ruído ambiente para o período diurno, segundo 
a	Lei	nº	9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE 4. Sound map of ambient noise during the daytime (in accordance with 
Law	no.	9.505/08)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

FIGURA 5. Mapa de probabilidade de ocorrência de 
níveis de ruído maior que 70 dB(A), para o período 
diurno, segundo a Lei no 9.505/08, 2009

FIGURE 5. Map of the probability of noise levels 
above 70 dB(A) occurring during the daytime 
(2009) – in accordance with Law no. 9.505/08

Estatística da distribuição 
dos pontos de medição
Statistic of the distribution 
of measurement points
Points ............ 1361	 Skewness . 0,37903
Min ................ 33,3 Kurtosis ...... 3,0393
Max ................ 81,9 1st Quartile 49,555
Mean ........... 54,79 Median .......... 53,7
Std. Dev.  ... 7,7279 3rd Quartile ... 59,7

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH
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FIGURA 6. Mapa sonoro do ruído de fundo para o período vespertino, segundo 
a	Lei	nº	9.505,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE	6.	Sound	map	of	background	noise	for	the	evening	period	(in	accordance	
with	Law	no.	9.505)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

FIGURA 7. Mapa de probabilidade de ocorrência de níveis de 
ruído maior que 60 dB(A), para o período vespertino, segundo 
a	Lei	no	9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE 7. Map of the probability of noise levels above 60 
dB(A) occurring during the evening period (in accordance with 
Law	no.	9.505/08)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

Estatística da distribuição 
dos pontos de medição
Statistic of the distribution 
of measurement points
Points .............. 280	 Skewness . 0,51555
Min .............. 37,89 Kurtosis ...... 3,8848
Max ................ 75,9 1st Quartile 48,315
Mean ......... 52,259 Median .......... 52,1
Std. Dev.  ... 6,3439 3rd Quartile . 55,65

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH



79

Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte

FIGURA	8.	Mapa	sonoro	do	ruído	de	fundo	para	o	período	noturno	das	22h01min	às	
23h59min,	segundo	a	Lei	no	9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE	8.	Sound	map	of	background	noise	for	the	night	period	between	10:01	p.m.	and	11:59	
p.m.	(in	accordance	with	Law	no.	9.505/08)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

FIGURA 9. Mapa de probabilidade de ocorrência de 
níveis de ruído maior que 50 dB(A), para o período 
noturno	das	22h01min	às	23h59min,	segundo	a	Lei	no	
9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE 9. Map of the probability of noise levels above 
50 dB(A) occurring during the night period between 
10:01	p.m.	to	11:59	p.m.	(in	accordance	with	Law	no.	
9.505/08)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

Estatística da distribuição dos 
pontos de medição
Statistic of the distribution of 
measurement points
Points .............. 422	 Skewness .. −0,098824
Min ................ 26,2 Kurtosis ........... 3,8289
Max ................ 76,2 1st Quartile ......... 47,4
Mean ......... 51,679 Median ............... 51,5
Std. Dev.  ... 6,9833 3rd Quartile ........ 56,1

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH
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FIGURA	10.	Mapa	sonoro	do	ruído	de	fundo	para	o	período	noturno	da	0h	às	7h,	
segundo	a	Lei	no	9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE	10.	Sound	map	of	background	noise	for	the	night	period	between	0:00	a.m.	and	7:00	
a.m,	(in	accordance	with	Law	no.	9.505/08)	in	Belo	Horizonte	city,	2009

FIGURA 11. Mapa de probabilidade de ocorrência 
de níveis de ruído maior que 45 dB(A), para o 
período	noturno	da	0h	às	7h,	segundo	a	Lei	no	
9.505/08,	no	município	de	Belo	Horizonte,	2009

FIGURE 11. Map of the probability of noise levels above 
45 dB(A) occurring during the night period between 
0:00	a.m.	and	7:00	a.m.	(in	accordance	with	Law	no.	
9.505/08)	in	the	municipality	of	Belo	Horizonte,	2009

Estatística da distribuição dos 
pontos de medição
Statistic of the distribution of 
measurement points
Points .............. 193	 Skewness ..0,041824
Min .............. 35,04 Kurtosis .........2,7666
Max ................ 70,6 1st Quartile ...44,975
Mean ......... 49,485 Median .............49,7
Std. Dev.  ... 6,6691 3rd Quartile ......53,9

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH

Fonte:	SMMA/PBH
Source:	SMMA/PBH
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Conclusões

O banco de dados de medições de pressão sonora, man-
tido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) 
por meio do programa Disque Sossego, corresponde a um 
importante acervo histórico de dados a respeito da gestão dos 
ruídos no município de Belo Horizonte.

Os mapas sonoros produzidos constituem ferramentas 
interessantes na gestão da poluição sonora, tanto no planeja-
mento quanto na tomada de decisões, conforme descrito por 
Yepes et al. (2009) para a cidade de Medelín, na Colômbia. 
Através da técnica de Krigagem, foi possível interpolar os 
dados de ruído de fundo, estimar o ruído para todos os ende-
reços geocodificados e calcular a probabilidade de superação 
dos limites estabelecidos pela Lei nº 9.505/08. De acordo com 
Ventura (2008), em estudo de modelagem de ruído ambiente 
em uma universidade de Coimbra (Portugal), ainda que a 
diferença encontrada entre a estimativa de ruído através do 
método de Krigagem e por um software de previsão acústica 
não tenha sido significativa, esses softwares são mais indicados 
porque permitem considerar dados de altimetria e volume-
tria das construções e outros obstáculos, que influenciam na 
dispersão das ondas sonoras.

Ainda assim, o ruído de fundo calculado representou com 
boa precisão a estimativa do ruído ambiente local quando 
comparados com as medições realizadas, parecendo servir 
de indicação para a estimativa desse tipo de ruído, principal-
mente para locais onde existe a impossibilidade de sua medi-
ção, uma vez que em apenas 25% dos atendimentos realizados 
foi possível medir o ruído de fundo.

De acordo com os resultados encontrados, nos perío-
dos diurno e vespertino, os limites estabelecidos pela Lei no 
9.505/08 parecem adequados, enquanto que, para o período 
noturno, em muitas regiões, os limites parecem inadequados, 
sugerindo a necessidade de se estudar com mais profundidade 
a relação entre os limites estabelecidos pela lei e as políticas 
públicas de controle da poluição sonora.

No entanto, devemos considerar que possíveis divergências 
de resultados poderão ocorrer em função da distribuição es-
pacial e temporal dos registros de medição da base de dados 
utilizada. Tais problemas poderão ser minimizados, por meio 
de uma seleção sistemática e padronizada dos dados tanto 
espacial quanto temporalmente.

Por outro lado, a abordagem de conforto sonoro através da 
análise do ruído de fundo em relação aos limites estabelecidos 
pela Lei nº 9.505/08 parece muito adequada e inovadora, pois 
considera o ruído ambiente imitido no local de existência do 
suposto incômodo. Normalmente, na confecção de mapas so-
noros, utilizam-se medições de ruído total, coletadas próximo 
às vias, não refletindo a situação de conforto sonoro que os 
cidadãos estão submetidos, próximo às suas residências.

Conclusions

The database of sound pressure measurements, maintained 
by the SMMA through the Disque Sossego program, is an 
important historical collection of data related to noise manage-
ment in the municipality of Belo Horizonte.

The sound maps produced are interesting tools in the 
management of noise pollution, both in planning and deci-
sion making, as described by Yepes et al. (2009) for the city 
of Medellín, Colombia. Through the kriging technique, it 
was possible to interpolate the background noise data, esti-
mate the noise for all the geocoded addresses, and calculate 
the probability of exceeding the limits established by Law no. 
9.505/08. According to Ventura (2008), in a study of ambi-
ent noise modeling in a university in Coimbra (Portugal), 
although the difference between the noise estimate obtained 
via the kriging method and that from an acoustic prediction 
software package was not significant, these kinds of software 
are more suitable because they allow consideration of the 
altimetric and volumetric data of constructions and other 
obstacles that influence the dispersion of sound waves.

Nevertheless, the calculated background noise accurately 
represented the estimation of the local ambient noise when 
compared to the measurements taken, seeming to serve as an 
indication for the estimation of this kind of noise, especially for 
places where it is unable to be measured – it was only possible 
to measure the background noise in 25% of cases.

According to the results found for the daytime and evening 
periods, the limits established by Law no. 9.505/08 seem to 
be suitable; while for the night period, the limits seem to 
be inadequate in many areas, which suggests the need for 
more in-depth study of the relationship between the limits 
established by the law and the public policies for the control 
of noise pollution.

However, we must consider that possible differences in 
results may occur because of the spatial and temporal distri-
bution of the measurement records from the database used. 
Such problems may be minimized through both spatial and 
temporal systematic an standardized data selection.

On the other hand, the approach towards acoustic comfort 
by analyzing the background noise in relation to the limits 
established by Law no. 9.505/08 seems to be very appropriate 
and innovative, since it considers the ambient noise immitted 
at the location of the alleged nuisance. Typically, in making 
sound maps, the total noise measurements used are obtained 
near roads, which does not reflect the acoustic comfort situa-
tion that the citizens experience close to their homes.
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Abstract
This article assesses the relevance of the four indicators selected in order to monitor, 
in Belo Horizonte, one of the local goals of the Millennium Development Goals. The 
analysis is focused on the ability of these indicators to measure the scope of the estab-
lished goal: to ensure sustainable urban mobility. Three indicators, which relativize the 
number of trips per day, as well as an indicator that relativizes the number of deaths in 
traffic accidents, are analyzed.

Key words
Urban mobility, indicators, sustainability

Resumo
Este artigo avalia a relevância dos quatro indicadores selecionados para acompanhar, em 
Belo Horizonte, uma das metas locais dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
A análise está focada na capacidade desses indicadores de medir o alcance da meta 
estabelecida: garantir a mobilidade urbana sustentável. São analisados três indicadores 
que relativizam números de viagens/dia e um indicador que relativiza o número de 
mortos em acidentes de trânsito.

Palavras-chave
Mobilidade urbana, indicadores, sustentabilidade
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Introdução

A 
Declaração do Milênio, da qual o Brasil é signa-
tário desde seu lançamento, no ano 2000, é com-
posta por oito “Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio”. Em Belo Horizonte, o Objetivo 7 – 

garantir a sustentabilidade ambiental – está composto por 
duas metas. Uma delas é a meta local identificada como 9A: 

“garantir a mobilidade urbana sustentável”. Para acompanhar 
essa meta local, a Prefeitura de Belo Horizonte selecionou 
quatro indicadores.

Este artigo tem como objetivo avaliar a relevância desses 
quatro indicadores; em especial, a capacidade que têm para 
medir o alcance da meta estabelecida. Para tanto, será aqui 
tomada como ponto de partida a análise apresentada pelo 
Observatório do Milênio de Belo Horizonte – ODM (BELO 
HORIZONTE, 2008, p. 96–109), doravante nomeada “análise 
do ODM”.

Desde já, fica aqui registrada a concordância com a se-
guinte análise do ODM sobre a construção dos indicadores 
analisados neste artigo:

A produção desses indicadores ainda é tarefa desafiadora, 
em face das variáveis capazes de influir em qualquer índice ou 
taxa, e da própria dificuldade em interpretar os significados 
de algumas estimativas elaboradas pela autoridade pública ou 
órgão de pesquisa. […] os indicadores aqui examinados são in-
capazes de dar conta de questões tão distintas, mas claramente 
imbrincadas com a dinâmica urbana de Belo Horizonte e área 
metropolitana (BELO HORIZONTE, 2008, p. 107).

Este artigo está dividido em três partes, além da introdução. 
A primeira parte analisa os indicadores que relativizam núme-
ros de viagens/dia e a segunda analisa o indicador que relativiza 
o número de mortos/ano em acidentes de trânsito. A última 
parte apresenta as considerações finais e algumas recomenda-
ções para se aprimorar a seleção e análise dos indicadores.

1 Os três indicadores que relativizam 
números de viagens/dia1

O primeiro indicador do ODM para a meta 9A, definido 
como “mobilidade da população pobre”, é descrito como sendo 

Introduction

T 
he Millennium Declaration, which Brazil has been a 
signatory of since its launch in 2000, consists of eight 

“Millennium Development Goals”. In Belo Horizonte, 
Target 7 – to ensure environmental sustainability – is 

composed of two goals. One of them is the local goal identi-
fied as 9A: “ensuring sustainable urban mobility”. In order to 
accompany this local goal, the Belo Horizonte city council 
selected four indicators.

This article aims to evaluate the relevance of these four 
indicators; in particular their ability to measure the scope of 
the established goal. To do so, the analysis presented by the 
Millennium Observatory (MO) of Belo Horizonte, hereafter 
referred to as the “MO analysis”, will be taken as a starting 
point (Belo Horizonte, 2008, 96–109).

The agreement with the following MO analysis regarding 
the construction of the indicators analyzed in this article is 
hereby recorded:

The development of these indicators is still a challenging 
task, given the variables that are capable of influencing any 

index or rate, and the difficulty in interpreting the meanings of 
some estimates developed by the public authority or research 
organization. [...] the indicators examined here are unable to 
account for such distinct issues, which are clearly integrated 
with the urban dynamic of Belo Horizonte and the greater 
metropolitan area (Belo Horizonte, 2008, 107).

This article is divided into three parts plus the introduc-
tion. The first part analyzes the indicators that relativize the 
number of trips per day, and the second part analyzes the 
indicator that relativizes the number of deaths per year in 
traffic accidents. The last part presents the final considerations 
and some recommendations for improving the selection and 
analysis of the indicators.

1 The three indicators that relativize 
the number of trips per day1

The first MO indicator for goal 9A, defined as “mobility of 
the poor population”, is described as being the “mobility index 
of the poor population (income less than half the minimum 
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o “índice de mobilidade da população pobre (renda inferior 
a meio salário mínimo) em todos os modos de transporte 
dividido pelo índice de mobilidade da população em todos 
os modos de transporte (multiplicado por 100)” (BELO 
HORIZONTE, 2008, p. 99).

O segundo indicador, definido como “índice de mobilidade 
da população em modos não motorizados” é descrito como 
sendo o “número de viagens diárias realizadas pela população 
com 15 ou mais anos de idade em modos não motorizados 
dividido pelo número de viagens diárias realizadas pela po-
pulação com 15 anos ou mais de idade em todos os modos 
(multiplicado por 100)” (BELO HORIZONTE, 2008, p. 99).

O terceiro indicador, definido como “índice de mobilidade 
em modos coletivos”, é descrito como sendo o “Número de 
viagens diárias realizadas pela população com 15 anos ou mais 
de idade em modos motorizados do tipo coletivo dividido pelo 
número de viagens diárias realizadas pela população com 15 
anos ou mais de idade em modos motorizados (multiplicado 
por 100)” (BELO HORIZONTE, 2008, p. 99).

A primeira constatação é a de que esses três indicadores 
formam um conjunto com características bastante similares: 
todos têm como fonte primária principal as pesquisas de ori-
gem/destino (O/D)2 realizadas pela Fundação João Pinheiro 
(FJP) e, portanto, só podem ser apurados a cada dez anos; 
todos relativizam números de viagens diárias3, tendo sempre 

“%” como unidade de medida.
Para melhor compreender esse conjunto de dados, que 

doravante será aqui nomeado “indicadores de mobilidade 
do ODM”, faz-se necessário reapresentar seus resultados na 
Tabela 1.

A compreensão dos indicadores de mobilidade do ODM 
não é tarefa simples. Essa tarefa fica especialmente dificultada 

TABELA 1. Indicadores de mobilidade do ODM (1992 e 2002)
TABLE 1. MO mobility indicators (1992 and 2002)

Ano
Mobilidade da população 

pobre
Índice de mobilidade em 

modos coletivos
Índice de mobilidade em modos 

não motorizados

Year
Mobility of the 

poor population
Mobility index for collective 

modes of transport
Mobility index for non-

motorized modes of transport

1992 76,4% 65,5% 33,6%

2002 66,0% 58,1% 29,1%

Fonte:	BELO	HORIZONTE	(2008,	p.	107–108).	Organizado	pelo	autor.
Source:	BELO	HORIZONTE	(2008,	107–108).	Organized	by	the	author.

wage) for all transport modes, divided by the mobility index 
of the whole population for all transport modes, multiplied 
by 100” (Belo Horizonte, 2008, 99).

The second indicator, defined as the “mobility index of the 
population for non-motorized modes”, is described as being 
the “daily number of trips made using motorized modes, for 
the population aged 15 years or older; divided by the number 
of daily trips made using all modes, for the population 15 
years or older, multiplied by 100” (BELO HORIZONTE, 
2008, 99).

The third indicator, defined as “the mobility index for 
collective modes”, is described as being the “number of daily 
trips made using motorized forms of collective transport, for 
the population aged 15 years or older; divided by the number 
of daily trips made using motorized forms of transport, for the 
population aged 15 years or older, multiplied by 100” (Belo 
Horizonte, 2008, 99).

The first finding is that these three indicators form a group 
with very similar characteristics: all have as the main primary 
source of information the origin/destination (O/D) research2 
conducted by the João Pinheiro Foundation (FJP) and, there-
fore, can only be determined every ten years – all of them 
relativize the number of daily trips3, and always with percent-
age (%) as the measurement unit.

To better understand this data set, which will hereafter 
be referred to as “MO mobility indicators”, it is necessary to 
restate their results (shown in Table 1).

Understanding the MO mobility indicators is not a simple 
task. This task is especially difficult when the values of the 
numerator and denominator are not presented for each indica-
tor (as in the case of the source consulted for the preparation 
of Table 1).
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quando não são apresentados – como no caso da fonte con-
sultada para elaborar a Tabela 1 – os valores que compõem o 
numerador e o denominador de cada indicador.

1.1 Primeiro indicador do ODM
Para o indicador que foi denominado “mobilidade da popu-

lação mais pobre”, a análise do ODM destaca que “houve uma 
significativa redução nos índices de mobilidade da população 
de baixa renda” e que “os mais pobres, que apresentavam um 
índice de mobilidade de 76,4% em 1992, passaram a apresen-
tar 66% em 2002” (BELO HORIZONTE, 2008, p. 107, grifo 
nosso). Nessa análise, há uma confusão de conceitos, por vezes 
tomando-se “mobilidade” por “índice de mobilidade”. Essa 
confusão aumenta ao se calcular a relação percentual entre 
dois índices de mobilidade para obter um terceiro índice, no-
meado “mobilidade da população mais pobre”.

Concordando com a importância de se relativizar os ín-
dices de mobilidade que diferentes extratos da população de 
Belo Horizonte apresentam em função de suas rendas, melhor 
seria comparar os resultados dos índices desses extratos entre 
si, em vez de compará-los com o índice geral da cidade.

Além disso, quando se fala em “índice” ou “taxa de mobi-
lidade”, em geral está-se referindo à quantidade de viagens 
diárias que faz o habitante de um extrato da população – ou 
de uma região da cidade –, sem se estabelecer uma relação 
percentual entre esses índices (ou taxas) como está proposto 
nos três indicadores aqui analisados. Doravante, neste artigo, 
para se evitar confusões, será adotada a seguinte definição: “As 
taxas de mobilidade são definidas como a quantidade diária 
média de viagens realizadas por uma pessoa e são calculadas 
através da razão entre o número total de viagens observadas 
e a população existente.” (LOGIT, 2008, p. 111). Essa taxa de 
mobilidade, aqui identificada como “TM”, adota “viagens/
habitante.dia” como unidade de medida.

Os dados apresentados na Tabela 2, a seguir, permitem 
observar que o total da população belo-horizontina de maior 
renda faz quase o dobro de viagens/dia que o total da popu-
lação de menor renda, embora a população mais rica seja 
quantitativamente menor. Conclui-se que, diariamente, um 
habitante da população que tem renda superior a dez salários 
mínimos faz 2,21 vezes mais viagens que um habitante da 
população com renda inferior a meio salário mínimo; o que 
evidencia uma desigualdade no acesso à cidade em função da 
renda de cada um. Essa medida pode ser interpretada como 
uma espécie de “índice de desigualdade da mobilidade” ou de 

“índice de desigualdade do acesso à cidade”. Em Belo Horizonte, 
tomando-se as faixas de renda apresentadas na Tabela 2, rela-
tivas a 2002, esse índice de desigualdade é 2,21.

1.1 First MO indicator
For the indicator, which was denominated “mobility of the 

poorest people,” the MO analysis highlights that “there was a 
significant reduction in the mobility indexes of the low-income 
population” and that “the poorest, who had a mobility rate 
of 76.4% in 1992, had a mobility rate of 66% in 2002” (Belo 
Horizonte, 2008, 107, emphasis added by us). In this analysis, 
there is confusion about the concepts – sometimes “mobility” 
is understood to be “mobility index”. This confusion increases 
when calculating the percentage ratio between two mobility 
indexes in order to obtain a third index, referred to as “mobil-
ity of the poorest people”.

In agreeing with the importance of relativizing the mobility 
indexes that different strata of the Belo Horizonte population 
present due to their income, it would be better to compare 
the results of the indexes for these strata among themselves, 
instead of comparing them with the city’s general index.

Also, when it comes to “index” or “mobility rate”, in general 
this refers to the number of daily trips made by an inhabitant of 
a particular stratum of the population – or a particular region 
of the city – without establishing a percentage ratio between 
these indexes (or rates), as is proposed in the three indicators 
analyzed here. Henceforth, in this article, in order to avoid 
confusion, the following definition will be adopted: “Mobility 
rate is defined as the average number of daily trips made by 
a person, and it is calculated using the total number of trips 
observed divided by the number of inhabitants present.” (Logit, 
2008, 111). This mobility rate, identified here as “MR”, adopts 

“trips per habitant per day” as the unit of measurement.
The data presented in Table 2 below allow us to observe that 

the total the number of trips per day for the Belo Horizonte 
population with the highest income is almost twice that of the 
population with the lowest income, even though the highest 
income population is numerically inferior. We conclude that, 
each day, an inhabitant of the population who has an income 
more than ten times the minimum wage makes 2.21 times 
more trips than an inhabitant of the population with income of 
less than half the minimum wage, which highlights inequality 
in access to the city due to personal income. This measurement 
can be interpreted as a kind of “inequality index for mobility” 
or “inequality index for access to the city”. In Belo Horizonte, 
taking the income levels for 2002, which are shown in Table 
2, this inequality index is 2.21.

Taking the O/D research of 2002 as one of its sources, devel-
opment of the urban mobility diagnosis for Belo Horizonte was 
contracted by BHTrans4 in 2008. In it, there is a finding that 
deserves to be presented here. Upon calculating the mobility 
rates of each homogeneous area5 of   the city, from the ranking 
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TABELA	2.	Extremos	da	taxa	de	mobilidade	em	Belo	Horizonte	por	faixa	de	renda	(2002)
TABLE	2.	Extremes	of	the	mobility	rate	in	Belo	Horizonte	according	to	income	level	(2002)

Variável ou indicador Faixa de renda (salários mínimos per capita)

(B) ∕ (A)Variable or indicator Income levels (minimum salaries per capita)

< 0,5 (A) + de (+ than) 10 (B)

População (nº de habitantes)
Population (no. of inhabitants)

199.386 175.939 0,88

Nº de viagens/dia
No. of trips/day

224.535 440.713 1,96

TM (taxa de mobilidade) 
MR (mobility rate)

1,13 2,50 2,21

Fonte:	BHTRANS	(2012a;	2012b).	Organizado	pelo	autor.
Source:	BHTRANS	(2012a;	2012b).	Organized	by	the	author.

Tomando a pesquisa O/D 2002 como uma de suas fontes, 
em 2008 foi contratada pela BHTrans4 a elaboração do diag-
nóstico da mobilidade urbana de Belo Horizonte. Nele, há 
uma constatação que merece ser aqui apresentada. Calculadas 
as taxas de mobilidade de cada área homogênea5 do municí-
pio, do ranking apresentado (LOGIT, 2008, p. 113) pode-se 
selecionar e comparar a maior e a menor taxa de mobilidade 
do município, que são, respectivamente, 2,50 (Sion) e 1,25 
(Morro das Pedras). A conclusão pode ser expressa de maneira 
simples: diariamente, um residente do Sion faz o dobro de 
viagens que faz o residente do Morro das Pedras; o que tam-
bém evidencia uma situação de desigualdade da mobilidade 
ou desigualdade do acesso à cidade, dessa vez em função da 
área de moradia do belo-horizontino. Pode-se concluir, então, 
que em Belo Horizonte, tomando-se os extremos de TM por 
área homogênea, o índice de desigualdade é 2,00.

Para que o indicador TM seja mais bem compreendido, 
importante se faz estudá-lo em suas formas mais desagregadas, 
como apresentado por BHTrans (2012c) em duas escalas: sete 
faixas de renda e seis conjuntos de tipo de transporte. Lendo 
essas informações, detectam-se outros resultados de índice de 
desigualdade que merecem ser aqui analisados.

Com relação aos modos individuais de transporte (automó-
vel, motociclo e táxi), observa-se que um habitante da popula-
ção que tem renda superior a dez salários mínimos faz 21,67 
vezes mais viagens que um habitante da população com renda 
inferior a meio salário mínimo. Por outro lado, ao se analisar 
os modos não motorizados, observa-se que um habitante da 

displayed (Logit, 2008, 113) you can select and compare the 
highest and the lowest mobility rates in the municipality, which 
are 2.50 (Sion) and 1.25 (Morro das Pedras), respectively. The 
conclusion can be expressed simply: daily, a resident of Sion 
makes twice the number of trips that a resident of Morro das 
Pedras makes; which also indicates a situation of mobility 
inequality or inequality of access to the city, this time due to 
the area of   Belo Horizonte where the person lives. Thus, it can 
be concluded that in Belo Horizonte, taking the MR extremes 
by homogeneous area, the inequality index is 2.00.

In order for the MR indicator to be better understood, it 
is important to study it in its most disaggregated form, as 
presented by BHTrans (2012c) in two categories: seven income 
levels and six sets of transport types. Upon reading this infor-
mation, other inequality index results were detected that are 
worth analyzing here.

With respect to individual modes of transport (car, motor-
cycle, and taxi), it was observed that an inhabitant of the popu-
lation who has an income higher than ten minimum wages 
makes 21.67 times more trips than an inhabitant of the local 
population with income less than half the minimum wage. 
On the other hand, when analyzing non-motorized modes of 
transport, it was observed that an inhabitant of the population 
with income less than half the minimum wage makes 4.43 
times more trips than a local inhabitant with income greater 
than ten times the minimum wage. These are values   that also 
help to understand the inequalities for access to the city, in 
particular highlighting how complex this task is.
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população que tem renda inferior a meio salário mínimo faz 
4,43 vezes mais viagens que um habitante da população com 
renda superior a dez salários mínimos. Esses são valores que 
também ajudam a conhecer as desigualdades do acesso à cidade, 
apontando principalmente o quão complexa é essa tarefa.

1.2 Segundo e terceiro indicadores do ODM
Para o indicador denominado na análise do ODM “índice 

de mobilidade em modos coletivos”, concluiu-se que, de 1992 a 
2002, “diminuiu o número de usuários do transporte coletivo 
em cerca de sete pontos percentuais” (BELO HORIZONTE, 
2008, p. 107). Em relação ao indicador denominado na análise 
do ODM “índice de mobilidade em modos não motorizados”, 
a conclusão é de que, entre 1992 e 2002, “houve uma pequena 
redução nessa proporção”, e que esses números “podem tra-
duzir distintas condições de acessibilidade e mobilidade da 
população ao transporte urbano, algumas positivas do ponto 
de vista ambiental, outras negativas do ponto de vista socio-
econômico” (BELO HORIZONTE, 2008, p. 108).

Como no indicador anterior, há aqui também uma con-
fusão de conceitos, uma vez que a relação percentual entre o 
número de viagens em um determinado modo e o número de 
viagens em um conjunto maior de modos também foi denomi-
nada na análise do ODM “índice de mobilidade”. Essa relação 
é comumente denominada “distribuição” ou “divisão modal”.

Doravante, neste artigo, estará assim definido: distribuição 
modal (DM) é “a participação (em termos percentuais) do 
número de viagens diárias ou do número de deslocamentos 
diários em algum modo de transporte específico (ou em um 
conjunto de modos, se for o caso) em relação ao número total 
de viagens (ou de deslocamentos, se for o caso) em um conjunto 
ainda maior de modos de transporte” (BHTRANS, 2014).

Os valores de DM anteriormente apresentados na Tabela 
1 estão reapresentados na Tabela 3, a seguir, juntamente com 
valores de outras relações. Para tanto, assumiu-se que: trans-
porte motorizado é o transporte motorizado de pessoas, não 
incluindo o transporte feito por caminhões; transporte não 
motorizado é o transporte efetuado pela soma dos modos “a 
pé” e “bicicleta”; transporte coletivo é o transporte efetuado 
pela soma dos modos “ônibus”, “perua”, “metrô/trem”, “trans-
porte especial” e “transporte escolar”; transporte individual é 
o transporte efetuado pela soma dos modos “automóvel”, “táxi” 
e “moto”; transporte público é o transporte efetuado pela soma 
dos modos “ônibus”, “táxi” e “metrô/trem”; transporte privado 
é o transporte efetuado pela soma dos modos “automóvel”, 

“moto”, “transporte especial” e “transporte escolar”.
Para que o indicador DM seja mais bem compreendido, 

importante se faz estudá-lo em suas formas mais desagregadas, 

1.2 Second and third indicators of the MO
For the indicator known in the MO analysis as “mobility 

index for collective modes of transport”, it was concluded that, 
between 1992 and 2002, “the number of users of collective 
transport decreased by about seven percentage points” (Belo 
Horizonte, 2008, 107). In relation to the indicator known in 
the MO analysis as “mobility index for non-motorized trans-
port modes”, the conclusion is that, between 1992 and 2002, 

“there was a small reduction in this percentage” and that these 
numbers “may result in different accessibility and mobility 
conditions for the population in relation to urban transport, 
some of which are positive from an environmental point of 
view, while others are negative from a socioeconomic point 
of view” (Belo Horizonte, 2008, 108).

As in the previous indicator, there is also confusion about 
concepts, since the percentage ratio between the number of 
trips for a certain mode of transport and the number of trips 
for a larger group of transport modes was also denominated 
in the MO’s “mobility index”. This ratio is commonly referred 
to as the “share” or “modal share”. Hereafter in this article it 
will be defined as follows: modal share (MS) is “the share (in 
percentage terms) of the number of daily trips or the number 
of individual legs of the trips for any particular mode of trans-
port (or a series of modes, if applicable) in relation to the total 
number of trips (or individual legs of the trips, if applicable) in 
an even larger group of transport modes” (BHTrans, 2014).

The MS values   presented above in Table 1 are presented 
again in Table 3 below, together with the values   of other 
ratios. For this, it was assumed that: motorized transport is 
the motorized transport of people, not including transport 
via trucks; non-motorized transport includes the modes “by 
foot” and “bicycle”; collective transport includes the modes 

“bus”, “collective automobile/van transport”, “metro/train”, 
“special transportation”, and “school transport”; individual 
transport includes the modes “car”, “taxi”, and “motorcycle”; 
public transport includes the modes “bus”, “taxi”, and “metro/
train”; and private transport includes the modes “automobile”, 

“motorcycle”, “special transport”, and “school transport”.
In order for the MS indicator to be better understood, it 

is important to study it in its most disaggregated form, as 
presented by BHTrans (2012a) for the year 2002, in three 
categories: seven income levels, thirteen modes of transport, 
and three types of transport.6

After organizing the MS indicators that are available for 
consultation, it was detected that only those for 2002 have 
sufficiently disaggregated information for a complete analysis. 
That said, it is necessary to answer the following question: What 
are the most appropriate MS indicators in order to monitor 
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TABELA	3.	Distribuição	modal	das	viagens	dos	moradores	de	BH	em	BH
TABLE	3.	Modal	share	of	the	trips	within	Belo	Horizonte	for	Belo	Horizonte	residents

Distribuição modal (DM) BHTRANS 
(2002)

ODM MO
(2002)

ODM MO
(1992)Modal share (MS)

De modos coletivos em relação ao total de modos (DMtc) 
For collective modes in relation to the total for all modes (MStc)

44,6% — —

De modos coletivos em relação ao subtotal de modos motorizados (DMtc/mt)
For collective modes in relation to the subtotal for motorized modes (MStc/mt)

63,3% 58,1% 65,5%

De modos individuais em relação ao total de modos (DMti)
For individual modes in relation to the total for all modes (MSti)

25,9% — —

De modos individuais em relação ao subtotal de modos motorizados (DMti/mt) 
For individual modes in relation to the subtotal for motorized modes (MSti/mt)

36,7% — —

De modos não motorizados em relação ao total de modos (DMnm)
For non-motorized modes in relation to the total for all modes (MSnm)

29,1% 29,1% 33,6%

De modos não motorizados em relação ao subtotal de modos motorizados 
(DMnm/mt)
For non-motorized modes in relation to the total for all modes (MSnm)

41,4% — —

De modos motorizados em relação ao total de modos (DMmt)
For motorized modes in relation to the total for all modes (MSmt)

70,4% — —

De modos públicos em relação ao total de modos (DMtpb)
For public modes in relation to the total for all modes (MStpb)

41,7% — —

De modos públicos em relação ao total de modos motorizados (DMtpb/mt)
For public modes in relation to the total for motorized modes (MStpb/mt)

59,3% — —

De modos privados em relação ao total de modos (DMtpr)
For private modes in relation to the total for all modes (MStpr)

28,5% — —

De modos privados em relação ao total de modos motorizados (DMtpr/mt)
For private modes in relation to the total for all modes (MStpr)

40,5% — —

Fonte:	BHTRANS	(2012a);	BELO	HORIZONTE	(2008,	p.	107–108).	Organizado	pelo	autor.
Source:	BHTrans	(2012a);	Belo	Horizonte	(2008,	107–108).	Organized	by	the	author.
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como apresentado por BHTrans (2012a) para o ano 2002, em 
três escalas: sete faixas de renda, treze modos de transporte e 
três tipificações do transporte.6

Organizados os indicadores de distribuição modal que 
estão disponíveis para consulta, detecta-se que apenas os 
relativos a 2002 apresentam informações desagregadas de 
forma suficiente para uma análise completa. Posto isso, faz-
se necessário responder à seguinte questão: quais são os in-
dicadores DM mais adequados para acompanhar, em Belo 
Horizonte, a meta 9A dos objetivos do desenvolvimento do 
milênio? Ou, dito de outra forma: a distribuição modal for-
nece bons indicadores para acompanhar a meta de garantir a 
mobilidade urbana sustentável? A seguir, estão apresentadas 
algumas considerações para auxiliar na elaboração dessas 
respostas.

A primeira observação a se fazer, com base nos valores con-
tidos na Tabela 3, é a de que os valores relativos aos modos co-
letivos de 2002 apresentados pela BHTrans e pelo ODM estão 
diferentes em 5,2 pontos percentuais, o que é uma incógnita 
que precisa ser desvendada. A explicação pode estar no que foi 
considerado como “modos coletivos” e “modos motorizados”, 
em especial as categorias “caminhão”, “transporte escolar”, 

“transporte especial” e “perua”. Se assim for, trata-se de uma 
divergência metodológica que só evidencia a necessidade de 
as entidades públicas apresentarem as informações técnicas 
que produzem e/ou guardam da forma o mais desagregada 
possível, para que se possa compreendê-las e relativizá-las. 
Isso, é sabido, nem sempre acontece.7

Outra observação metodológica: os valores de DM apre-
sentados neste artigo estão calculados com base em números 
de viagens. A variável “viagem”, conforme se sabe, é o so-
matório do conjunto de deslocamentos necessários para o 
entrevistado na pesquisa O/D ir de um extremo a outro na 
região pesquisada. Quando esse entrevistado utiliza modos 
de transporte diferentes em seus deslocamentos, a viagem é 
computada como realizada no modo de maior capacidade. 
Exemplificando: quando um entrevistado, tendo como origem 
sua moradia, utiliza um automóvel para se deslocar até uma 
estação de metrô e, ao desembarcar desse modal, faz um longo 
deslocamento a pé para alcançar seu local de trabalho como 
destino final, essa viagem é quantificada no modo “metrô/
trem”. Dessa forma, pode-se afirmar que os valores de DM 
relativos a viagens são aproximações que não devem ser in-
terpretados de forma descolada dos resultados relativos aos 
deslocamentos.

Convém ainda lembrar que a análise da distribuição modal 
de Belo Horizonte não pode deixar de lado as distribuições 
modais de sua Região Metropolitana (RMBH) e nem as trocas 

(in Belo Horizonte) goal 9A of the Millennium Development 
Goals? Or to put it another way: Does the MS provide good 
indicators for monitoring the goal of ensuring sustainable 
urban mobility? Presented below are some considerations to 
assist in the preparation of these responses.

The first observation to be made, based on the values   
contained in Table 3, is that the figures for the collective 
modes in 2002 presented by BHTrans and the MO are differ-
ent by 5.2 percentage points, which is a mystery that needs be 
unraveled. The explanation may lie in what were regarded as 

“collective modes” and “motorized modes”, in particular the 
categories “truck”, “school transport”, “special transportation” 
and “collective automobile/van transport”. If this is the case, 
it is a methodological difference that only highlights the need 
for public entities to present the technical information, which 
they produce and/or keep, as disaggregated as possible so that 
people can understand and relativize this information. It is 
known that this does not always happen. 7

Another methodological note: The MS values   presented 
in this article are calculated based on the number of trips. 
The variable “trip”, as one knows, is the sum of the series of 
individual legs of the trip required for the respondent in the 
O/D research to go from one extreme to another in the region 
surveyed. When respondents use different modes of transport 
in their movements, the whole trip is considered to have been 
accomplished using the transport mode of greatest capacity. 
For example, when a respondent whose origin is his residence, 
uses a car to travel to a subway station, and upon disembarking 
from this mode of transport then takes a long walk to reach 
his workplace as the final destination, this trip is classified as 
having been accomplished in the “metro/train” mode. Thus, it 
can be said that the MS figures for travel are approximations 
that should not be interpreted detached from the results rela-
tive to the individual legs of the trip.

It should also be remembered that the MS analysis for Belo 
Horizonte can neither ignore the MS of its metropolitan area 
(RMBH) nor the interactions that Belo Horizonte residents 
have with the surrounding cities, especially those with bound-
aries not clearly distinguished.8

Finally, it is worth noting that the MS analysis is espe-
cially complex when you want to compare the indicators of 
Belo Horizonte and the RMBH with other municipalities and 
regions.

2 The indicator that relativizes the 
number of deaths in traffic accidents9

The fourth indicator, defined as “traffic mortality rate (per 
10,000 [vehicles])” is calculated as the “number of fatalities 



93

Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte

que os moradores de Belo Horizonte fazem com os municípios 
lindeiros, em especial os que possuem áreas conurbadas.8

Por fim, vale destacar que a análise da distribuição modal 
mostra-se especialmente complexa quando se pretender com-
parar os indicadores de Belo Horizonte e da RMBH com os 
de outros municípios e regiões.

2 O indicador que relativiza o número 
de mortos em acidentes de trânsito9

O quarto indicador, definido como “taxa de mortalidade 
no trânsito (por 10 mil [veículos])”, é calculado como sendo 
o “Número de vítimas fatais em acidentes de trânsito divi-
dido pelo número de veículos existentes e registrados no 
município (multiplicado por 10 mil)”. (BELO HORIZONTE, 
2008, p. 99).

Inicialmente, convém destacar que o assunto “acidentes de 
trânsito” é geralmente acompanhado por meio das seguintes 
variáveis: nº de mortos, nº de vítimas não fatais, nº de vítimas 
com fatalidade não informada, nº total de vítimas, nº de aci-
dentes com vítimas e nº de acidentes com atropelamento de 
pessoas. Essas seis variáveis permitem o cálculo de indicado-
res que mostram sua relação com a frota (10 mil ou milhão de 
veículos), a população (100 mil habitantes) e, por vezes, com 
a própria quantidade de acidentes (mil acidentes com vítima). 
Esse cruzamento de variáveis, aí incluindo a estratificação 
por modo de transporte, fornece um rol de possíveis indica-
dores.10 Um deles é a já mencionada taxa de mortalidade por 
10 mil veículos.

Isso posto, convém entender o numerador e o denominador 
dessa taxa. Por “número de vítimas fatais”, entende-se a quan-
tidade de pessoas que morrem em decorrência de acidentes de 
trânsito. Por “número de veículos”, por sua vez, entende-se a frota 
de veículos automotores existentes e registrados no município.

Apesar de simples, essas definições dão margem a interpre-
tações diversas que levam a taxas diferentes.11 A diferença mais 
comum está relacionada à definição do que é, efetivamente, 
um “morto” em acidente de trânsito. Atualmente, a defini-
ção mais utilizada internacionalmente é: “pessoa que morre 
no local [de um acidente de trânsito] ou vem a óbito dentro 
de 30 dias, como resultado de uma lesão não intencional” 
(UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 
apud OMS, 2011, p. 50).

No entanto, variações significativas são observadas quanto 
ao período utilizado para se caracterizar uma morte no trân-
sito.12 Em Belo Horizonte, os valores organizados e publicados 
anualmente pela BHTrans (2012d) consideravam até pouco 
tempo tão somente, o nº de mortos registrados no boletim de 
ocorrência (BO) preenchido pela autoridade policial presente 

in traffic accidents divided by the number of existing and 
registered vehicles in the municipality (multiplied by 10,000)” 
(Belo Horizonte, 2008, 99).

Firstly, it should be noted that the topic of “traffic accidents” 
is usually accompanied by the following variables: number 
of deaths, number of non-fatal victims, number of victims 
with no fatality reported, total number of victims, number 
of accidents with victims, and number of accidents involving 
people being run over. These six variables allow the calculation 
of indicators that show their relationship with the fleet (per 
10,000 or per million vehicles), the population (100,000 inhab-
itants), and sometimes with the actual number of accidents 
(victims for every 1,000 accidents). This crossing of variables, 
which includes here the stratification by mode of transport, 
provides a list of possible indicators.10 One of them is the 
aforementioned mortality rate per 10,000 vehicles.

That said, it helps to understand the numerator and the 
denominator for this rate. The “number of fatal victims” is 
understood to mean the number of people who die as a result 
of traffic accidents. “Number of vehicles”, in turn, is under-
stood to be the fleet of existing and registered motor vehicles 
in the municipality.

Though simple, these definitions give rise to different inter-
pretations that lead to different rates.11 The most common 
difference is related to the definition of what is, in fact, a “death” 
in a traffic accident. Currently, the definition most widely 
used internationally is: “a person who dies at the location 
(of a traffic accident) or dies within 30 days as a result of an 
unintentional injury” (United Nations Economic and Social 
Council apud WHO 2011, 50).

However, significant variations are observed for the period 
used to characterize a death in traffic.12 In Belo Horizonte, the 
values organized   and published annually by BHTrans (2012d) 
considered up until recently only the number of deaths 
recorded in the incident report (IR) filled in by the police 
present at the scene of the accident. Thus, these victims were 
not accounted for in the variable “M” (for the Portuguese term 
for death, morte) when their death occurred after the record-
ing of the accident in the IR, which indicates underreporting 
of the variable. Therefore, we must seek and publish, preferably 
alongside what has already been published by BHTrans, the 
information that is used to compute the number of deaths as 
proposed by WHO.13

In turn, the fragility of the variable “number of vehicles” 
is also known. This is mostly due to the state transit depart-
ment’s discharge process for vehicles going out of circulation, 
but which continue to be counted as “registered vehicles”, thus 
making this variable a kind of motoring estimate. Additionally, 
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no local do acidente. Dessa forma, o acidentado não é compu-
tado na chamada variável “M” quando sua morte acorre após 
o registro do acidente no BO, indicando um sub-registro da 
variável. Portanto, há que se buscar e publicar, preferencial-
mente junto às já publicadas pela BHTrans, as informações que 
computam o nº de mortos conforme propõe a OMS.13

A fragilidade da variável “nº de veículos”, por sua vez, tam-
bém é sabida. A principal é proveniente do processo de baixa 
pelos departamentos estaduais de trânsito dos veículos que 
saem de circulação e continuam sendo considerados “veículos 
registrados”, fazendo dessa variável uma espécie de estimativa 
de motorização. Além disso, a evolução quantitativa da frota 
de veículos registrados – que cresceu 118%, de 1991 a 2011, 
em Belo Horizonte –, distorce as taxas que utilizam a frota 
como componente: apesar do número absoluto de mortos, no 
período considerado, ter decrescido 72%, a taxa de mortali-
dade por 10 mil veículos decresceu 81%.

Para comparar, tomando-se a taxa de mortalidade por 100 
mil habitantes, observa-se que no mesmo período 1991–2011 
houve um decréscimo de 51%, pois a população cresceu ape-
nas 18%. Esse indicador mostra o impacto dos acidentes de 
trânsito tomando como referência a população do território 
observado, tratando o assunto como um problema de saúde 
pública, e não apenas de mobilidade urbana. Se bem quan-
tificado, serve para comparar diferentes territórios e expõe a 
fragilidade daqueles que apresentam resultados elevados e/ou 
não sejam capazes de reduzi-los ao longo do tempo.

3 Considerações finais e recomendações
Pode-se afirmar, sem receio, que não é simples a tarefa 

de selecionar indicadores capazes de medir se a mobilidade 
urbana sustentável de Belo Horizonte está sendo alcançada. 
Afinal, o que vem a ser “mobilidade urbana sustentável”?

O conceito de “mobilidade urbana” estabelecido pela legis-
lação federal que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana é: “condição em que se realizam os des-
locamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” (BRASIL, 
2011, art. 4, inc. II). Em amplo estudo sobre o assunto, Oliveira 
(2014, p. 64) estabeleceu, de maneira mais ampla, que “mo-
bilidade urbana é a condição em que se realizam os deslo-
camentos de pessoas e cargas no espaço urbano, ainda que 
apenas de passagem por ele, aí incluindo a diversidade de 
imperativos que constrangem ou estimulam esses desloca-
mentos” (OLIVEIRA, 2014, p. 64). No mesmo estudo, o autor 
abdica de conceituar o que seja “mobilidade urbana susten-
tável” e conclui pela conveniência de “utilizar o conceito de 
mobilidade urbana como um atributo para a construção de 
um ambiente sustentável” (OLIVEIRA, 2014, p. 65).

the quantitative evolution of the fleet of registered vehicles – 
which grew 118% between 1991 and 2011 in Belo Horizonte 

– distorts the rates that use the fleet as a component: despite 
the absolute number of deaths for the period under consider-
ation having decreased by 72%, the mortality rate per 10,000 
vehicles decreased 81%.

For comparison, taking the mortality rate per 100,000 
inhabitants, it was observed that in the same period of 1991–
2011, there was a decrease of 51%, because the population 
grew only 18%. This indicator shows the impact of traffic 
accidents with reference to the population of the territory 
observed, treating the subject as a public health problem, not 
only one of urban mobility. Although quantified, this serves 
to compare different territories and exposes the fragility of 
those that present higher rates and/or are unable to reduce 
them over time.

3 Final considerations and 
recommendations

It can be stated without fear, that it is not a simple task 
to select indicators capable of determining whether or not 
the sustainable urban mobility of Belo Horizonte is being 
achieved. After all, what has “sustainable urban mobility” 
come to mean?

The concept of “urban mobility” established by the federal 
legislation that introduced the guidelines of the National 
Urban Mobility Policy is: “the condition in which the move-
ment of people and goods is achieved in urban areas” (Brasil, 
2011, article 4, section II). In a wide ranging study on the 
subject, Oliveira (2014, 64) established more broadly that 

“urban mobility is the condition in which the movement of 
people and goods is achieved in urban areas, even if just pass-
ing through; thus including a wide range of imperatives that 
constrain or stimulate these movements” (Oliveira, 2014, 64). 
In the same study, the author gives up on conceptualizing what 

“sustainable urban mobility” is and conveniently concludes 
“using the concept of urban mobility as an attribute for building 
a sustainable environment” (Oliveira, 2014, 65).

In this present article, the intention was not to create an 
indicator capable of aggregating the different dimensions of 
urban mobility as proposed by Costa (2008). Its objective was 
defined solely in order to evaluate the relevance of the indica-
tors selected by the Belo Horizonte city council for accompa-
nying local goal 9A of the Millennium Development Goals. 
The argument presented here shows that the four indicators 
selected by the MO are not the most suitable.

With regards to the indicators for traffic accidents, there 
is already a significant amount of information updated 
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No presente artigo, não se pretendeu criar um indicador ca-
paz de agregar as diferentes dimensões da mobilidade urbana 
como proposto por Costa (2008). Seu objetivo foi definido, 
tão somente, como o de avaliar a relevância dos indicadores 
selecionados pela Prefeitura de Belo Horizonte para acompa-
nhar a meta local 9A dos Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio. A argumentação aqui apresentada permite concluir 
que os quatro indicadores selecionados pelo ODM não são 
os mais indicados.

Com relação aos indicadores relacionados aos acidentes 
de trânsito, já há uma quantidade expressiva de informações 
atualizadas anualmente na homepage da BHTrans (2015) que 
fornecem várias séries históricas desde 1991. É preciso, no 
entanto, interpretar esses dados. Sua leitura também deverá 
levar em conta análises e indicadores publicados por outros 
municípios e outras entidades, públicas e privadas que vêm 
se dedicando a estudar esse complexo assunto.

Dentre os 37 indicadores de acidentes de trânsito para os 
quais a BHTrans já apresenta 74 resultados, o que se apre-
senta como o mais indicado para acompanhar a meta 9A é 
o denominado “nº de mortos por 100 mil habitantes até 30 
dias depois do acidente de trânsito” (BHTRANS, 2015). Os 
demais devem ser utilizados para melhor compreender a evo-
lução dessa taxa ao longo do tempo. Tomando-se os números 
absolutos das variáveis relativas ao assunto, por exemplo, há 
um valor que precisa ser estudado para ser compreendido: 
em 2010 foram quantificadas 22.167 vítimas em acidentes 
de trânsito: o maior valor desde 1991, data de início da série 
histórica mantida pela BHTrans (em vinte anos, portanto).

Para os demais indicadores aqui analisados, relativos à dis-
tribuição modal, é fundamental que inicialmente tenham suas 
séries históricas do período 1970–2012 minuciosamente orga-
nizadas e publicadas. Uma vez publicados os resultados, esses 
indicadores poderão ser estudados e interpretados. Só então, 
poder-se-á decidir melhor por sua seleção ou descarte.

Diante de uma série histórica de pesquisas O/D realizadas 
a cada dez anos, desde a década de 1970, não parece ser ra-
zoável que tão poucas informações sobre taxa de mobilidade, 
índice de desigualdade e distribuição modal estejam dispo-
níveis nas homepages das instituições públicas envolvidas no 
planejamento e gestão da mobilidade urbana da RMBH. Para 
que qualquer cidadão ou pesquisador interessado no assunto 
possa analisar as evoluções desses resultados, as informações 
primárias precisam ser facilmente encontradas.

No momento atual, em que já há resultados, embora par-
ciais, da pesquisa O/D 2012 da RMBH, espera-se que essa 
lacuna seja sanada. Afinal, desde maio de 2012 já vigora a 
chamada “lei de acesso à informação”. Essa legislação federal 

annually on the homepage of BHTrans (2015), which has 
been providing various historical figures since 1991. It is 
necessary, however, to interpret these data. Their reading 
should also take into account the analyses and indicators 
published by other municipalities and other entities, either 
public or private, that have dedicated themselves to studying 
this complex issue.

Among the 37 indicators of traffic accidents for which 
BHTrans already has 74 results, the one that is the most suit-
able for accompanying goal 9A is the “number of deaths per 
100,000 inhabitants up to 30 days after the traffic accident” 
(BHTrans, 2015). The others should be used to better under-
stand the evolution of this rate over time. Taking the absolute 
numbers of the variables related to the subject, for example, 
there is a value that needs to be studied in order to be under-
stood: in 2010, there were 22,167 victims accounted for in 
traffic accidents – the highest value since 1991, which was the 
starting date of the historical series maintained by BHTrans, 
and, therefore, the highest in twenty years.

For the other indicators analyzed here, in relation to the 
MS, it is essential that they firstly have their historical series 
for the period 1970–2012 thoroughly organized and published. 
Once the results are published, these indicators can be studied 
and interpreted. Only then can one decide whether to select 
or discard the indicators.

Faced with a historical series of O/D research performed 
every ten years since the 1970s, it does not seem reasonable 
that so little information about mobility rates, inequality 
indexes, and MS is available on the homepages of the public 
institutions involved in the planning and management of 
urban mobility for the RMBH. In order for any citizen or 
researcher who is interested in the subject to be able to analyze 
the evolution of these results, the primary information needs 
to be easily found.

Currently, where there are already results, even though 
only partial, from RMBH’s O/D research of 2012 it is expected 
that this gap will be remedied. After all, the so-called “law 
for access to information” has been in force since May 2012. 
Among other obligations, this federal legislation establishes 
that: “It is the duty of the organs and public entities to promote, 
regardless of requirements, the disclosure – at an easily acces-
sible locations, within the scope of their competencies – of 
information of collective or general interest produced by them 
or held by them” (Brasil, 2011, article 8, heading). These public 
institutions must “use all legitimate means and instruments 
available to them – the disclosure on official Internet sites 
is mandatory” (Brasil, 2011, article 8, § 2). These sites must 

“contain content search tools that allows access to information 
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estabelece, entre outras obrigações, que: “É dever dos órgãos 
e entidades públicas promover, independentemente de reque-
rimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 
suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas” (BRASIL, 2011, art. 
8, caput). Essas instituições públicas devem “utilizar todos 
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet)” (BRASIL, 2011, art. 8, § 2º). Esses 
sítios devem “conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que 
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão” (BRASIL, 2011, 
art. 8, § 3º, inc. I).

Concluindo, cumpre destacar que intelectuais como Jacques 
Rancière e Marta Kuzma estão usando uma expressão para 
designar os tempos atuais, algo como um traço de nossa época: 
a humanidade estaria vivendo a “síndrome de Fukushima”. 
Calligaris (2011) afirma que essa síndrome “designa a con-
dição geral de nossos esforços discursivos e intelectuais (e 
também de nossa ação, é claro) num mundo que apresenta 
sempre (e no mínimo) a mesma complexidade do acidente 
da usina nuclear japonesa”. O psicanalista afirma, ainda, que 

“a dificuldade contemporânea […] não é tanto o silêncio im-
posto (de fora ou de dentro) quanto o excesso de variáveis. E 
quanto maior for o número de variáveis que contam na nossa 
visão de realidade, tanto mais vão será o trabalho de entender 
e inventar conceitos”.

Esse alerta soa bastante atual. Que sirva de lição na seleção 
de indicadores que, efetivamente, sejam capazes de perseguir 
a dita mobilidade urbana sustentável em Belo Horizonte.

in an objective, transparent, and clear manner, and in easy-to-
understand language” (Brasil, 2011, art. 8, § 3, section I).

In conclusion, it should be noted that intellectuals such 
as Jacques Rancière and Marta Kuzma are using an expres-
sion to describe current times, something like a feature of our 
time: Humanity would be living the “Fukushima syndrome”. 
Calligaris (2011) states that this syndrome “refers to the overall 
condition of our discursive and intellectual efforts (as well as 
our actions, of course) in a world that has always shown (and 
at the very least) the same complexity as the accident at the 
Japanese nuclear power plant”. The psychoanalyst also states 
that the “contemporary difficulty [...] is not so much the silence 
imposed (outside or inside), but the excess of variables. And 
the greater the number of variables that matter in our view 
of reality, the more the work involved in understanding and 
inventing concepts”.

This alert sounds very current. Let it be a lesson in the 
selection of indicators that are in fact able to accompany the 
so-called sustainable urban mobility in Belo Horizonte.
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No momento da elaboração deste artigo, os resultados da pesquisa de origem/destino (O/D) 2012 ainda não 1 
haviam sido divulgados.

A	O/D	realizada	pela	FJP	na	primeira	década	do	século	XXI	foi	iniciada	em	2001	e	suas	últimas	entrevistas	foram	2 
realizadas	em	2002,	devendo	ser	nomeada,	strictu	sensu,	“O/D	2001–2002”.	Neste	artigo,	essa	pesquisa	é	no-
meada,	de	forma	simplificada,	“O/D	2002”.

As	pesquisas	O/D	apresentam	resultados	de	viagens	(conjunto	de	deslocamentos	necessários	para	 ir	de	um	3 
ponto a outro) e de deslocamentos (cada um dos trechos de uma viagem), tanto de cada município quanto entre 
municípios,	e	da	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte	como	um	todo.	Neste	artigo	são	utilizados	apenas	os	
resultados	relativos	às	viagens	diárias	dos	moradores	de	Belo	Horizonte	que	acontecem	dentro	do	território	do	
município	de	Belo	Horizonte.

A	Empresa	de	Transportes	e	Trânsito	de	Belo	Horizonte	S.A.	(BHTrans)	é	uma	empresa	pública	da	administração	4 
indireta	da	Prefeitura	de	Belo	Horizonte,	que	tem	como	atribuição	principal	a	gestão	dos	sistemas	de	transportes,	
trânsito	e	sistema	viário	municipais.

Para	análise	da	caracterização	socioeconômica	da	cidade,	o	diagnóstico	optou	pela	agregação	de	setores	cen-5 
sitários	para	haver	compatibilidade	com	o	zoneamento	de	transportes	adotado	na	O/D	2002.	O	município	foi	
dividido	em	26	territórios	denominados	“áreas	homogêneas”.

Os	numeradores	e	denominadores	dos	indicadores	de	distribuição	modal	apresentados	nas	colunas	“ODM”	da	6 
Tabela	3,	relativos	aos	anos	de	1992	e	2002,	não	estão	apresentados	em	Belo	Horizonte	(2008).	Na	homepage	
da	BHTrans	encontram-se	dados	desagregados	de	DM	relativos	apenas	a	2002.	Isso,	apesar	de	saber-se	que	vêm	
sendo	realizadas	pesquisas	O/D	na	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte	(RMBH)	a	cada	dez	anos,	desde	a	
década de 1970.

Ao	analisar	a	política	pública	de	mobilidade	urbana	de	Belo	Horizonte,	uma	das	oitos	constatações	de	OLIVEIRA	7 
(2014,	p.	171)	é:	“em	relatórios	oficiais	da	BHTrans	há	falta	de	rigor	científico	e	a	descontinuidade	em	suas	edi-
ções	é	uma	marca”.

Exemplificando:	para	muitos	moradores	de	Belo	Horizonte,	o	melhor	caminho	para	se	chegar	ao	Barreiro	(que	é	8 
a região administrativa localizada no extremo oeste do município) é atravessar a Cidade Industrial, que fica no 
município de Contagem, fazendo uma viagem que é, strictu sensu, intermunicipal.

Notas
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No	momento	da	elaboração	deste	artigo,	os	resultados	publicados	na	homepage	da	BHtrans	sobre	o	assunto	9 
eram relativos ao período 1991–2011.

Uma limitação na estratificação por modo de transporte é a ausência de levantamentos quantitativos referentes 10 
ao	transporte	não	motorizado,	mas,	desde	2004,	a	BHTrans	(2012d)	já	calcula	indicadores	relativos	a	acidentes	
envolvendo bicicletas. Outra limitação é a não quantificação da quilometragem percorrida pela frota registrada, 
que	permitiria	o	cálculo	do	“índice	de	periculosidade	relativo	à	quilometragem	percorrida”	proposto	pela	ANTP	
(2012, p. 44).

Dentre	os	problemas	envolvendo	definições,	além	da	referente	à	de	“vítima	fatal”,	estão	as	definições	de	“vítima	11 
não	fatal”	e	de	“lesão	grave”;	a	forma	de	identificar	adequadamente	o	local	do	acidente	para	que	não	sejam	
computados	os	que	acontecem	em	áreas	privadas,	como	shopping	centers;	os	modos	de	transporte	efetivamente	
envolvidos no acidente, dentre outros, o que evidencia a necessidade permanente de padronização das definições 
que envolvem o assunto para comparar resultados entre municípios e países.

Portugal,	Grécia	e	Espanha	utilizam	24	horas,	França	utiliza	seis	dias	e	Itália	utiliza	sete	dias	(OMS,	2011).12 

Esses dados são controlados pelo Ministério da Saúde e foram, para o período 2000–2007, publicados por CNM 13 
(2009). Para exemplificar a divergência entre fontes, tome-se o ano de 2002, que apresenta uma diferença de 
146%	na	variável	“M”:	155	mortos	segundo	a	BHTrans	(2012d)	e	382	mortos	segundo	CNM	(2009,	p.	11).	A	partir	
de	2015,	a	BHTrans	passou	a	publicar,	em	sua	homepage	resultados	do	indicador	“M30	–	“nº	de	mortos	até	30	
dias	depois	do	acidente	de	trânsito”.

End Notes

At the time of writing of this article, the results from the research of origin/destination (O/D) 2012 had not yet 1 
been disclosed.

The O/D determined by the FJP in the first decade of this century began in 2001, and the last interviews were 2 
conducted	in	2002;	thus,	strictu sensu,	it	should	be	named	“O/D	2001–2002”;	however,	in	this	article,	this	research	
is	simplified	and	referrd	to	as	“O/D	2002”.

The O/D research shows the results of trips (series of movements needed to get from one point to another) and 3 
the	individual	legs	of	the	trips,	both	for	each	municipality	and	between	municipalities,	and	also	for	Belo	Horizonte’s	
metropolitan	area	as	a	whole.	Only	the	results	related	to	the	daily	trips	of	residents	of	Belo	Horizonte	that	take	
place	within	the	municipality	of	Belo	Horizonte	are	used	in	this	article.

The	Transport	and	Traffic	Company	of	Belo	Horizonte	(BHTrans)	is	a	public	company	indirectly	administered	by	4 
the	Belo	Horizonte	city	council,	whose	main	function	is	the	management	of	municipal	transport,	traffic,	and	road	
systems.

In order to analyze the socioeconomic characteristics of the city, the diagnosis opted for the aggregation of census 5 
sectors	so	that	there	would	be	compatibility	with	the	transport	zoning	adopted	in	“O/D	2002”.	The	municipality	
was	divided	into	26	territories	known	as	"homogeneous	areas".

The	numerators	and	denominators	of	the	MS	indicators	presented	in	the	“MO”	columns	of	Table	3,	for	the	years	6 
1992	and	2002,	are	not	presented	in	Belo	Horizonte	(2008).	Disaggregated	MS	data	relative	only	to	2002	are	lo-
cated	on	the	BHTrans	homepage.	This,	despite	knowing	that	O/D	research	has	been	conducted	in	Belo	Horizonte’s	
metropolitan	area	(RMBH)	every	ten	years	since	the	1970s.
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In	analyzing	public	policy	of	urban	mobility	for	Belo	Horizonte,	one	of	the	eight	findings	of	Oliveira	(2014,	171)	is:	7 
“in	official	BHTrans	reports	there	is	a	lack	of	scientific	rigor,	and	the	discontinuity	in	its	editions	is	a	trait.”

Illustrating:	for	many	residents	of	Belo	Horizonte,	the	best	way	to	get	to	Barreiro	(which	is	the	administrative	8 
region located in the far west of the municipality) is to pass through the industrial zone, which is located in the 
municipality	of	Contagem,	thus	making	a	trip	that	is,	strictu	sensu,	intermunicipal.

At	the	time	of	writing	of	this	article,	the	results	published	on	the	BHTrans	homepage	about	the	subject	were	for	9 
the period 1991–2011.

A	limitation	in	the	stratification	by	mode	of	transport	is	the	lack	of	quantitative	surveys	for	non-motorized	transport;	10 
however,	BHTrans	(2012d)	has	been	calculating	indicators	for	accidents	involving	bicycles.	Another	limitation	is	the	
non-quantification	of	the	distance	traveled	by	the	registered	fleet,	which	would	allow	calculation	of	the	“danger	
index	related	to	the	distance	covered”	proposed	by	the	ANTP	(2012,	44).

Among	the	problems	involving	definitions,	besides	the	meaning	of	“fatality”,	are:	the	definitions	of	“non-fatal	11 
victim”	and	“serious	injury”;	how	to	properly	identify	the	location	of	the	accident	so	that	those	occurring	in	pri-
vate	areas,	such	as	shopping	malls,	are	not	included;	and	the	transport	modes	that	are	actually	involved	in	the	
accident, among other things. This highlights the ongoing need for standardization of the definitions involving 
the	subject,	in	order	to	compare	results	between	municipalities	and	countries.

Portugal,	Greece,	and	Spain	use	24	hours,	France	uses	six	days,	and	Italy	uses	seven	days	(WHO,	2011).12 

These	data	are	controlled	by	the	Ministry	of	Health	and,	for	the	period	2000–2007,	were	published	by	CNM	(2009).	13 
To	illustrate	the	divergence	between	sources,	we	take	the	year	2002,	which	shows	a	difference	of	146%	in	the	
“M”	variable:	155	deaths	according	to	BHTrans	(2012d)	and	382	deaths	according	to	CNM	(2009,	11).	Starting	
in	2015,	BHTrans	began	publishing	on	their	homepage	results	from	the	“M30”	indicator:	number	of	deaths	up	
to 30 days after the traffic accident.
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Resumo
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), desenvolve o Programa Escola Integrada (PEI) com o objetivo de viabilizar a 
educação de tempo integral para crianças de 6 a 14 anos, matriculadas no ensino fun-
damental. Dentre os inúmeros desafios a serem enfrentados pelo programa, destaca-se a 
participação de alunos com deficiência e/ou com necessidades educativas especiais. Visto 
que a educação de tempo integral é uma estratégia importante na melhoria da qualidade 
da educação, esses alunos passam a reivindicar o direito de frequentá-lo. Com base em 
revisão bibliográfica e nos indicadores da prefeitura, observa-se que, gradativamente, 
as famílias pleiteiam o direito da presença dos seus filhos no programa. Os resultados 
apontam, apesar das dificuldades de infraestrutura, logística e de formação docente, 
a viabilidade desses alunos terem a extensão de jornada escolar como ferramenta de 
melhoria da aprendizagem e do convívio social.

Palavras-chave
Inclusão escolar, escola de tempo integral, alunos com deficiência

Abstract
Through the Municipal Department of Education (SMED), the Belo Horizonte city 
council (PBH) has been developing the Integrated School Program (PEI), whose goal 
is to make viable the full-time education of children between 6–14 years old who are 
enrolled in elementary school. Among the numerous challenges faced by the program, 
the participation of disabled students and/or students requiring special educational 
assistance must be highlighted. Considering that full-time education is an important 
strategy for improving the quality of the education, these students are now claiming 
the right to join it. Based on the reviewed literature and data from the city council’s 
indicators, it was seen that the families have gradually begun to demand the inclusion of 
their children in this program. Despite infrastructure difficulties, logistics, and teacher 
training, the results indicate that these students can count on the extended school day 
as a tool for improving learning and social interaction.

Key words
Educational inclusion, full-time school, disabled students
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Introdução

A 
agenda educacional passa, necessariamente, pelas 
discussões e reflexões referentes à inclusão de alunos 
com deficiência e/ou com necessidades educativas 
especiais nas escolas regulares, nas ações, nos proje-

tos e programas educacionais. No contexto escolar, esses sujeitos 
representam importante segmento, o qual precisa receber do 
poder público políticas que favoreçam a melhoria do aprendi-
zado e da convivência social. Belo Horizonte é considerada uma 
cidade educadora e tem buscado, por intermédio de diferentes 
projetos e programas, incrementar o aprendizado dos alunos, 
inclusive daqueles que apresentam algum tipo de deficiência.

Moll (2009) ratifica a importância de associar a escola ao 
conceito de Cidade Educadora, na perspectiva de que outros 
espaços que não somente a escola são potencializadores de 
aprendizagens significativas. Tornar uma cidade educadora 
implica um esforço congregado entre as entidades governa-
mentais e não governamentais, visando à consolidação de um 
modelo de gestão que valorize o desenvolvimento integral dos 
alunos atendidos (PBH, 2008).

De acordo com Gómez-Granell e Vila (2003), a cidade é 
um lugar onde as pessoas se reúnem para exercer seus direitos 
de cidadãos, sendo também um lugar de crises e conflitos. Os 
autores apontam o desafio de converter a cidade em um espaço 
de desenvolvimento e de convivência.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
Belo Horizonte é um município com, aproximadamente, 
2.479.165 habitantes (IBGE, 2014). No contexto da rede mu-
nicipal de educação, o município possui 190 escolas atendendo 
189.255 estudantes matriculados nos diferentes níveis de en-
sino (SMED, 2014).

O desenvolvimento da formação educacional dos alunos 
da rede municipal de ensino de Belo Horizonte é foco per-
manente nas agendas políticas e a escolha da consolidação do 
Programa Escola Integrada ratifica o compromisso pela busca 
de uma educação de qualidade com ênfase nas aprendizagens 
significativas (PBH, 2008).

Por iniciativa do vereador Arnaldo Godoy, foi sancio-
nada a Lei nº 8.432, de 31 de outubro de 2002, que instituiu 

Introduction

T 
he educational agenda must pass through discus-
sions and reflections regarding the inclusion of 
students with disabilities and/or special educa-
tional needs in mainstream schools, as well as in 

activities, projects, and educational programs. In the educa-
tional context, these people represent an important segment, 
which must receive policies from the public authorities that 
favor the improvement in learning and social interaction. 
Belo Horizonte is considered to be an “educator city”, and 
it has sought, through different projects and programs, to 
increase student learning, including for those who have a 
disability.

Moll (2009) confirms the importance of linking the school 
to the concept of an educator city, with the view that other 
spaces besides the school can enhance meaningful learning. 
Becoming an educator city involves an effort among govern-
mental and non-governmental agencies, in order to consoli-
date a management model that values   the integral development 
of the students served (PBH, 2008).

According to Gómez-Granell and Vila (2003), the city is a 
place where people gather to exercise their rights as citizens, 
and it is also a place of crises and conflicts. The authors point 
out the challenge of converting the city into a space for devel-
opment and coexistence.

According to the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics, Belo Horizonte is a city with approximately 2,479,165 
inhabitants (IBGE, 2014). In the context of the municipal 
education network, the city has 190 schools serving 189,255 
students enrolled at different educational levels (SMED, 
2014).

The development of the educational formation of the 
students in Belo Horizonte’s municipal education network 
is a permanent focus in the political agendas. The choice of 
consolidating the integrated school program (PEI) confirms 
the commitment to the pursuit of quality education with 
emphasis on meaningful learning (PBH, 2008).

At the initiative of councilor Arnaldo Godoy, law no. 
8.432, of October 31, 2002 was enacted. It established the 
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a implementação da jornada de tempo integral no ensino 
fundamental, em instituição de ensino municipal. Pensar em 
educação integral implica compreender a formação educativa 
do aluno com parceria constante entre a escola e a comunidade, 
no sentido de oportunizar vivências de acesso aos parques, 
clubes esportivos, museus, teatros, e às praças, entre outros 
locais, onde cada uma delas assume a responsabilidade para 
uma educação de qualidade e baseada na democracia.

“O que caracteriza a educação integral é o reconhecimento 
da necessidade de ampliar e qualificar o tempo escolar, supe-
rando o caráter parcial e limitado que as poucas horas diárias 
proporcionam, em estreita associação com o reconhecimento 
das múltiplas dimensões que caracterizam os seres humanos” 
(MOLL, 2009, p. 13).

Promover ações educativas que objetivem fortalecer a ci-
dade como um espaço real de formação democrática e de 
igualdade de oportunidades requer, segundo Gómez-Granell 
e Vila (2003) a sinergia entre os poderes públicos e a socie-
dade civil organizada. Os autores enfatizam que o esforço 
para a transformação social não pode ser feito apenas pela es-
cola e que, para mudar, é preciso articular um sistema amplo 
de participação dos diferentes agentes educativos que atuam 
na comunidade.

Ampliar o tempo escolar se traduz em ações mais sinérgi-
cas entre a comunidade e a escola, trazendo para o debate a 
educação como ponto de partida para a transformação social. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 
9.394/96, prevê, no artigo 87 parágrafo 5º, a implementação da 
educação integral, buscando conceber a educação ampliada 
como direito de crianças e adolescentes (PBH, 2008).

Segundo Moll (2011), dois fatores contribuíram para a 
implantação da escola de tempo integral, a saber: o Programa 
Mais Educação, que induz a organização do tempo e do cur-
rículo na perspectiva de uma educação que amplie as dimen-
sões, os tempos, os espaços e as oportunidades formativas e 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), que estipula percentual de financiamento 
para estudantes que permaneçam na escola pelo menos sete 
horas diárias nos cinco dias da semana.

Parte dos recursos para custeio do programa é oriunda 
do governo federal, ressaltando-se que a Prefeitura de Belo 
Horizonte destina recursos do próprio orçamento no desen-
volvimento do PEI, tanto para pagamento de funcionários, 
efetivação de obras na rede física, como também para a com-
pra de materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento 
das atividades programadas.

Através da revisão de literatura, o objetivo deste trabalho foi 
contextualizar a participação dos alunos com deficiência no PEI, 

implementation, in municipal educational institutions, of the 
full-time day for elementary school. Thinking about full-time 
education involves understanding the educational formation 
of students in a constant partnership between the school and 
the community, in order to create opportunities for experi-
encing access to the parks, sports clubs, museums, theaters, 
and squares, among other places, where each person takes 
responsibility for quality education based on democracy.

“What characterizes full-time education is the recognition 
of the need to expand and improve the quality of the school 
time, overcoming the partial and limited character that the 
few hours daily provide, in close association with recognition 
of the multiple dimensions that characterize human beings” 
(Moll, 2009, 13).

Promoting educational activities that aim to strengthen the 
city as a real place for democratic training and equal opportu-
nities requires, according to Gómez-Granell and Vila (2003), 
synergy between the public authorities and civil society. The 
authors emphasize that the struggle for social transforma-
tion cannot be undertaken only by the school, and that to 
change, it is necessary to coordinate a comprehensive system 
of participation from the different educational agents operat-
ing in the community.

Extending the amount of time in school translates into 
more synergistic actions between the community and school, 
bringing to the debate the notion of education as a starting 
point for social transformation. The Law for Guidelines and 
Foundations of National Education (LDBEN), no. 9.394/96, 
provides for (in article 87, paragraph 5) the implementation of 
full-time education, seeking to conceive expanded education 
as a right of children and adolescents (PBH, 2008).

According to Moll (2011), two factors contributed to 
the implementation of full-time school, namely: the More 
Education Program (Programa Mais Educação), which 
encourages the organization of time and the curriculum 
from the perspective of an education that expands the 
dimensions, times, spaces, and training opportunities; 
and the Fund for Maintenance and Development of Basic 
Education (Fundeb), which stipulates the percentage of 
funding for students who stay in school at least seven hours 
a day, five days a week.

Part of the resources for the program’s funding comes 
from the federal government, but it must be stressed that the 
Belo Horizonte city council earmarks resources from its own 
budget in the development of the PEI, in order to pay employ-
ees, execute works in the physical network, and also for the 
purchase of teaching materials necessary for the development 
of the planned activities.
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identificando as potencialidades e dificuldades no favorecimento 
do processo de aprendizagem e de convivência social.

Educação Integral e Inclusão

Em 2006, com 40 escolas selecionadas, a educação de tempo 
integral teve início na rede municipal de Belo Horizonte. 
Entretanto, apenas sete delas concordaram em participar do 
projeto. Os critérios de escolha das escolas a serem atendi-
das basearam-se nos jovens em situação de risco, nas áreas 
de vulnerabilidade social e que apresentaram baixo Índice 
de Desenvolvimento da Educação (Ideb) e baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).

O público-alvo do Programa Escola Integrada são crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos matriculados no ensino funda-
mental, totalizando, em 2014, o quantitativo de 54.833 alunos 
atendidos (SMED, 2014). O programa também conta com a 
parceria de universidades, faculdades, igrejas, centros cultu-
rais, clubes esportivos, entidades da sociedade civil organizada, 
museus, ONGs e parques, entre outros.

Em nível de recursos humanos necessários para a condução 
das atividades pedagógicas, o projeto conta com a presença de 
estudantes universitários e com pessoas da comunidade em 
torno das escolas participantes, denominados, respectivamente, 

“bolsistas” e “monitores”. No âmbito da escola, a coordenação do 
programa é de responsabilidade de um professor, escolhido pela 
direção e que é reconhecido como “professor coordenador”.

Ao desenvolver uma política pública nos preceitos dos direi-
tos sociais, o PEI objetiva, no conjunto de suas ações, favorecer 
o acesso dos alunos com deficiência. E, ao ampliar o atendi-
mento para esse público, estabelece o atendimento inclusivo 
como oportuno e necessário, entendendo serem as práticas 
inclusivas uma política educacional imprescindível. A escola 
denominada “inclusiva” requer uma instituição aberta para os 
alunos, na medida em que se propõe inserir todos os excluídos, 
assegurando qualidade na educação. Porém, sem desconside-
rar as diferenças, valorizando, assim, a diversidade.

Pensar na educação integral passa, necessariamente, pelo 
contexto da educação inclusiva. Na rede municipal de ensino 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, foco desta inves-
tigação, vigora a concepção inclusiva, pela qual as pessoas 
com deficiência e/ou com necessidades educativas especiais 
têm o direito de acesso e permanência no ensino comum. 
No conjunto da rede de ensino, estão incluídos 4.792 alunos 
com deficiência e/ou com necessidades educativas especiais. 
Especificamente no PEI, 828 alunos com deficiência estão 

Through the literature review, the objective of this work was 
to contextualize the participation of students with disabilities 
in the PEI, by identifying the posssibilities and difficulties in 
facilitating the learning process and social interaction.

Full-Time Education and Inclusion

In 2006, with 40 selected schools, full-time education began 
in the municipal network of Belo Horizonte. However, only 
seven of the schools agreed to participate in the project. The 
criteria for selecting schools to be served were based on young 
people at risk living in socially vulnerable areas that had low 
values for the education development index (EDI) and human 
development index (HDI).

The target public of the Integrated School Program (PEI) is 
children and adolescents aged 6 to 14 years who are enrolled 
in elementary school – in 2014, a total of 54,833 students were 
served (SMED, 2014). The program also includes a partner-
ship between universities, colleges, churches, cultural centers, 
sports clubs, civil society entities, museums, NGOs, and parks, 
among others.

As for the human resources necessary to conduct the peda-
gogic activities, the project counts on the presence of university 
students and community members in the participating schools, 
who are referred to as “scholars” and “monitors”, respectively. 
Within the schools, the program’s coordination is the respon-
sibility of a teacher, chosen by the management and who is 
recognized as a “coordinator teacher”.

In developing a public policy in accordance with the 
precepts of social rights, the PEI, in its actions, aims to facilitate 
access for students with disabilities. And, upon expanding the 
service for this group, establish inclusive service as appropriate 
and necessary, with the understanding that inclusive practices 
are an essential educational policy. An “inclusive” school is an 
institution open to students, to the extent that it proposes to 
include all those excluded, ensuring quality education without 
ignoring differences, and thus valuing diversity.

Thinking about full-time education must encompass 
inclusive education. In the municipal network of schools of 
the Belo Horizonte city council – the focus of this investiga-
tion – the inclusive concept is being applied, in which people 
with disabilities and/or special educational needs have the 
right to access and remain in regular education. Throughout 
the school network, there are 4,792 students with disabili-
ties and/or special educational needs. Specifically in the PEI, 
828 students with disabilities are present in the activities, 
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presentes nas atividades e esse dado indica a crescente procura 
desse público por participação e envolvimento no referido 
programa (SMED, 2014).

Gadotti e Romão (1997) enfatizam que, no cenário da pós-
modernidade, a escola precisa atuar enfrentando os novos 
desafios, desenvolvendo uma educação ética e cultural para 
a diversidade e para o respeito ao diferente. Para Mantoan 
(2005), inclusão implica em uma mudança de paradigma edu-
cacional, que gera uma reorganização das práticas escolares: 
planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação, ges-
tão do processo avaliativo.

No contexto do PEI, a Secretaria Municipal de Educação 
trabalha em parceria com diferentes secretarias temáticas. 
Com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), destaca-se 
o Programa Saúde do Estudante (PSE) que atua no acompa-
nhamento e monitoramento dos aspectos inerentes à saúde 
dos estudantes e que tem sido importante no favorecimento 
da presença na escola do aluno com deficiência. Outra par-
ceria importante é com a Secretaria Municipal Adjunta de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN), em que o 
acompanhamento da alimentação dos alunos com deficiência 
passa por monitoramento e supervisão frequentes.

Mas para favorecer a presença do aluno com deficiência 
no PEI, dúvidas e incertezas se fizeram presentes. Como a 
principal característica de desenvolvimento do PEI é o aten-
dimento educacional nos diferentes espaços da comunidade, 
além, é claro, das intervenções físicas dentro das próprias 
escolas, uma das metas é reduzir as barreiras arquitetônicas 
desses locais. Por essa razão, diversas intervenções físicas es-
tão em curso, com destaque para a instalação de elevadores e 
corrimãos, a construção de rampas, a adequação de banhei-
ros, a disponibilização de intérpretes de Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e de salas de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE1).

Uma parceria importante no favorecimento da inclusão dos 
alunos com deficiência na rede municipal foi a implementação 
das salas de AEE, uma vez que, estando os alunos dentro da 
lógica da inclusão educacional, as famílias passaram a rei-
vindicar o acesso aos demais serviços oferecidos pela escola, 
especialmente ao PEI.

Considerações Finais

Apesar das dificuldades inerentes ao processo de inclusão, 
alguns fatores têm contribuído para suscitar o debate dentro 
das escolas. A própria presença do aluno com deficiência já 

which indicates the growing demand from this segment of 
the public for participation and involvement in the program 
(SMED, 2014).

Gadotti and Romão (1997) emphasize that, in the post-
modern scenario, the school must act and face the new chal-
lenges, developing ethical and cultural education to ensure 
diversity and respect for that which is different. For Mantoan 
(2005), inclusion involves a change in the education paradigm, 
which generates a reorganization of school practices: planning, 
formation of classes, curriculum, assessment, and manage-
ment of the evaluation process.

In the context of the PEI, the Municipal Department of 
Education works in partnership with different departments. 
With the Municipal Department of Health (SMSA), there 
is the Student Health Program (PSE) that tracks and moni-
tors aspects related to the health of students and has been 
important in encouraging school attendance of disabled 
students. Another important partnership is with the Municipal 
Department for Food and Nutrition Security (SMASAN), in 
which the accompanying of disabled students’ eating habits 
undergoes frequent monitoring and supervision.

But in order to encourage the presence of disabled students 
in the PEI, doubts and uncertainties arose. The main develop-
mental feature of the PEI is the educational services in different 
community settings, in addition to, of course, the physical 
interventions within the schools themselves – one of the goals 
is to reduce the architectonic barriers of these locations. For 
this reason, various physical interventions are ongoing – a 
highlight is the installation of lifts and handrails, construction 
of ramps, adaptation of toilets, provision of Brazilian Sign 
Language (LIBRAS) interpreters, and rooms for Specialized 
Educational Services (AEE1).

An important partnership for encouraging the inclusion 
of disabled students in the municipal network was the imple-
mentation of the AEE rooms, because with the students being 
catered for as part of the rationale of educational inclusion, 
families started to demand access to the other services offered 
by the school, especially the PEI.

Final Considerations

Despite the inherent difficulties in the inclusion process, 
some factors have contributed to stimulating discussion within 
the schools. The very presence of disabled students is already 
a key driver of concerns within the school community, and 
families have gradually broadened their understanding of the 
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é um fator gerador de inquietações no seio da comunidade 
escolar e as famílias ampliam, gradativamente, o entendimento 
dos conceitos de direitos e diversidade, passando a reivindicar 
serviços historicamente negados.

Dentro do possível e da realidade da escola, a metodologia 
empregada no atendimento ao aluno se baseia na análise das 
limitações e potencialidades, tendo como referências o laudo 
médico, as avaliações pedagógicas efetivadas e, sobretudo, o 
nível de habilidade apresentado pelo mesmo. A prescrição das 
atividades leva em conta o nível de desenvolvimento do aluno, 
as suas peculiaridades e necessidades individualizadas, os con-
dicionantes de acessibilidade do local de desenvolvimento das 
atividades propostas, a motivação e desejo do referido aluno 
em participar das atividades programadas, o nível de formação 
dos funcionários envolvidos no programa, dentre outros.

No contexto da inclusão no PEI, destacam-se a importân-
cia de serem fomentadas formações aos educadores da rede 
como um todo, nos aspectos inerentes à inclusão; a neces-
sidade da remoção de barreiras arquitetônicas, na busca do 
fortalecimento das parcerias institucionais, e, sobretudo, o 
fortalecimento dos vínculos escola-família.

O que se espera nesse processo é a melhoria das relações 
família-escola e o despertar, no conjunto, dos educadores e 
alunos para a importância de serem garantidas experiências 
diversificadas para os alunos, independentemente de suas 
limitações físicas e/ou sensoriais, favorecendo a sua partici-
pação nas variadas atividades propostas no plano pedagógico 
do PEI e, também, a obtenção de um trabalho intersetorial 
de qualidade.

O acompanhamento pedagógico do aluno com deficiência 
e/ou necessidades educativas especiais conta com o apoio e 
envolvimento das equipes pedagógicas do PEI, do AEE e do 
Núcleo de Apoio à Inclusão, que também atuam na sensibili-
zação do conjunto da comunidade escolar para a importância 
da valorização da inclusão do mesmo na escola. O processo 
avaliativo dessa significativa experiência educacional continua 
em aberto e ainda precisa ser referendado por estudos mais 
consistentes e cientificamente comprovados.

Nesse âmbito de profundas transformações pelas quais a 
cidade de Belo Horizonte vem passando, o PEI constitui-se em 
um dos maiores programas educacionais. E, principalmente 
no aspecto da inclusão dos alunos com deficiência, muito 
ainda deve ser buscado e almejado.

concepts of rights and diversity and have begun demanding 
services that have historically been denied.

To the extent possible, and within the reality of the schools, 
the methodology employed in serving the students is based 
on analysis of the limitations and capabilities, taking as a 
reference the medical reports, the pedagogical assessments 
done, and, above all, the skill level displayed by the students. 
The prescription of activities takes into account the students’ 
level of development, their peculiarities and individualized 
needs, the accessibility constraints of the location in which 
the proposed activities will be developed, the motivation and 
desire of the students to participate in the scheduled activi-
ties, and the level of training of the employees involved in the 
program, among other things.

In the context of inclusion in the PEI, it is important to 
highlight the provision of training for educators in the network 
as a whole, in relation to: the aspects inherent to inclusion; the 
need for the removal of architectonic barriers in the pursuit 
of strengthening institutional partnerships; and, above all, the 
strengthening of school-family ties.

What is expected in this process is the improvement in 
family-school relationships and the awakening, as a whole, 
of the educators and students to the importance of having 
diversified experiences guaranteed for the students, regard-
less of their physical and/or sensorial limitations, thus favor-
ing their participation in the various activities proposed in 
the pedagogical plan of the PEI, and also in ensuring quality 
intersectoral work.

The educational accompaniment of students with disabili-
ties and/or special needs has the support and involvement of 
teaching staff of the PEI, the AEE, and the Inclusion Support 
Group, who also act in making the whole school community 
aware of the importance of valuing the inclusion of special-
needs students in the schools. The evaluation process of this 
important educational experience remains open and still 
needs to be endorsed by more consistent and scientifically 
proven studies.

In this context of profound transformations that the city of 
Belo Horizonte has been undergoing, the PEI counts as one 
of the biggest educational programs. However, particularly in 
relation to the inclusion of students with disabilities, much 
still needs to be pursued and achieved.
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Resumo
Belo Horizonte definiu a Taxa de Incidência de Dengue como indicador para avaliar o 
sexto Objetivo do Milênio: deter e iniciar a reversão da propagação da malária e outras 
doenças até 2015.

Descrevemos a epidemiologia da dengue em Belo Horizonte, os cenários da dengue 
em Minas Gerais, no Brasil e no mundo e a experiência de coordenação intersetorial na 
capital mineira. A ação coordenada, integrada, intermunicipal, intersetorial, interins-
titucional e participativa são fundamentais na preparação para se reduzir os impactos 
decorrentes da doença.

Palavras-chave
Observatório do Milênio, dengue, ações integradas, epidemiologia, Belo Horizonte

Abstract
Belo Horizonte defined the dengue incidence rate as an indicator for assessing the sixth 
Millennium Development Goal: to halt and begin to reverse the spread of malaria and 
other diseases by 2015.

We describe the epidemiology of dengue in Belo Horizonte, and the dengue sce-
narios in Minas Gerais, throughout Brazil, and worldwide, as well as the intersectoral 
coordination experience in Belo Horizonte. Coordinated, integrated, inter-municipal, 
inter-sectoral, inter-institutional, and participatory actions are fundamental in prepar-
ing to reduce the impacts resulting from the disease.

Key words
Millenium Observatory, dengue, integrated actions, epidemiology, Belo Horizonte
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Introdução

F 
icou definido como a 8ª meta do Objetivo 6 do Milênio: 
deter e iniciar a reversão da propagação da malária e 
outras doenças até 2015. No que diz respeito a Belo 
Horizonte, uma das sete cidades da América Latina 

e do Caribe a participarem do projeto piloto “Localizando os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, um dos indica-
dores propostos, relativo a esse tema, foi a Taxa de Incidência 
de Dengue (BELO HORIZONTE, 2010).

DENGUE NO CENÁRIO MUNDIAL
A dengue é a doença viral, transmitida por mosquitos, de 

maior importância hoje no mundo, com cerca de 2,5 bilhões 
de pessoas vivendo em países nos quais ela ocorre de forma 
endêmica. Os vírus da dengue possuem quatro sorotipos, 
biológica e antigenicamente distintos, mas sorologicamente 
relacionados, a saber: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. 
Todos esses sorotipos causam tanto a Dengue Clássica (DC) 
como a Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), e formariam 
o que se denomina de Complexo da Dengue. Cada infecção 

por um desses sorotipos, confere uma imunidade específica 
permanente, e transitória para os demais (imunidade cruzada), 
o que possibilita a uma pessoa ser infectada por até quatro 
vezes durante seu período de vida (OMS, 2009).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado para 
o aumento dos casos de dengue no mundo. Segundo a agência 
da Organização das Nações Unidas (ONU), a cada ano, de 50 
a 100 milhões de pessoas são afetadas pelo mosquito Aedes 
aegypti. Os casos são mais frequentes em áreas urbanizadas e 
com grande movimento de pessoas. As zonas de risco estão 
nas regiões tropicais e subtropicais. As áreas mais atingidas 
pelo mosquito da dengue são a América Latina, o sudeste da 
Ásia e o Pacífico. A dengue, na atualidade, é considerada um 
importante caso de saúde pública, em uma escala comparável a 
de outras doenças transmissíveis como a tuberculose. Deve ser 
destacado, no complexo cenário epidemiológico da dengue, a 
forma como se organiza o espaço geográfico das áreas urbanas, o 
modo de vida de suas populações e os seus reflexos no ambiente, 
os quais criam as condições para a proliferação dos vetores.

Introduction

T 
he 8th target of the sixth Millennium Goal was de-
scribed as: to halt and begin to reverse the spread 
of malaria and other diseases by 2015. With regard 
to Belo Horizonte, which was one of the seven cit-

ies of Latin America and the Caribbean to participate in the 
pilot project “Localizing the Millennium Development Goals”, 
one of the proposed indicators for this theme was the dengue 
incidence rate (Belo Horizonte, 2010).

DENGUE IN THE WORLD SCENE
Dengue is a viral disease transmitted by mosquitoes that 

is the most significant in the world today – about 2.5 billion 
people live in countries where it occurs endemically. The 
dengue virus has four biologically and antigenically distinct 
serotypes, but which are serologically related, namely: DENV-
1, DENV-2, DENV-3, and DENV-4. All these serotypes cause 
both classic dengue fever (CDF) and dengue hemorrhagic 
fever (DHF), and together form what is called the dengue 
complex. Each infection by one of these serotypes confers 

permanent specific immunity to that serotype, and transient 
immunity for the other serotypes (cross-immunity), which 
enables people to be infected up to four times during their 
lives (WHO, 2009).

The World Health Organization (WHO) has warned about 
the rise of dengue cases worldwide. According to the United 
Nations (UN), every year 50 to 100 million people are affected 
by the Aedes aegypti mosquito. Cases are more common in 
urban areas with a lot of people. The risk zones are more 
frequent in tropical and subtropical regions. The areas hard-
est hit by the dengue mosquito are Latin America, Southeast 
Asia, and the Pacific. Currently, dengue is considered to be 
an essential area of public health, on a scale comparable to 
other communicable diseases such as tuberculosis. Within the 
complex epidemiological scenario of dengue, it is important 
to highlight how geographical space is organized in urban 
areas and how people’s way of life effects the environment, 
given that this creates the conditions for the proliferation of 
the vectors.
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A forma de organização social do espaço, especialmente 
nos centros urbanos com grande densidade populacional, 
gera, em escala exponencial, os habitats para a reprodução do 
mosquito transmissor da dengue. Geralmente, locais onde as 
condições sanitárias são deficientes, mas também em outros, 
nos quais se considera que existe adequada infraestrutura de 
saneamento ambiental.

As mudanças demográficas ocorridas a partir da década 
de 1960 consistiram em intensos fluxos migratórios rurais-
urbanos, resultando em um inchaço das cidades. Associados 
a essa situação, vários fatores contribuem para a proliferação 
do inseto transmissor da dengue (TAUIL, 2001): a produção 
de uma grande quantidade de recipientes descartáveis pelo 
sistema industrial moderno, como plásticos, latas e outros 
materiais, com destino inadequado em quintais, ao longo das 
vias públicas e em terrenos baldios; o aumento exorbitante da 
produção de veículos automotores e o descarte impróprio de 
pneus usados; os recipientes contendo água, como vasos de 
flores, plantas aquáticas etc.

A OMS lançou a Estratégia Global para a Prevenção da 
Dengue, que se propõe a ajudar na redução pela metade das 
mortes nos próximos oito anos (OMS, 2012).

Nas Américas, a reemergência da dengue tornou-se um 
grave problema de saúde pública a partir da década de 1960. 
O predomínio da expressão clínica nas Américas é de febre da 
dengue em adultos jovens, diferindo do Sudeste Asiático, onde 
a doença grave da dengue predomina em lactentes e crianças. 
Entretanto, nas Américas vem sendo descrito um aumento do 
número de casos de dengue em crianças ao longo da década 
de 2000 (OPAS, 2012).

DENGUE NO CENÁRIO NACIONAL
A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde registrou um total de 286.011 casos de dengue no país 
de janeiro a abril de 2012. A Região Sudeste apresentou o 
maior número de casos (119.396 casos; 41,7%), seguida da 
Região Nordeste (103.687 casos; 36,3%), da Norte (30.145 
casos; 10,5%), da Centro-Oeste (29.477 casos; 10,3%) e da 
Sul (3.306 casos; 1,2%). Embora, na análise comparativa em 
relação ao ano de 2011, observe-se a redução de 44% dos 
casos no país, em algumas unidades da federação a relação é 
oposta (BRASIL, 2012).

O Aedes aegypti foi declarado como erradicado do Brasil 
em 1973, ressurgindo três anos depois e iniciando, a partir 
de então, uma progressiva dispersão no território nacional. 
No início da década de 1980, foram notificados os primeiros 
casos em Roraima, com circulação dos sorotipos 1 e 4 do vírus, 
sem se estabelecer, naquele momento, transmissão autóctone 

The way space is socially organized, especially in high-
density urban centers, generates, on an exponential scale, 
the habitats for the reproduction of the dengue-transmitting 
mosquito. Generally, these are locations where sanitary condi-
tions are poor, but also occur in other places considered to 
have adequate environmental sanitation infrastructure.

Demographic changes occurring from the 1960s onward 
consisted of intense rural-urban migration, which resulted in 
swelling cities. Associated with this situation, several factors 
have contributed to the proliferation of the insect that trans-
mits dengue (Tauil, 2001): the production of a large amount 
of disposable containers by the modern industrial system (e.g., 
plastics, cans, and other materials, which are inadequately 
disposed in backyards, along roads, and in vacant lots); the 
exorbitant increase in motor vehicle production and the 
improper disposal of used tires; and containers containing 
water (e.g., flower vases, aquatic plants, etc.).

WHO launched the Global Strategy for Dengue Prevention, 
which aims to halve the number of deaths from dengue over 
the next eight years (WHO, 2012).

In the Americas, the reemergence of dengue became a seri-
ous public health problem from the 1960s onward. Its clinical 
expression in the Americas is predominantly as dengue fever 
in young adults – different from Southeast Asia, where the 
serious form of dengue predominates in infants and chil-
dren. However, an increase in the number of dengue cases 
in children in the Americas has been detailed for the decade 
beginning in 2000 (OPAS, 2012).

DENGUE ON THE NATIONAL SCENE
The Health Surveillance Department of the Health Ministry 

recorded a total of 286,011 cases of dengue in the country 
from January to April 2012. The Southeast region had the 
highest number of cases (119,396 cases, 41.7%), followed by 
the Northeast region (103,687 cases, 36.3%), the North (30,145 
cases, 10.5%), the Center-West (29,477 cases, 10.3%) and the 
South (3,306 cases, 1.2%). Although a reduction of 44% in 
cases throughout the country was observed in the compara-
tive analysis in relation to 2011, in some Brazilian states the 
relationship is the opposite (Brasil, 2012).

Aedes aegypti was declared to be eradicated in Brazil in 1973, 
but reemerged three years later and then started to gradually 
spread throughout the country. In the early 1980s, the first 
cases were reported in the state of Roraima, with circulation 
of serotypes 1 and 4 of the virus, without establishing, at that 
moment, significant autochthonous transmission. The first 
epidemics began in 1986, initially affecting   Rio de Janeiro’s 
metropolitan area and later some capitals of the Northeast 
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importante. A partir de 1986 ocorreram as primeiras epi-
demias, atingindo inicialmente a região metropolitana do 
Rio de Janeiro e, posteriormente, algumas capitais da Região 
Nordeste. Na epidemia de 1986, identificou-se a ocorrência 
da circulação do sorotipo DENV-1, primeiramente no Estado 
do Rio de Janeiro, disseminando-se, a seguir, para outros seis 
estados até 1990. Nesse ano, foi identificada a circulação de 
um novo sorotipo, o DENV-2, também no Estado do Rio de 
Janeiro (TAUIL, 2001).

Entre os anos de 1990 e 2000, várias epidemias foram re-
gistradas, sobretudo nos grandes centros urbanos das Regiões 
Sudeste e Nordeste do Brasil, responsáveis pela maior parte 
dos casos notificados. As Regiões Norte e Centro-Oeste foram 
acometidas posteriormente, apresentando a ocorrência de 
epidemias de dengue a partir da segunda metade da década 
de 1990. A circulação do sorotipo 3 do vírus foi identificada, 
pela primeira vez, em dezembro de 2000, também no Estado 
do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Estado de Roraima, em 
novembro de 2001, rapidamente se estendendo para as outras 
regiões, poupando inicialmente os três estados da Região Sul 
(BRASIL, 2011; PESSANHA et al., 2009).

Os casos da doença que, a princípio, foram observados em 
grandes centros urbanos, passaram a ser registrados em todas 
as regiões ao longo das duas décadas seguintes, afetando mu-
nicípios de todos os portes populacionais. O padrão inicial de 
casos de Dengue Clássica, afetando adultos jovens, apresentou 
marcadas alterações ao longo dos últimos anos no país, com 
um aumento das formas graves. Em especial, no ano de 2008, 
no Rio de Janeiro, com uma nova e importante epidemia do 
sorotipo 2, quando foi observada uma migração dos casos 
graves para crianças (BRASIL, 2011).

Na segunda metade do ano de 2009, apesar de se man-
ter importante circulação do DENV-2 em algumas regiões, 
o DENV-1 ressurgiu como sorotipo predominante no país, 
levando a uma grande circulação ao longo do ano de 2010 
(BRASIL 2011).

A esse cenário, foi incorporada a recente reintrodução do 
DENV-4. Desde 1981, o sorotipo DENV-4 não era identi-
ficado como apresentando circulação autóctone no Brasil. 
No início do segundo semestre de 2010, a Rede Nacional de 
Laboratórios de Saúde Pública, coordenada pelo Ministério 
da Saúde do Brasil, identificou a circulação desse sorotipo em 
Roraima. Em seguida, o DENV-4 foi apontado como autóc-
tone no Estado do Amazonas, em dezembro de 2010, seguido 
pelo Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo ainda 
no primeiro semestre de 2011 (BRASIL, 2011).

Embora o sorotipo 4 ainda não tenha se tornado predo-
minante até o momento no Brasil, exemplos de sua rápida 

region of Brazil. In the 1986 epidemic, the circulation of the 
DENV-1 serotype was identified, primarily in the state of Rio 
de Janeiro, but it had also spread to six other states by 1990. 
In that year, the circulation of a new serotype, DENV-2, was 
identified – also in the state of Rio de Janeiro (Tauil, 2001).

Between 1990 and 2000, several epidemics were recorded, 
especially in the large urban centers of the Southeast and 
Northeast regions of Brazil, which were responsible for the 
majority of reported cases. The North and Center-west regions 
were affected later, with the occurrence of dengue epidem-
ics starting in the second half of the 1990s. The circulation 
of serotype 3 of the virus was identified for the first time in 
December 2000, also in the state of Rio de Janeiro, and later 
in the state of Roraima in November 2001, quickly spreading 
to other regions, initially sparing the three states of the South 
region (Brasil, 2011; Pessanha et al., 2009).

The cases of the disease, which initially were observed in 
large urban centers, started to be recorded in all regions over 
the next two decades, affecting municipalities of all population 
sizes. The initial pattern of cases of classic dengue affecting 
young adults has shown marked changes over the past few 
years in the country, with an increase in the severe forms; for 
example, in 2008, in Rio de Janeiro there was a major new 
epidemic of serotype 2 in which a migration of severe cases 
to children was observed (Brasil, 2011).

In the second half of 2009, although the circulation of DENV-2 
remained substantial in some regions, DENV-1 reemerged as 
the predominant serotype in the country, leading to widespread 
circulation throughout the year 2010 (Brasil, 2011).

In this scenario, the recent reintroduction of DENV-4 was 
included. The DENV-4 serotype had not been identified as 
having autochthonous circulation in Brazil since 1981. Early 
in the second half of 2010, the National Network of Public 
Health Laboratories, coordinated by the Brazilian Ministry of 
Health, identified the circulation of this serotype in Roraima. 
Subsequently, in December 2010, DENV-4 was indicated as 
an autochthone in the state of Amazonas, followed by Pará, 
Piauí, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, and São Paulo in the first 
half of 2011 (Brasil, 2011).

Although serotype 4 has not yet become predominant in Brazil, 
examples of its rapid spread have been reported in other regions 
of the world: between 2007 and 2009, DENV-4 spread among the 
Pacific islands as the predominant serotype; in India, after more 
than 30 years with only sporadic cases, DENV-4 replaced DENV-
3, leading to the occurrence of a major epidemic in 2007, with 
the serotype being associated with severe cases in the follow-
ing years; in 2008, in Peru, DENV-4 became the predominant 
serotype in just six months after its reemergence (Brasil, 2011).
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disseminação têm sido descritos em outras regiões do mundo: 
entre 2007 e 2009, o DENV-4 propagou-se entre as ilhas do 
Pacífico como sorotipo predominante; na Índia, após mais de 
30 anos com apenas casos esporádicos, o DENV-4 substituiu 
o DENV-3, levando à ocorrência de uma grande epidemia 
em 2007, com o sorotipo sendo associado a casos graves nos 
anos seguintes; em 2008, no Peru, o DENV-4 transformou-
se no sorotipo predominante em apenas seis meses após sua 
reemergência (BRASIL, 2011).

Dessa forma, o período sazonal da dengue no Brasil, nos 
próximos anos, apresenta um novo desafio com a circulação 
do DENV-4, criando a possibilidade de novas alterações no 
padrão de ocorrência da doença se esse sorotipo tornar-se 
predominante.

Entre as unidades federadas que apresentam aumento na 
incidência, em 2012, estão: Roraima (182,5 casos por 100 
mil habitantes), Sergipe (184,4 casos por 100 mil habitantes), 
Bahia (200,9 casos por 100 mil habitantes), Alagoas (207,2 
casos por 100 mil habitantes), Pernambuco (311,4 casos por 
100 mil habitantes), Mato Grosso (454,7 casos por 100 mil 
habitantes) e, com destaque, Tocantins (837,7 casos por 100 
mil habitantes) e Rio de Janeiro, que também apresentam 
aumento no número absoluto de casos (BRASIL, 2012).

De janeiro a abril de 2012, foram confirmados 1.083 casos 
graves no país, o que representa uma redução de 87%, ao se 
comparar com o mesmo período de 2011, quando foram con-
firmados 8.630 casos graves. Na Região Sudeste, comprovou-
se 425 casos graves, com destaque para Rio de Janeiro (263) 
e Espírito Santo (109). No Nordeste, ocorreram 385 casos 
graves, sendo que Bahia (102) e Rio Grande do Norte (84) 
apresentaram o maior número de registros. Já no Centro-
Oeste (com 193 casos graves), destacam-se Goiás (104) e Mato 
Grosso (69). Por fim, na Região Norte houve registro de 72 
casos, com a maior parte (41) ocorrendo no Estado do Pará 
(BRASIL, 2012).

Em relação às mortes, até abril de 2012 foram confirmados 
74 óbitos como dengue e 141 óbitos em investigação, que 
poderão ser atestados ou descartados, o que representa, pro-
visoriamente, uma redução em comparação com 2011, pois no 
mesmo período registrou-se 374 óbitos (BRASIL, 2012).

Das 8.160 amostras para isolamento viral, 2.098 eram po-
sitivas, com um percentual de positividade global de 25,7%. A 
proporção por sorotipo viral demonstra o predomínio nos iso-
lamentos do sorotipo DENV-4 (59,3%). O sorotipo DENV-1 
foi isolado em 36,4% das amostras, o DENV-2, em 4,1% e o 
DENV-3, em apenas 0,2% (BRASIL, 2012).

Por região, observa-se no Norte e Nordeste um maior predo-
mínio do DENV-4. Na Região Sudeste, existe um equilíbrio entre 

Thus, in the coming years, the seasonal period of dengue 
in Brazil will present a new challenge with the circulation 
of DENV-4, creating the possibility of further changes in 
the disease’s occurrence pattern if this serotype becomes 
predominant.

Among the Brazilian federative units that showed an 
increase in incidence rates in 2012 are: Roraima (182.5 cases 
per 100,000 inhabitants), Sergipe (184.4 cases per 100,000 
inhabitants), Bahia (200.9 cases per 100,000 inhabitants), 
Alagoas (207.2 cases per 100,000 inhabitants), Pernambuco 
(311.4 cases per 100,000 inhabitants), Mato Grosso (454.7 cases 
per 100,000 inhabitants), and especially Tocantins (837.7 cases 
per 100,000 inhabitants) and Rio de Janeiro which also showed 
an increase in the absolute number of cases (Brasil, 2012).

From January to April 2012, 1,083 severe cases were 
confirmed in the country, which represented a decrease of 
87% when compared with the same period in 2011 when 
8,630 severe cases were confirmed. In the Southeast region, 
425 serious cases were confirmed, the most notable being Rio 
de Janeiro (263) and Espírito Santo (109). In the Northeast, 
there were 385 severe cases – Bahia (102) and Rio Grande do 
Norte (84) recorded the highest numbers. In the Center-West 
region (with 193 severe cases), the states of Goiás (104) and 
Mato Grosso (69) stand out. Finally, in the North region, there 
were 72 reported cases, with the majority (41) occurring in 
the state of Pará (Brasil, 2012).

In relation to the deaths, up until April 2012 there were 
74 deaths confirmed as a result of dengue and 141 deaths 
were under investigation, which could either be regarded or 
disregarded, and which provisionally represents a reduction 
compared to 2011, given that in the same period 374 deaths 
were recorded (Brasil, 2012).

Of the 8,160 samples for virus isolation, 2,098 were posi-
tive, with an overall positivity of 25.7%. The proportion per 
viral serotype in the isolations shows the predominance of the 
DENV-4 serotype (59.3%). The DENV-1 serotype was isolated 
in 36.4% of the samples, DENV-2 in 4.1%, and DENV-3 in 
only 0.2% (Brasil, 2012).

By region, it can be seen that in the North and Northeast 
regions there is increased prevalence of DENV-4. In the 
Southeast region, there is a balance between the DENV-4 
and DENV-1 serotypes. In the Center-West and South regions, 
DENV-1 still predominates (Brasil, 2012).

DENGUE IN MINAS GERAIS
The first notification in Minas Gerais state occurred in 1987, 

in the municipality of Pirapetinga located in the Zona da Mata 
region near the border with Rio de Janeiro state (Serufo, 1993). 
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os sorotipos DENV-4 e DENV-1. Já nas Regiões Centro-Oeste 
e Sul, o predomínio ainda é do DENV-1 (BRASIL, 2012).

DENGUE NO CENÁRIO DE MINAS GERAIS
A primeira notificação no Estado de Minas Gerais ocorreu 

em 1987, no município de Pirapetinga, situado na Zona da 
Mata, próximo ao Estado do Rio de Janeiro (SERUFO, 1993). 
Entre 1991 e 1993, ocorreram epidemias em regiões do interior, 
especialmente no Triângulo Mineiro e em regiões próximas. 
Em 1993, foram 3.863 casos notificados somente no município 
de Uberlândia (LEMOS, 2006).

Até 1996, a doença restringiu-se a municípios do interior. 
Nesse mesmo ano, foram confirmados os primeiros casos na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 1998, Minas 
Gerais enfrentou sua primeira epidemia, que atingiu todo 
o estado e, principalmente, a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Essa região respondeu por 87% dos 147.418 casos 
notificados, com incidência de 862,08 casos/100.000 habitan-
tes (LEMOS, 2006).

Nos dois anos seguintes, apresentou-se uma diminuição no 
número de casos. Porém, surgiu nova tendência de aumento 
em 2001, culminando com o segundo pico epidêmico em 2002, 
principalmente nas regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, 
Triângulo Mineiro e norte do Estado (LEMOS, 2006).

Houve redução de casos notificados entre 2003 e 2005, 
embora, em 2004, o Estado de Minas Gerais tenha registrado 
o maior número de casos no Brasil (cerca de 20% do total). O 
ano de 2006, em relação a 2005, apontou nova tendência de 
aumento dos casos, principalmente nas regiões do Triângulo 
e do Norte de Minas (CATÃO, 2011).

O aumento da circulação viral, em 2006, levou o estado 
a propor um plano de intensificação, atualizando o Plano 
Estadual de Controle da Dengue de 2002. Mesmo com a 
implementação das ações desse plano, ocorreu aumento no 
número de casos em 2007, com a crescente circulação viral 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde se con-
centram cerca de 25% da população do estado. No ano de 
2008, foram notificados em Minas Gerais 79.354 casos e em 
2009, 83.193, representando um aumento de 4,8% (MINAS 
GERAIS, 2010).

A doença tem se manifestado em todas as regiões de Minas 
Gerais, porém a transmissão não ocorre de forma homogênea. 
As macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha e Sul se destacam 
pela baixa incidência de casos da doença. No período de 2001 
a 2009, a macrorregião Leste apresentou as maiores taxas de 
incidência (média de 623,4 casos por 100.000 habitantes), 
seguida pela macrorregião do Triângulo do Sul (393,3 casos 
por 100.000 habitantes), Triângulo do Norte (354,2 casos por 

Between 1991 and 1993 there were epidemics in the interior 
regions, especially in the Triângulo Mineiro (Mineiro Triangle) 
and other nearby regions. In 1993, there were 3,863 cases 
reported in the municipality of Uberlândia (Lemos, 2006).

Up until 1996, the disease had been restricted to munici-
palities of the interior. That same year, the first cases were 
confirmed in Belo Horizonte’s metropolitan area. In 1998, 
Minas Gerais faced its first epidemic, which affected the entire 
state and especially Belo Horizonte’s metropolitan area which 
accounted for 87% of the 147,418 reported cases, with an inci-
dence of 862.08 cases per 100,000 inhabitants (Lemos, 2006).

Over the next two years, there was a decrease in the number 
of cases. However, there was a new upward trend in 2001, 
which culminated in the second epidemic peak in 2002, mainly 
in the regions of Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Triângulo 
Mineiro, and the north of the state (Lemos, 2006).

Between 2003 and 2005 there was a reduction in the 
number of cases reported, although in 2004 the state of Minas 
Gerais had registered the highest number of cases in Brazil 
(about 20% of the total). In comparison with 2005, the year 
2006 indicated a new upward trend in cases, especially in 
the Triângulo Mineiro region and the north of Minas Gerais 
(Catão, 2011).

The increased circulation of the virus in 2006 led the state to 
propose an intensification plan, updating the 2002 State Plan 
for Control of Dengue. Even with the implementation of the 
actions of this plan, there was an increase in the number of cases 
in 2007, with increasing viral circulation in Belo Horizonte’s 
metropolitan area, where about 25% of the state’s population 
is concentrated. In 2008, there were 79,354 cases reported in 
Minas Gerais, while in 2009 there were 83,193 cases, which 
represents an increase of 4.8% (Minas Gerais, 2010).

The disease has manifested itself in all regions of Minas 
Gerais; however, transmission does not occur homogeneously. 
The Central-South, Jequitinhonha, and South macro-regions 
are notable for the low incidence of the disease. In the period 
2001–2009, the East macro-region had the highest incidence 
rates (average of 623.4 cases per 100,000 inhabitants), followed 
by Triângulo do Sul with 393.3 cases per 100,000 inhabitants), 
Triângulo do Norte with 354.2 cases per 100,000 inhabitants, 
Northeast (318.7 cases per 100,000 inhabitants), and, finally, 
the Central macro-region with an average of 274.9 cases per 
100,000 inhabitants (Minas Gerais, 2010).

The most affected age group was adults aged 20 to 59 years. 
The occurrence of dengue in this age group, besides being a 
public health problem, interferes in the economy because it 
leads to increased work absenteeism, thereby decreasing the 
production capacity of companies (Minas Gerais, 2010).
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100.000 habitantes), Nordeste (318,7 casos por 100.000 habi-
tantes) e, por fim, pela macrorregião Centro, com média de 
274,9 casos por 100.000 habitantes (MINAS GERAIS, 2010).

A faixa etária mais acometida foi de adultos com idade entre 
20 e 59 anos. A ocorrência de dengue na população dessa faixa 
etária, além de ser um problema de saúde pública, interfere na 
economia, pois leva ao aumento do absenteísmo ao trabalho, 
diminuindo a capacidade de produção das empresas (MINAS 
GERAIS, 2010).

Em 2010, no Estado de Minas Gerais, foram notificados 
261.915 casos suspeitos de dengue, correspondendo ao maior 
pico da doença. Já em 2011, 64.199 foram notificados, ou seja, 
uma queda significativa, embora em alguns municípios não 
tenha ocorrido redução do número de casos em relação ao 
ano anterior (MINAS GERAIS, 2012).

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) comprovou a transmis-
são simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos 
exames de isolamento viral: DENV-1, DENV-2 e DENV-3, a 
partir de 2008. Fato mencionado anteriormente, que sugere 
o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior 
número de casos na forma grave. Ademais, foi detectada a 
introdução do sorotipo DENV-4 no Brasil, no mês de julho 
de 2010, e em Minas Gerais a presença desse sorotipo foi 
confirmada em setembro de 2011, no município de Frutal 
(MINAS GERAIS, 2012).

Até 09/08/2012, foram notificados 35.630 casos de den-
gue, no ano, em Minas Gerais e confirmados nove óbitos 
por dengue grave, sendo quatro óbitos atestados por Dengue 
com Complicação e cinco, por Febre Hemorrágica da Dengue 
(MINAS GERAIS, 2012).

DENGUE NO CENÁRIO DE BELO HORIZONTE
Em Belo Horizonte, no ano de 1996, ocorreu a primeira 

epidemia de dengue no Distrito Sanitário Venda Nova, um dos 
nove distritos sanitários do município e localizado ao norte da 
cidade. No primeiro semestre de 1997, houve uma segunda 
epidemia, com maior incidência da doença na Região Oeste 
do município. Em ambas, foi identificado apenas o sorotipo 
DENV-1 do vírus da dengue. Nos últimos meses daquele ano, 
nova epidemia atingiu o município e se estendeu até o final do 
primeiro semestre de 1998, quando foi detectada circulação si-
multânea dos sorotipos DENV-1 e DENV-2, com cerca de 80.000 
casos da doença confirmados (CORRÊA, 2005; PESSANHA et 
al., 2011). Até 2007, esse foi o maior número absoluto de casos 
já registrado em Belo Horizonte em um único ano. A doença 
apresenta sazonalidade anual, com maior número de casos 
observados no primeiro semestre de cada ano, coincidindo com 
o período de maior volume de chuvas (ALMEIDA, 2007).

In 2010, in the state of Minas Gerais, 261,915 suspected 
dengue cases were notified, which corresponds to the greatest 
spike in the disease. In 2011, there were 64,199 cases reported; 
that is, a significant drop, although in some municipalities there 
had not been a reduction in the number of cases compared to 
the previous year (Minas Gerais, 2012).

Beginning in 2008, the Ezequiel Dias Foundation (Funed) 
verified the simultaneous transmission in the state by different 
serotypes, through virus isolation tests (DENV-1, DENV-2, and 
DENV-3) – a fact mentioned earlier, which suggests increased 
dengue transmission and the occurrence of more cases in the 
severe form. Moreover, the introduction of the DENV-4 sero-
type was detected in Brazil in July 2010, while in Minas Gerais 
the presence of this serotype was confirmed in September 2011, 
in the municipality of Frutal (Minas Gerais, 2012).

By August 9, 2012, 35,630 cases of dengue had been 
reported for that year in Minas Gerais, and there had been 
nine confirmed deaths from severe dengue – four of the deaths 
were certified as being from dengue with complications and 
five by DHF (Minas Gerais, 2012).

DENGUE IN THE BELO HORIZONTE SCENE
In Belo Horizonte, in 1996, the first dengue epidemic 

occurred in the Venda Nova Health District – it is one of the 
nine health districts of the municipality and is located to the 
north of the city. In the first half of 1997 there was a second 
epidemic, with the highest incidence of the disease in the West 
region of the municipality. In both cases, only the DENV-1 
serotype of the dengue virus was identified. In the last months 
of that year, a new epidemic hit the municipality and contin-
ued until the end of the first half of 1998, when simultaneous 
circulation of serotypes DENV-1 and DENV-2 was detected, 
with about 80,000 cases of the disease confirmed (Corrêa, 2005; 
Pessanha et al., 2011). Up until 2007, this had been the largest 
absolute number of cases ever recorded in Belo Horizonte in 
a single year. The disease has annual seasonality, with more 
cases observed in the first half of each year, which coincides 
with the period of greatest rainfall (Almeida, 2007).

After the major epidemic that occurred in 1997–1998, the 
municipality of Belo Horizonte began receiving funding from 
the Plan for the Eradication of Aedes aegypti (PEAa) from 
the Ministry of Health, and intensified vector control with 
bi-monthly treatment cycles of foci in 100% of properties and 
the conducting of research between the treatment cycles. The 
historical series from the larval foci research in the municipal-
ity shows that since 1998 there has been a reduction in the 
average annual rate of building infestation by Aedes aegypti, 
but consistently higher rates have been maintained during 
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O município de Belo Horizonte, após a grande epidemia 
ocorrida em 1997–1998, passou a receber recursos do Plano 
de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), do Ministério da 
Saúde, e intensificou o controle vetorial, com ciclos bimensais 
de tratamento de focos em 100% dos imóveis, e a realização 
de pesquisas entre os ciclos de tratamento. A série histórica 
das pesquisas de focos larvários no município mostra, a par-
tir de 1998, uma redução no índice anual médio de infestação 
predial do Aedes aegypti, mantendo sistematicamente índices 
mais elevados durante os meses em que ocorre elevação da 
precipitação pluviométrica (CAIAFFA, 2005; PESSANHA 
et al., 2003).

 Inquérito soroepidemiológico realizado no final de 1999 
e início de 2000, em dois distritos sanitários da cidade, apon-
taram uma soroprevalência de 22,3%, com cerca de 2/3 dos 
soropositivos, simultaneamente, para os sorotipos DENV-1 e 
DENV-2. Em fevereiro de 2002, o DENV-3 foi, pela primeira 
vez, identificado no município. Cabe ressaltar que a dimen-
são da ocorrência de casos, entre 2001 e 2002 em BH, não 
acompanhou o perfil regional e estadual (Gráfico 1), após a 
detecção em 2000 do DENV-3 no Rio de Janeiro (CUNHA, 
2008; PESSANHA et al., 2010).

GRÁFICO	1.	Caso	notificados	de	dengue,	1990	a	2011,	Belo	Horizonte,	outros	municípios	de	Minas	Gerais	e	total	do	Estado
CHART	1.	Notified	cases	of	dengue	between	1990	and	2011	in	Belo	Horizonte,	other	municipalities	of	Minas	Gerais,	and	the	total	for	the	state

Fonte:	SINAN–MS
Source:	SINAN–MS

the months in which there is more rainfall (Caiaffa, 2005; 
Pessanha et al., 2003).

A sero-epidemiological survey conducted in late 1999 
and early 2000, in two health districts of the city, showed a 
sero-prevalence of 22.3%, with about two thirds of the sero-
positives being simultaneous for the DENV-1 and DENV-2 
serotypes. In February 2002, DENV-3 was first identified in 
the municipality. It is important to note that the magnitude 
of the occurrence of cases between 2001 and 2002 in Belo 
Horizonte did not accompany the regional and state profile 
(Figure 1), after the detection in 2000 of DENV-3 in Rio de 
Janeiro (Cunha, 2008; Pessanha et al., 2010).

The outbreak of epidemics in the city with different 
durations and intensities, which repeatedly demonstrated 
the concentration of cases in some areas, was described by 
Almeida (2007–2008). Although there is an annual alternation 
of the highest incidences among the health districts of the 
city, some areas always have a lower relative incidence, as is 
the case in Barreiro and the Central-South regions (Pessanha 
et al., 2012).

Between 2003 and 2005, there were successive reductions in 
incident cases. However, from 2006 there was a reversal in this 
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A manifestação das epidemias na cidade, com diferentes 
durações e intensidades, evidenciando repetidamente a con-
centração de casos em algumas áreas, foi descrita por Almeida 
(2007/2008). Embora haja alternância anual das incidências 
mais elevadas entre os distritos sanitários da cidade, algumas 
regiões apresentam sempre uma incidência relativa menor, 
caso do Barreiro e da Centro-Sul (PESSANHA et al., 2012).

Entre 2003 e 2005, observaram-se sucessivas reduções dos 
casos incidentes. Entretanto, a partir de 2006, há reversão 
nessa tendência. Nos cinco anos subsequentes (de 2006 a 
2010), houve um aumento de notificação de casos de dengue 
em Belo Horizonte, uma média de 300% ao ano. Nos anos 
de 2005, 2006 e 2009 não foram registrados óbitos; em 2007 
aconteceram dois; em 2008, três e, em 2010, ocorreram 15 
óbitos de dengue: seis casos de Dengue por Complicação e 
nove de FHD.

O coeficiente de notificação de casos de dengue no mu-
nicípio, em 2010, foi de 222/10.000 hab., com 52.810 casos 
comprovados (BRASIL, 2011; PESSANHA et al., 2012).

Discussão

A transmissão de dengue em Belo Horizonte vem apresen-
tando um padrão marcado por ciclos de predomínio de uma 
determinada região da cidade, nem sempre caracterizado pela 
circulação de um mesmo sorotipo do vírus. Nos primeiros anos 
da década de 2000, os ciclos foram balizados por períodos de 
baixa transmissão da doença, apesar da ocorrência de epidemias 
nos estados vizinhos e mesmo em outras cidades mineiras.

A incidência de epidemias de maior magnitude, a partir de 
2007, com alternância de sorotipos predominantes e mudanças 
dos locais de maior infecção, traz em seu bojo uma discussão 
da necessidade de diferenciadas intervenções, baseadas em 
um mapeamento de fatores condicionantes da ocorrência 
das mesmas. As epidemias da Região Noroeste, em 2007, e 
da Região Nordeste, em 2008, causadas pelo DENV-3 e, ainda, 
as da Região Norte, em 2009, com sorotipo predominante 
DENV-2, foram restritas do ponto de vista espacial. No final 
do ano de 2009, teve início um novo ciclo do DENV-1, re-
gistrando mais de 50 mil casos no ano de 2010, com grande 
extensão territorial e maior número de óbitos pela doença em 
um único ano até o momento em Belo Horizonte.

No final do segundo semestre de 2011, o DENV-4 foi 
identificado como autóctone na capital mineira (Figura 1). 
Esse sorotipo ainda não se tornou predominante no municí-
pio, mas diferentes regiões do mundo apresentaram a rápida 

trend. In the five subsequent years (2006–2010), there was an 
increase in the notification of dengue cases in Belo Horizonte – 
an average of 300% per year. No deaths were recorded in 2005, 
2006, or 2009; however, in 2007 there were two; in 2008 there 
were three; and in 2010 there were 15 dengue deaths: six cases 
of dengue as a complication and nine DHF cases.

The coefficient for notification of dengue cases in the 
municipality in 2010 was 222 per 10,000 inhabitants, with 
52,810 confirmed cases (Brasil, 2011; Pessanha et al., 2012).

Discussion

Dengue transmission in Belo Horizonte has shown a pattern 
marked by the predominance cycles for a given region of the 
city, which are not always characterized by circulation of the 
same serotype of the virus. In the early years of the 2000s, the 
cycles were marked by periods of low disease transmission, 
despite epidemics occurring in neighboring states and even 
in other cities of Minas Gerais.

The incidence of epidemics of a greater magnitude that 
began appearing from 2007 onwards, together with the alter-
nating of predominant serotypes and changes in the locations 
with the highest rates of infection, brings with it a discussion 
of the need for different interventions, based on mapping of 
the constraining factors associated with the occurrence of the 
epidemics. Epidemics in the Northwest region in 2007 and the 
Northeast in 2008, caused by DENV-3, and also those in the 
North region in 2009, with serotype DENV-2 predominant, 
were restricted from the spatial point of view. At the end of 
2009, a new DENV-1 cycle began, resulting in the recording of 
more than 50,000 cases in 2010, with large territorial expan-
sion and the greatest number of deaths from the disease in a 
single year in Belo Horizonte at that point in time.

By the end of the second half of 2011, DENV-4 had been 
identified as autochthonous in Belo Horizonte (Figure 1). This 
serotype has not yet become prevalent in the municipality, but 
different regions of the world have shown the rapid replace-
ment of other serotypes with DENV-4. The seasonal dengue 
period in Belo Horizonte, between 2012 and 2013, presented 
a new challenge due to the circulation of DENV-4, creating 
the possibility of new changes in the occurrence pattern of the 
disease if this serotype were to become predominant.

The challenge of changing this scene passes through several 
approaches in relation to actions that mitigate dengue’s impact. 
The prevention model adopted in dengue control is still 
marked by a “military” notion – limited to health subsectors, 



120

A dengue em Belo Horizonte e o Observatório do Milênio 
 

substituição de outros sorotipos pelo DENV-4. O período 
sazonal da dengue em BH, entre 2012 e 2013, apresenta um 
novo desafio com a circulação do DENV-4, criando a possibi-
lidade de novas alterações no padrão de ocorrência da doença 
se esse sorotipo se tornar predominante.

FIGURA	1.	Cenário	Epidemiológico	da	dengue,	2012
FIGURE 1. Epidemiological scenario of dengue, 2012

Fonte:	SINAN/BR	–	GECOZ/GVSI/SMSA/BH
Source:	SINAN/BR	–	GECOZ/GVSI/SMSA/BH

with actions aimed at: the “combatting” of the vector; imple-
mentation in times of epidemics and outbreaks; and curative 
actions which highlight the notions of purity/cleanliness and 
risk/danger. This model emphasizes the change of individual 
habits and attitudes; however, the agents that conduct the 
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O desafio de mudar esse quadro passa por abordagens 
diversas do habitual, no que se refere às ações minimizadoras 
do impacto da dengue. O modelo de prevenção adotado no 
controle da dengue ainda é marcado por uma noção “mili-
tar” e circunscrita a subsetores da saúde, com ações voltadas 
para o “combate” do vetor, implementação, nos momentos 
de epidemias e surtos, das ações curativas e que ressalta as 
noções de pureza/limpeza e risco/perigo. Esse modelo enfatiza 
a mudança de hábitos e atitudes individuais, e os agentes que 
fazem a abordagem cotidiana não são capacitados para realizar 
essa missão. A Educação para Saúde representa um desafio, 
requerendo um descolamento do discurso algumas vezes pie-
gas (“educar as crianças, para educar os pais”) e outras vezes 
acusatório, que coloca a população como vilã. Nem sempre 
o saber adquirido é usado como instrumento de mudança no 
cotidiano dos indivíduos.

As ações, que impactariam nas condições favoráveis à 
ocorrência de dengue, são também ações que impactariam 
em uma melhor qualidade de vida. O cidadão se reconhe-
cendo em seu domicílio e no lugar onde mora, agiria para 
melhorar suas condições. Ações públicas intersetoriais podem 
promover a participação democrática e o acesso aos meios de 
comunicação.

A experiência em Belo Horizonte de coordenação interse-
torial, iniciada em 2008, com a criação do Grupo Executivo 
para o Controle da Dengue (GECD), tem sido importante 
para o processo de gestão das medidas mitigadoras da do-
ença (FREITAS, 2011). Entretanto, essa iniciativa necessita ser 
constantemente revitalizada e a participação permanente de 
parceiros corresponsáveis, como os da Educação e da Limpeza 
Urbana, precisa ser enriquecida. É muito importante poder 
contar com a colaboração de outros setores, para possíveis in-
tervenções, tais como as áreas de saneamento, meio ambiente, 
regulação urbana, obras e outras.

A integração e parceria com as instituições de ensino e pes-
quisa, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
especialmente por meio do Observatório de Saúde Urbana, 
a Fundação Oswaldo Cruz, via o Centro de Pesquisa René 
Rachou e a Fundação Ezequiel Dias, são fundamentais no 
aprimoramento das ações implementadas.

A sintonia com os órgãos estaduais, principalmente com 
o conjunto de cidades da região metropolitana, e federais 
garante a harmonia e a padronização das medidas de controle, 
e, em algumas ocasiões, contribui para a reestruturação das 
propostas e prioridades.

Outras iniciativas de trabalho em equipe que envolvam 
o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os sindicatos, 

everyday approach are not able to accomplish this mission. 
Health education is a challenge, requiring a detachment from 
the discourse that is sometimes overly sentimental (“educate 
the children to educate the parents”) and sometimes accusa-
tory – the population is portrayed as the villain. The knowl-
edge acquired is not always used as an instrument for change 
in individuals’ daily lives.

The actions, which would impact on the conditions favor-
able to the occurrence of dengue, are also actions that would 
have an impact on a better quality of life. Citizens recogniz-
ing this in their homes and where they live, would act to 
improve their conditions. Intersectoral public actions can 
promote democratic participation and access to communica-
tion media.

The intersectoral coordination experience in Belo Horizonte, 
which began in 2008 with the creation of the Executive Group 
for the Control of Dengue (GECD), has been important for the 
process of managing the mitigation measures of the disease 
(Freitas, 2011). However, this initiative needs to be constantly 
revitalized, and the permanent participation of co-responsible 
partners, such as the departments of education and urban 
cleaning, needs to be enriched. It is very important to be able 
to count on the collaboration of other sectors for possible 
interventions; for example, sanitation, the environment, urban 
regulation, public works, and other areas.

Integration and partnership with educational and research 
institutions such as the Federal University of Minas Gerais 
(UFMG), especially through the Urban Health Observatory 
and the Oswaldo Cruz Foundation (via the René Rachou 
Research Center and Ezequiel Dias Foundation), are funda-
mental for the improvement of the implemented actions.

The synchrony with the state agencies (especially with the 
group of cities in the metropolitan area) and federal agencies 
guarantees the harmony and standardization of the control 
measures, and, on some occasions, contributes to the restruc-
turing of the proposals and priorities.

Other initiatives for working in teams, which involve 
the National Institute of Meteorology (Inmet), the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE), trade unions 
such as Sinduscon and Sicepot, and civic entities such as the 
Building Managers Association or the Real Estate Association, 
must be constantly on the agenda.

The success of these initiatives requires the strengthening 
of primary health care, with investment in the organization of 
a network of services, in order to support decision-making by 
the local manager. Sectoral and intersectoral activities require 
priorities in health care actions: organization of care; epidemi-
ological, sanitary, and entomological vigilance; administrative 
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como o Sinduscon e o Sicepot, as entidades civis como a 
Associação de Síndicos ou a Associação de Imobiliárias, de-
vem ser pauta constante.

O sucesso dessas iniciativas requer o fortalecimento da 
atenção primária em saúde, com investimento na organiza-
ção de uma rede de serviços, visando subsidiar a tomada de 
decisões pelo gestor local. As ações setoriais e intersetoriais 
exigem eixos prioritários nas ações de saúde: a organização 
da assistência; as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ento-
mológica; o apoio administrativo e logístico; a constituição de 
comitês técnicos e de mobilização; a capacitação e educação 
permanentes; a gestão de pessoas; a comunicação e o planeja-
mento estratégicos; a programação e o monitoramento.

No entanto, fazem-se necessárias a adesão e participa-
ção permanente dos parceiros de outras áreas, não só do 
poder público como também da sociedade civil organizada. 
Particularmente na questão da melhoria das condições de 
urbanização, do destino de resíduos sólidos, do abastecimento 
permanente de água encanada e da educação escolar e par-
ticipação popular.

O monitoramento sistemático da presença do vetor, o reco-
nhecimento precoce da epidemia e o alerta, o diagnóstico da 
doença, a atenção aos pacientes, a formação dos profissionais, 
a investigação epidemiológica e a transparência nos meios 
e formas de comunicação, são fatores fundamentais para o 
sucesso dessa empreitada. Muito além desses requisitos, há 
que se ter uma constante discussão relativa às intervenções 
em nosso meio urbano e o seu impacto a curto, médio e longo 
prazo, não apenas no que se refere a dengue. Essas avaliações 
carecem da participação das diversas áreas de conhecimento, 
multidisciplinar e interdisciplinar.

Esse exemplo pode ser seguido no enfrentamento de ou-
tras mazelas, em que as determinantes transcendem o setor 
da saúde: acidentes de trânsito, violência e doenças provo-
cadas por mudanças ambientais e desenvolvimento urbano 
descontrolado.

and logistical support; the establishment of technical and 
mobilization committees; training and permanent education; 
people management; communication and strategic planning; 
and programming and monitoring.

However, the adhesion and permanent participation of 
partners from other areas is necessary, not only from the 
public authorities but also from civil society organizations 

– particularly with the issue of improving urban conditions, 
the destination of solid wastes, the permanent supply of 
running water, and school education and widespread popu-
lar participation.

The systematic monitoring of vector presence, early recog-
nition of the epidemic and the alert, disease diagnosis, patient 
care, training of professionals, epidemiological investigation, 
and transparency in the forms of communication are key 
factors for the success of this enterprise. Far beyond these 
requirements, it is necessary to have a constant discussion 
concerning the interventions in our urban environment and 
their impact in the short, medium and long term, not only in 
relation to dengue. These assessments require the participa-
tion of diverse areas of multidisciplinary and interdisciplinary 
knowledge.

This example can be followed in tackling other illnesses, 
in which the determinants transcend the health sector: traf-
fic accidents, violence and diseases caused by environmental 
changes, and uncontrolled urban development.
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Abstract
As a dividing stroke for guidelines of the Brazilian state, the federal constitution of 1988 
established a new institutional framework for the country as a result of the decentraliza-
tion of public policies and also due to the considerable increase in intergovernmental 
initiatives (Souza, 2000). Thus, the coordination between the entities of the federation 
gained visibility, and many areas of power sought to share organized public policies in 
a vertical, horizontal, and sectorial manner, making it possible to observe institutional 
levels of cooperation coexisting autonomously and distinctly among the federal enti-
ties. In this context, the present article discusses the intergovernmental cooperation 
of the Mulheres das Gerais (Women from Minas Gerais) Regional Consortium for the 
Promotion of Citizenship, which involves municipalities of Belo Horizonte’s metropoli-
tan area, with an innovative gender-focused approach.

Key words
Public consortium, federalism, public policy, gender, cooperative arrangements

Resumo
Como marco divisor das diretrizes do Estado Brasileiro, a Constituição Federal de 
1988 estabeleceu um novo desenho institucional para o país, resultado do processo de 
descentralização das políticas públicas e também devido ao aumento considerável de 
iniciativas intergovernamentais (SOUZA, 2000). Assim, a articulação entre os entes da 
Federação ganhou visibilidade, e várias arenas de poder buscaram compartilhar políticas 
públicas organizadas de forma vertical, horizontal e setorial, sendo possível observar 
níveis de cooperação institucional coexistindo de forma autônoma e diferenciada en-
tre os entes federados. Nesse contexto, o artigo aborda a experiência de cooperação 
intergovernamental do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das 
Gerais, envolvendo municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com caráter 
inovador, ao constituir a temática de gênero como objeto nuclear.

Palavras-chave
Consórcio público, federalismo, politicas públicas, gênero, arranjos cooperativos
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Introdução

O 
texto constitucional de 1988 recupera os fun-
damentos da federação brasileira sob a ótica da 
democracia, inexistente no período anterior e 
propõe novas dinâmicas na distribuição da auto-

ridade e do poder local, descentralizando políticas sociais e ga-
rantindo maior grau de autonomia aos estados e municípios.

Está previsto na atual Constituição Federal que é papel do 
Estado traçar diretrizes estratégicas que promovam o acesso 
à cidadania por meio da garantia de direitos sociais, políticos 
e civis. Essas ações são imprescindíveis para a redução das 
desigualdades, a superação de exclusões e o alcance de desen-
volvimento econômico com desenvolvimento social.

Os municípios compartilham questões de naturezas diver-
sas e, em raríssimos casos, de soluções comuns em regiões 
metropolitanas, com o agravante de que não foram previstos 
pelos constitucionalistas arranjos de cooperação metropoli-
tana. Assim, torna-se cada vez mais estratégico buscar novas 
alternativas de gestão pública que, se bem planejadas, poderão 
evitar o colapso urbano.

Ações cooperadas que compartilham interesses entre entes 
federados são uma alternativa que tem sido apresentada na 
busca de soluções dos problemas comuns, sejam eles rela-
cionados às políticas sociais ou aos aspectos estruturais dos 
espaços urbanos.

Fica claro, enfim, que para atender demandas tão comple-
xas em áreas conurbadas faz-se necessário que novos arranjos 
institucionais se apresentem enquanto alternativas, criando 
possibilidades diferenciadas de organização e planejamento 
nos territórios brasileiros.

Em 2005, a Lei nº 11.105, aprovada pelo Legislativo Federal, 
regulamentou os consórcios públicos (arranjos que já se mul-
tiplicavam no país), com o propósito de buscar novas alterna-
tivas para atender a complexidade que envolve a formação e 
gestão das políticas públicas, especialmente no âmbito local. 
Essa lei dispõe sobre as normas gerais para a União, o Distrito 
Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para 
a realização de objetivos que atendam interesses comuns de 
forma compartilhada. Partindo do princípio estabelecido 

Introduction

F 
rom a democratic viewpoint, the constitutional text of 
1988 reclaimed the principles of the Brazilian federa-
tion, given that democracy was absent in the immedi-
ately preceding period. The constitution proposes new 

dynamics in the distribution of authority and local govern-
ment, decentralizing of social policies, and ensuring greater 
autonomy for states and municipalities.

The current federal constitution determines that the State’s 
role is to construct strategic guidelines that promote access to 
citizenship by ensuring social, political, and civil rights. These 
actions are essential in order to reduce inequalities, overcome 
exclusions, and achieve economic development with social 
development.

Municipalities share many kinds of issues and, in rare cases, 
common solutions for metropolitan areas. An aggravating factor 
is that cooperation arrangements for metropolitan areas were 
not provided for by lawmakers. Therefore, it becomes increas-
ingly strategic to search for new public management alterna-
tives, which, if well planned, may prevent urban collapse.

Cooperative actions that share interests among the federal 
entities are an alternative that has been introduced in the 
search for solutions to common problems, whether related to 
social policies or to structural aspects of the urban spaces.

It is clear, therefore, that in order to meet such complex 
demands in urban sprawl areas, it is necessary that new insti-
tutional arrangements are presented as alternatives, thereby 
creating distinct possibilities for organization and planning 
in Brazilian territories.

In 2005, law no. 11.105, which was approved by the federal 
legislature, regulated public consortiums (arrangements that 
have already multiplied in the country) in order to seek new 
alternatives to adequately address the complexity involved 
in the formation and management of public policies, espe-
cially at the local level. This law postulates general rules so 
that the Union, Federal District, and the municipalities may 
contract public consortiums in order to achieve goals that 
fulfill common interests in a shared manner. Starting from 
the principle established by this law, in October 2008, the 



129

Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte

por essa lei, em outubro de 2008, foi formalizado entre Belo 
Horizonte, Betim, Contagem e Sabará o Consórcio Regional 
de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais (2008), a par-
tir do projeto cooperativo internacional “Novos Consórcios 
Públicos para Governança Metropolitana” (NPC), uma par-
ceria firmada entre o Ministério das Cidades e a Universidade 
de British Columbia (UBC), do Canadá.

O federalismo brasileiro e os 
novos arranjos institucionais

A partir de 1988, houve uma restauração do federalismo 
brasileiro (SOUZA, 2005), focada em importantes aspectos, 
dentre eles, a recuperação da democracia e a descentralização 
federativa, que alterou as bases de autoridade de governos 
locais, assumindo novas funções administrativas com maior 
autonomia política e fiscal. Isso introduziu um elemento de 
complexidade no exercício da atividade governativa, susci-
tando dificuldades no tocante à distribuição de competências 
ou funções e de recursos (ARRETCHE, 2002).

Está presente no redesenho do federalismo brasileiro o 
forte viés descentralizante, traduzindo-se na incorporação dos 
municípios, juntamente com os estados, como partes integran-
tes da Federação, constituindo um sistema denominado “triplo 
federalismo” (SOUZA, 2005, apud Carneiro e Brasil, 2011b), 
no qual cada nível de governo possui a responsabilidade por 
um rol de funções públicas.

Nesse sentido, o federalismo diz respeito à autoridade política 
e à capacidade governativa dos níveis de governo quanto à dis-
tribuição de macro funções. À União coube o papel do principal 
financiador visando à redução das desigualdades regionais via 
políticas mais eficientes e de caráter redistributivo; aos Estados, 
a parte do financiamento e o papel de propor, coordenar e 
apoiar as ações entre as diversas municipalidades que compõe 
o seu território, de forma articulada e sem ferir a autonomia 
dos municípios; e aos municípios, no seu território, coube 
gerir, com índices de aplicação de recursos preestabelecidos 
pela Constituição Federal, as políticas de saúde e de educação, 
ao lado de suas atribuições e responsabilidades em relação às 
políticas sociais e urbanas ambientais, e à totalidade dos serviços 
públicos que atendem às necessidades básicas da população.

Conforme Carneiro e Brasil (2011a), o compartilhamento 
de funções demanda o desenho de arranjos institucionais com 
vistas a articular a atuação dos diferentes níveis de governo, 
sem o qual há um risco não desprezível de fragmentação ex-
cessiva e dispersão de esforços na implementação de uma dada 
política. Por outro lado, a redistribuição financeira envolve 
mecanismos de transferência de recursos do nível central 
para os governos subnacionais ou entes descentralizados, de 

Mulheres das Gerais (Women from Minas Gerais) Regional 
Consortium for the Promotion of Citizenship was formal-
ized between Belo Horizonte, Betim, Contagem, and Sabará, 
based on the international cooperative project “New Public 
Consortiums (NPC) for Metropolitan Governance”, a part-
nership established between the Ministry of Cities and the 
University of British Columbia (UBC) of Canada.

Brazilian federalism and the new 
institutional arrangements

Since 1988, there has been a restoration of Brazilian feder-
alism (Souza, 2005) focused on important aspects such as 
restoring democracy and federal decentralization, which 
amended the bases of local government authority, taking on 
new administrative functions with greater political and fiscal 
autonomy. This introduced an element of complexity in the 
exercising of governmental activity, thereby generating diffi-
culties regarding the distribution of jurisdictions/functions 
and resources (Arretche, 2002).

The redesign of Brazilian federalism has strong decentral-
ization tendencies, which can be seen in the incorporation of 
the municipalities, together with the states, as integral parts of 
the federation, thus constituting a system referred to as “triple 
federalism” (Souza, 2005 apud Carneiro and Brasil, 2011b), in 
which each level of government has responsibility for a list of 
public functions.

Therefore, federalism refers to the political authority and 
the governing ability of the different levels of government in 
relation to the distribution of macro functions. The Union 
has the role of the main financer and seeks to reduce regional 
inequalities through more efficient and redistributive policies; 
the States are responsible for financing, proposing, coordinat-
ing and supporting the actions of the many municipalities 
that make up their territory, without harming the autonomy 
of the municipalities; and finally, within their territory, the 
municipalities are responsible for generating – with pre-estab-
lished levels of resources appliance by the federal constitu-
tion – health and education policies, as well as their duties 
and responsibilities in relation to social and environmental 
urban policies and all the public services that meet the basic 
needs of the population.

In accordance with Carneiro and Brasil (2011a), sharing 
functions demands the design of institutional arrangements 
in order to coordinate the activities of the different levels of 
government, without which there is a considerable risk of 
excessive fragmentation and dispersion of efforts in the imple-
mentation of a given policy. However, financial redistribution 
involves resource transfer mechanisms at the central level for 
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forma a assegurar padrões mínimos de qualidade nos serviços 
prestados à população. Redistribuir responsabilidades suscita 
preocupações quanto à efetiva capacidade de mobilização de 
recursos das instâncias locais de governo para o desempenho 
de suas atribuições, trazendo à cena a ideia de transferências 
fiscais de forma a assegurar uma melhor equalização no fi-
nanciamento do gasto. Assim, a importância assumida pelo 
governo local no provisionamento de serviços públicos apre-
senta um grande desafio aos municípios no que diz respeito: 
à disponibilidade, qualidade e efetividade desses serviços; aos 
investimentos contínuos em novas tecnologias e maior profis-
sionalização do servidor público; e à permanente articulação 
entre ações de governo e sociedade civil.

A elaboração de novos mecanismos de articulação federa-
tiva em áreas metropolitanas pode contribuir para criar um 
ambiente favorável à cooperação, ao incentivar os municípios 
a agirem em função de interesses comuns, mediante políticas 
compartilhadas, pois, em uma região metropolitana, a exis-
tência de um conjunto variado de municípios caracterizados 
por apresentar funções socioeconômicas com estreita inter-
ligação e interdependência evidencia a impossibilidade de se 
governar autonomamente, com perspectivas realistas de êxito 
no encaminhamento de soluções eficazes e eficientes para 
problemas de feição comum ou partilhada. Essa configuração 
torna necessário o estabelecimento de formas de pactuação 
tendo em vista a gestão da metrópole, que se apoia nos muni-
cípios que a integram, trazendo à tona a questão das relações 
intergovernamentais (CARNEIRO; BRASIL, 2011b).

Nessa perspectiva, os consórcios públicos ganham maior 
visibilidade no Brasil com a aprovação da Lei Federal de 
Consórcios Públicos. Esse tipo de arranjo apresenta-se como 
mais uma alternativa de ação governamental que busca o de-
senvolvimento de interesses comuns de forma compartilhada 
e participativa.

O consórcio público trata-se de um modelo de governança 
pública, firmada por entes federados, cujas relações podem 
ocorrer de forma horizontal, vertical ou mesmo ambas. Nesse 
aspecto, talvez, resida um grande desafio dos consórcios pú-
blicos, uma vez que exigem uma contínua articulação política 
entre os gestores públicos, rompendo tanto com a ideia de 
municipalidade autárquica como com certas práticas histó-
ricas de sociedades clientelistas ainda presentes na gestão 
pública brasileira. Dessa forma, os consórcios públicos se po-
sicionam como alternativa real na execução de políticas com-
partilhadas, exigindo um esforço de cooperação na solução 
de problemas comuns nas municipalidades e implicando no 
rompimento do individualismo governamental em áreas co-
nurbadas. São problemas locais que exigem uma ação coletiva 

the sub-national governments or decentralized entities, in 
order to ensure minimum standards of quality in the services 
provided to the population. Redistributing responsibilities 
raises concerns about effective resource mobilization capacity 
in relation to local government processes for performing their 
duties, which brings into play the idea of fiscal transfers in 
order to guarantee better equalization in terms of expenditure 
financing. Thus, the importance assumed by the local govern-
ment in the provision of public services presents a major chal-
lenge to municipalities in relation to: the availability, quality, 
and effectiveness of these services; the continuous investment 
in new technologies and greater professionalization of civil 
servants; and the permanent coordination between govern-
ment actions and civil society.

The development of new federal coordination mechanisms 
in metropolitan areas can contribute to creating a favor-
able environment for cooperation, by encouraging munic-
ipalities to act on the basis of common interests through 
shared policies. This due to the existence of many kinds 
of municipalities in a metropolitan area, characterized by 
closely interconnected socio-economic functions and inter-
dependence, which highlights the impossibility of governing 
autonomously from a realistic perspective of finding effective 
and efficient solutions to problems with common or shared 
features. This configuration requires the establishment of 
forms of negotiation with a view to managing the metropolis, 
which depends on the municipalities belonging to it, thereby 
raising the issue of intergovernmental relations (Carneiro 
and Brasil, 2011b).

From this perspective, public consortiums have received 
greater visibility in Brazil with the approval of the federal law 
for Public Consortiums. This type of arrangement is presented 
as another government action alternative that seeks to develop 
common interests in a shared and participatory manner.

The public consortium is a public governance model, 
established by federal entities, whose relationships may be 
horizontal, vertical, or even both. It is perhaps in this aspect 
that a major challenge for public consortiums lies, since they 
require continuous political coordination between the public 
managers, breaking away from the idea of   autarchic munici-
palities, such as from certain historical practices of clien-
telistic societies which are still present in Brazilian public 
administration. Thus, public consortiums position them-
selves as a real alternative in the implementation of shared 
policies, demanding a cooperative effort to solve common 
problems in the municipalities and leading to the end of 
governmental individualism in urban sprawl areas. Local 
problems require collective action in the implementation 
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na concretização de interesses comuns. A cooperação cria 
uma condição diferenciada de atuação mais efetiva da gestão 
dos recursos públicos e no encontro de soluções comuns via 
troca de experiências e de vivências de problemas que afetam 
municípios dentro de um mesmo território metropolitano 
com características econômicas e sociais diferenciadas.

Tomando, enfim, como ponto de partida, a complexidade 
que envolve as relações de poder entre os diversos atores no 
federalismo brasileiro, a histórica demanda reprimida em 
relação às políticas sociais culminam no alarmante quadro de 
desigualdades sociais e restrita capacidade do Estado, tendo 
em vista os escassos recursos, de garantir desenvolvimento 
econômico e social conjuntamente. Assim, é necessário que 
os gestores públicos considerem como alternativa de gestão 
novos paradigmas de organização cooperativa nos territórios. 
Esses novos paradigmas buscam reverter a disfunção mui-
tas vezes presente na política pública brasileira de disputa e 
competição entre os atores sociais. Talvez esse seja um dos 
principais desafios posto à democracia brasileira: garantir 
instrumentos que articulem as políticas públicas elaboradas 
pelos entes federados – sejam elas de caráter social ou eco-
nômico –, adotadas em distintos níveis de governo, com o 
objetivo de potencializar resultados e provocar modificações 
nas condições de vida dos indivíduos, de suas famílias e, con-
sequentemente, da sociedade brasileira.

A experiência de Governança 
Colaborativa entre Brasil e Canadá

O processo histórico de urbanização do Estado Brasileiro 
ocorreu em ritmo acelerado e concentrou principalmente em 
torno das capitais e grandes cidades brasileiras um grande 
contingente populacional oriundo de regiões mais pobres, 
constituindo cidades carentes sob o ponto de vista social, am-
biental e econômico. Esse processo reforçou a necessidade 
de buscar novos formatos de organização sociopolítica dos 
territórios que compartilham problemas e desafios.

Mediante o reconhecimento dos problemas impostos pelo 
processo de metropolização, tanto no Brasil como Canadá, 
e da necessidade de implementar medidas que buscassem 
melhorar a qualidade de vida social nesses territórios, em 
2006, iniciou-se o projeto cooperativo internacional “Novos 
Consórcios Públicos para Governança Metropolitana” (NPC), 
firmado entre o Ministério das Cidades e a Universidade de 
British Columbia (UBC), do Canadá. O projeto, com prazo de 
realização de quatro anos, teve como financiadora a Agência 
Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA).

Esse projeto surgiu como uma necessidade do governo 
brasileiro de enfrentar os desafios impostos à gestão pública 

of common interests. Cooperation creates more effective 
and differentiated procedures for the management of public 
resources and for finding common solutions through the 
exchange of experiences and problems that affect munici-
palities in the same metropolitan area but with different 
economic and social characteristics.

Therefore, taking as a starting point the complexity involv-
ing power relationships among the many actors in Brazilian 
federalism, the repressed historical demand in relation to social 
policies culminates in an alarming picture of social inequali-
ties and limited state capacity (given the scarce resources) 
to ensure economic and social development together. As a 
consequence, it is necessary that public managers consider 
new cooperative organization paradigms for the territories 
as a management alternative. These new paradigms seek to 
reverse the dysfunction, which is often present in Brazilian 
public policies, arising from disputes and competition among 
the social actors. Perhaps this is one of the major challenges 
that Brazilian democracy faces: to ensure instruments that 
coordinate the public policies developed by the federal entities 
(whether social or economic in nature) and adopted at differ-
ent levels of government, in order to enhance results and cause 
changes to the living conditions of individuals, their families 
and, consequently, the entire Brazilian society.

The experience of collaborative 
governance between Brazil and Canada

The historical process of Brazilian urbanization occurred 
in an accelerated manner, and it involved a large number of 
inhabitants from the poorest regions – consisting of under-
privileged cities from a social, environmental, and economic 
point of view – concentrating around the capital cities and 
other large Brazilian cities. This process reinforced the need to 
search for new socio-political arrangements for the territories 
that share problems and challenges.

By recognizing the problems posed by the expansion of 
cities, both in Brazil and in Canada, and the need to imple-
ment measures that seek to improve the quality of social life 
in these territories, in 2006, the international cooperative 
project “New Public Consortiums (NPC) for Metropolitan 
Governance” was started – it was signed between the Brazilian 
Ministry of Cities and the University of British Columbia 
(UBC) of Canada. The project, to be conducted over a period 
of four years, was financed by the Canadian International 
Development Agency (CIDA).

This project appeared as a necessity of the Brazilian govern-
ment to meet the challenges imposed on the local public 
administration – a consequence of the population densification 
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local, em função do adensamento populacional de áreas me-
tropolitanas e dos seus reflexos sociais. Como mencionado, 
em abril de 2005, foi aprovada a Lei Federal nº 11.107/2005, 
que estabeleceu as normas gerais de contratação de consór-
cios públicos, possibilitando novos arranjos associativos entre 
entes federados.

Originalmente, cinco cidades brasileiras foram convida-
das e tornaram-se parceiras brasileiras do Projeto NCP (Belo 
Horizonte, Fortaleza, Recife, Santarém e Santo André), junta-
mente com o Ministério das Cidades e universidades de São 
Paulo; posteriormente, a PUC Minas e a Universidade Federal 
do ABC também se integraram ao projeto. Os parceiros ca-
nadenses foram o Distrito Regional da Grande Vancouver, o 
Departamento de Planejamento da Cidade de Vancouver, o 
Conselho da Bacia do Rio Fraser e o Instituto de Resolução de 
Disputas da Universidade de Victoria, além da Aliança Jovem 
pelo Meio Ambiente.

O projeto apresentou como premissa básica a governança 
metropolitana colaborativa como forma de apoio à inclu-
são social e contou com a colaboração do Observatório das 
Metrópoles1, cujos pesquisadores, de diversas universidades 
brasileiras, dedicam-se ao estudo de temas que envolvem 
áreas urbanas.

Inicialmente, três pontos centrais nortearam o processo de 
reflexão proposto pelo projeto NPC, que organizou diversas 
atividades de capacitação institucional envolvendo a participa-
ção de acadêmicos e gestores governamentais. Essas atividades 
de capacitação tinham como objetivo central balizar conceitos 
necessários aos objetivos propostos pelo projeto NPC: (i) a 
governança colaborativa colocada como necessária para ala-
vancar a inclusão social; (ii) a relação entre governança colabo-
rativa, processos participativos, governança inclusiva e justiça 
social; (iii) até que ponto as estruturas e processos presentes 
na governança colaborativa podem ser criados e reforçados 
como forma contínua e sustentável destes novos arranjos ins-
titucionais. As reflexões foram norteadas no sentido de buscar 
a mudança de paradigmas nas abordagens existentes sobre a 
gestão das metrópoles brasileiras e canadenses discutidas a 
partir de algumas experiências canadenses de consórcios pú-
blicos. Todas as atividades de capacitação foram desenvolvidas 
nas cinco áreas metropolitanas. Durante o desenvolvimento 
do projeto ocorreram reuniões técnicas, oficinas temáticas, 
atividades planejamento, seminários e Cursos de Extensão.

Em Belo Horizonte realizou-se em torno de trezentas reuni-
ões técnicas entre equipes e gestores municipais, construindo 
o processo colaborativo que formalizou o consórcio público 
local. No primeiro ano do projeto, foi organizado em cada 
cidade parceira, o Grupo Gestor Local (GGL), que tinha por 

of metropolitan areas and the resulting social consequences. 
As mentioned, in April 2005 federal law no. 11.107/2005 was 
approved and established the general rules for contracting 
public consortiums, thereby making new associative arrange-
ments between federal entities possible.

Originally, five Brazilian cities were invited and they 
became Brazilian partners of the NCP Project (Belo Horizonte, 
Fortaleza, Recife, Santarém, and Santo André), along with 
the Ministry of Cities and the University of São Paulo. PUC 
Minas and ABC Federal University also later joined the project. 
The Canadian partners were the Regional District of Greater 
Vancouver, the Planning Department of Vancouver City, the 
Fraser Basin Council, and the Institute for Dispute Resolution 
at the University of Victoria, in addition to the Environmental 
Youth Alliance.

On its basic premise, the project presented collabora-
tive metropolitan governance as a way of supporting social 
inclusion and it benefitted from the collaboration of the 
Observatory of the Metropolis1, whose researchers from 
many Brazilian universities are dedicated to studying issues 
involving urban areas.

Initially, three central points guided the reflection process 
proposed by the NPC project, which organized several institu-
tional training activities involving the participation of academ-
ics and government managers. These training activities were 
mainly aimed at delimiting the necessary concepts for the 
objectives proposed by the NPC Project: (i) collaborative 
governance indicated as being key for improving social inclu-
sion; (ii) the relationship between collaborative governance, 
participatory processes, inclusive governance, and social 
justice; and (iii) up to what point can the present structures 
and processes in collaborative governance be created and 
strengthened in a continuous and sustainable manner for these 
new institutional arrangements. The reflections were guided in 
order to seek the paradigm shift in the existing approaches to 
the management of the Brazilian and Canadian metropolitan 
areas discussed, based on some Canadian experiences with 
public consortiums. All training activities were developed in 
the five metropolitan areas. During the project development 
there were technical meetings, thematic workshops, planning 
activities, seminars, and extension courses.

In Belo Horizonte, around three hundred technical 
meetings occurred between teams and municipal manag-
ers, constructing the collaborative process that formalized 
the local public consortium. In the first year of the project, 
a Local Management Group (GGL) was organized in each 
partner city, which was intended to coordinate the creation 
and development of the public consortiums and elect the 
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objetivo coordenar a criação e o desenvolvimento dos consór-
cios públicos e eleger a área temática de atuação. A partir do 
segundo ano, já estava definido o foco central de cada região 
metropolitana parceira. Santarém e os municípios de Aveiro, 
Juruti e Placas propuseram como temática central as ques-
tões relativas ao saneamento ambiental, buscando melhorar 
a qualidade da água e o abastecimento nos domicílios. Recife, 
Camaragibe e Olinda definiram a violência urbana, particular-
mente a que afeta a juventude. Fortaleza, Caucaia, Maracanaú 
e Maranguape elegeram a recuperação social e ambiental da 
Bacia do Rio Maranguapinho. Santo André, Diadema e Osasco 
apontaram o trabalho decente para o trabalhador autônomo, 
com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Por fim, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará elegeram 
como tema central as questões relativas à equidade de gênero e 
ao enfrentamento à violência contra as mulheres. A região de 
Belo Horizonte foi a única que, ao final do projeto, conseguiu 
formalizar o consórcio público – o Consórcio Regional de 
Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais –, em confor-
midade com a nova legislação.

Consórcio Regional de Promoção da 
Cidadania Mulheres das Gerais (CRPCMG)

Em 2006, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as 
cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará ini-
ciaram as atividades que culminariam na formalização do 
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das 
Gerais (CRPCMG), que busca promover a igualdade de gênero 
e combater a violência contra as mulheres na perspectiva da 
autonomia econômica, da equidade e do fim da violência con-
tra as mulheres, problemas enraizados na sociedade brasileira 
e que envolvem aspectos sociais, culturais e econômicos.

O processo que culminou na formalização do Consórcio 
“Mulheres das Gerais” trouxe muitas reflexões sobre a natureza 
real de um consórcio público focado na temática pioneira, ou 
seja, a desigualdade e a violência de gênero em uma sociedade. 
Romper com uma trajetória cultural é imprescindível para o 
fortalecimento de uma nova ordem social nas relações entre 
gêneros. Para alterar este quadro de desigualdade presente nas 
relações de gênero no Brasil, é necessário que certos aspectos 
comportamentais presentes na sociedade e frutos de uma cul-
tura patriarcal e machista sejam rompidos, dando lugar a uma 
nova cultura que promova verdadeiramente a equidade de 
gênero, por meio da promoção de novos valores que respeitem 
a diversidade e a garantia de direitos das mulheres.

Em 2007, as cidades participantes criaram o “Grupo de 
Gestão Local” (GGL), formado pelo representante do prefeito, 
gestores municipais, secretários municipais e equipe técnica. 

thematic area of   operation. By the second year, the central 
focus of each metropolitan area partner had been defined. 
Santarém and the municipalities of Aveiro, Juruti, and Placas 
proposed the issues related to environmental sanitation as a 
central theme, seeking to improve the water quality and supply 
for households. Recife, Olinda, and Camaragibe defined urban 
violence, particularly the one affecting young people. Fortaleza, 
Caucaia, Maracanaú, and Maranguape elected social and 
environmental recovery of the Maranguapinho River Basin. 
Santo André, Diadema, and Osasco indicated decent work 
for the self-employed, with the support of the International 
Labour Organization (ILO). Finally, Belo Horizonte, Betim, 
Contagem, and Sabará elected as their central theme the issues 
of gender equality and combatting violence against women. 
The region of Belo Horizonte was the only one which had 
managed, by the end of the project, to formalize the public 
consortium – the Mulheres das Gerais Regional Consortium 
for the Promotion of Citizenship – in accordance with the 
new legislation.

Mulheres das Gerais Regional Consortium 
for the Promotion of Citizenship (CRPCMG)

In 2006, in Belo Horizonte’s metropolitan area, the cities of 
Belo Horizonte, Betim, Contagem, and Sabará initiated activi-
ties that culminated in the formalization of the Mulheres das 
Gerais Regional Consortium for the Promotion of Citizenship 
(CRPCMG), which aims to promote gender equality and 
combat violence against women in the context of economic 
empowerment, equity, and the end of violence against women 

– problems which are rooted in Brazilian society and involve 
social, cultural, and economic aspects.

The process that led to the formalization of the Mulheres 
das Gerais Consortium stimulated many thoughts about the 
true nature of a public consortium focused on the pioneering 
them, that is, inequality and gender-based violence in society. 
Disrupting a cultural pattern is essential for the strengthen-
ing of a new social order regarding the relationships between 
genders. To change this inequality which is present in gender 
relationships in Brazil, it is necessary that certain behavioral 
aspects, which are present in society and are the result of a 
patriarchal and sexist culture, be broken; thus giving way to a 
new culture that truly promotes gender equality through the 
promotion of new values   that respect diversity and guarantee 
women’s rights.

In 2007, the participating cities created the Local 
Management Group (GGL), which was formed by the repre-
sentative of the mayor, city managers, municipal departments, 
and technical staff. One month after the formation of this 
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Um mês após a constituição desse grupo, na “I Assembleia 
Geral do CRPCMG”, esses representantes foram designados 
para incorporar o “Grupo de Gestão Intermunicipal” (GGI), 
criado com o intuito estratégico de formalizar o consórcio. 
Os participantes do GGI compartilharam as compreensões 
conceituais que passaram a nortear o desenvolvimento dos 
trabalhos e que futuramente seriam as diretrizes das políticas 
públicas de promoção, prevenção e reparação dos direitos das 
mulheres nos municípios consorciados.

Conforme Kellas (2010), a atuação consorciada tem como 
objetivo desenvolver uma ampla gama de ações, com mais 
informação e alcance, para melhorar as condições socioeco-
nômicas das mulheres e estabelecer uma base sólida para uma 
estrutura mais avançada de governança metropolitana. Isso 
levou o GGI a diferenciar ações que poderiam ser desenvol-
vidas no nível municipal ou regional, ou em conjunto, a fim 
de respeitar a autonomia dos entes federativos. Dessa forma, 
as ações foram divididas entre políticas consorciadas – ações 
governamentais realizadas e geridas exclusivamente pelo con-
sórcio regional – e políticas compartilhadas – ações governa-
mentais realizadas pelo consórcio e municípios partícipes.

Assim, em outubro de 2007, o Protocolo de Intenções (PI), 
como requerido e definido pela Lei Federal nº 11.107/2005, 
foi assinado pelos quatro prefeitos dos municípios consor-
ciados. Nos meses seguintes, os Conselhos Municipais de 
Politicas para as Mulheres e os Legislativos Municipais ratifi-
caram o PI como lei municipal, estabelecendo oficialmente o 
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das 
Gerais. Apresentado legalmente como uma autarquia interfe-
derativa que integra a administração indireta dos municípios 
consorciados e que visa à organização, ao planejamento e à 
execução de funções públicas de interesse comum dos mu-
nicípios consorciados. Estas funções referem-se às ações de 
promoção, prevenção e reparação dos direitos de mulheres, 
principalmente das mulheres vítimas de violência doméstica. 
Na “II Assembleia Geral do CRPCMG”, em maio de 2008, os 
quatro prefeitos aprovaram o nome da prefeita de Contagem, 
Marília Campos, como presidenta do consórcio para o biê-
nio 2009/2010. Ao mesmo tempo, o projeto do Estatuto do 
Consórcio foi apresentado e aprovado pelos Conselhos de 
Políticas para as Mulheres e Câmaras Municipais de cada ente, 
passando a vigorar a partir de 03/09/2008. Posteriormente, 
outros documentos foram formalizados, como o “Contrato 
de Rateio”, que garante o repasse de recursos financeiros dos 
municípios para o consórcio (30/11/2010) e o “Convênio de 
Cooperação Técnica”.

O Estatuto do Consórcio define as diretrizes e estabelece 
a estrutura de gestão composta por: Presidente(a) – chefe do 

group, at the “First General Assembly of the CRPCMG”, these 
representatives were nominated to enter the Intermunicipal 
Management Group (GGI), created with the strategic aim 
of formalizing the consortium. The participants of the GGI 
shared conceptual understandings that have been guiding the 
development of the work and which in the future will be the 
guidelines of public policies for the promotion, prevention, and 
redress of women’s rights in the consortium’s municipalities.

In accordance with Kellas (2010), the consortium’s activities 
aim to develop a wide range of actions, with more information 
and a higher scope, in order to improve the socioeconomic 
conditions of women, as well as laying a solid foundation 
for a more advanced structure of metropolitan governance. 
This led the GGI to differentiate actions that could be devel-
oped at the municipal or regional level, or even together, in 
order to respect the autonomy of the federal entities. Thus, the 
actions were divided as: a) consortium policies, consisting of 
governmental actions performed and managed exclusively 
by the regional consortium; and b) shared policies, which are 
government actions executed by the consortium’s participants 
and municipalities.

That way, in October 2007, the Protocol of Intentions (PI), 
as required and defined by federal law no. 11.107/2005, was 
signed by the mayors of the four municipalities taking part 
in the consortium. In the following months, the Municipal 
Boards for Women’s Policies and the Municipal Legislative 
ratified the PI as a municipal law, officially establishing the 
CRPCMG. Legally, it is an interfederative autarchy integrat-
ing the indirect administration of the municipalities taking 
part in the consortium, and it strives for the organization, 
planning, and execution of public functions of common inter-
est to the municipalities in the consortium. These functions 
refer to the promotion, prevention, and redress of women’s 
rights, especially women who are victims of domestic violence. 
At the “Second General Assembly of the CRPCMG”, in May 
2008, the four mayors approved Marília Campos, the mayor of 
Contagem, as president of the consortium for 2009/2010. At 
the same time, the Consortium Statute project was presented 
and approved by each entity’s Board for Women’s Policies and 
Municipal Chamber, and it became effective on September 3, 
2008. Later, other documents were formalized, such as the 

“Distribution Contract”, which guarantees the transfer of funds 
from the municipalities to the consortium (November 30, 
2010) and the “Technical Cooperation Agreement”.

The Consortium Statute defines guidelines and establishes 
the management structure which is composed of: President 

– head of the Municipal Executive; General Assembly – the 
highest decision-making authority (it is composed of the 
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Executivo Municipal; Assembleia Geral – instância de decisão 
máxima composta pelos participantes dos demais órgãos que 
compõe a estrutura organizacional; Diretoria Executiva – com-
posta por um membro indicado por cada Chefe do Executivo; 
Conselho Fiscal – composto por cinco conselheiros eleitos pela 
Assembleia Geral, entre eles representantes do Legislativo e do 
Executivo ; Conselho de Gestão – órgão de natureza consultiva, 
composto por representantes do Legislativo e dos Conselhos 
Municipais da Mulher; Superintendência – nomeada pelo 
Presidente do Consórcio para exercer atividade executiva; 
Coordenadora Temática – indicada pelo superintendente e 
aprovada pela Assembleia Geral.

Destaca-se que, conforme o art. 3º da Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.240/2006), é responsabilidade do poder público 
desenvolver políticas que garantam os direitos das mulheres 
no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de 
resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é uma lei 
específica promulgada com o objetivo de coibir a violência 
doméstica e familiar contra as mulheres. A partir dela, os 
crimes devem ser julgados nos Juizados Especializados de 
Violência Doméstica, instrumento criado a partir desta legis-
lação ou enquanto estes não existirem, nas varas criminais. É 
importante salientar outros importantes aspectos presentes na 
Lei Maria da Penha, tais como: a categorização dos tipos de 
violência doméstica, que pode ser física, sexual, patrimonial, 
psicológica e moral; a proibição de penas pecuniárias aos 
agressores; e a determinação do encaminhamento de mulheres 
em situação de violência, como também dos seus dependen-
tes, a programas e serviços de proteção e de assistência social 
(SPM, 2011).

A duas Leis Federais (nº 11.107 e nº 11.240) são comple-
mentares e constituem o marco regulatório legal que orienta 
a elaboração dos eixos estratégicos que compõem as diretrizes 
básicas estabelecidas para a gestão do Consórcio “Mulheres 
das Gerais”.

Também é fundamental a disseminação de atitudes que 
resguardem valores éticos que respeitem a equidade de gênero. 
Além disso, é preciso atuar no combate às causas estruturais 
desse processo histórico, no sentido de estabelecer ações que 
mudem tal realidade social. Para atingir esses objetivos e es-
tabelecer responsabilidades compartilhadas, o primeiro pla-
nejamento de cunho estratégico do Consórcio “Mulheres das 
Gerais” foi aprovado na “III Assembleia Geral do CRPCMG”, 
realizada em Betim no dia 26/11/2009. Esse planejamento 
apontou quatro eixos estratégicos que passaram a nortear as 
atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio: (I) reparação, 
proteção e garantia de direitos às mulheres e seus filhos vítimas 

participants of the other agencies that make up the orga-
nizational structure); Executive Board – consisting of one 
member appointed by each Executive head; Fiscal Board – 
composed of five members elected by the General Assembly, 
including representatives of the Legislative and the Executive; 
Management Board – a consultative institution composed of 
representatives of the Legislative and the Municipal Board for 
Women; Superintendency – nominated by the consortium’s 
President to exercise executive powers; and the Thematic 
Coordinator – indicated by the superintendent and approved 
by the General Assembly.

According to article 3 of the Maria da Penha law (law no. 
11.240/2006), it is the government’s responsibility to develop 
policies that ensure women rights in domestic and family rela-
tionships in order to protect them from all forms of negligence, 
discrimination, exploitation, violence, cruelty, and oppression. 
This is a specific law enacted in order to restrain domestic and 
family violence against women. According to this law, crimes 
should be judged either in the Specialized Domestic Violence 
Courts, which were created as a result of this legislation or, if 
they do not exist, in the criminal courts. It is important to 
emphasize other significant aspects of the Maria da Penha law, 
such as: the categorization of types of domestic violence, which 
can be physical, sexual, patrimonial, psychological, or moral; 
the prohibition of monetary penalties for the offenders; and 
the referral of women who are in situations of violence and 
their dependents to programs and services offering protection 
and social assistance (SPM, 2011).

Both federal laws (no. 11.107 and no. 11.240) are comple-
mentary and constitute the legal regulatory framework that 
guides the creation of strategic axis that constitute the basic 
guidelines established for managing the Mulheres das Gerais 
consortium.

It is also important to spread attitudes protecting ethical 
values   that respect gender equality. Additionally, it is neces-
sary to act in combat of the structural causes of this historical 
process, in order to establish actions that change this social 
reality. To achieve these goals and establish shared respon-
sibilities, the first strategic planning stage of the Mulheres 
das Gerais consortium was approved in the “Third General 
Assembly of the CRPCMG” held in Betim on October 26, 2009. 
This planning indicated four strategic priorities that guided 
the activities being developed by the consortium: (I) redress, 
protection, and guarantee of rights for women and their chil-
dren who are victims of domestic and intra-family violence; 
(II) the prevention and confronting of all forms of discrimi-
nation and violence against women; (III) the promotion of 
educational actions aimed at the training of public officials and 
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de violência doméstica e intrafamiliar; (II) a prevenção e o 
enfrentamento a todas as formas de discriminação e violên-
cia contra as mulheres; (III) a promoção de ações de caráter 
educativo direcionadas à formação e capacitação de agentes 
públicos e sociedade civil em geral na perspectiva de gênero, 
com o objetivo de divulgar e esclarecer à população sobre 
os temas pertinentes ao enfrentamento a todas as formas de 
violência contra as mulheres; (IV) o empoderamento de mu-
lheres enquanto cidadãs autônomas e protagonistas da própria 
vida, buscando fortalecer as suas condições de sobrevivência 
e garantir direitos econômicos.

A formalização do Consórcio “Mulheres das Gerais” se 
apresenta como a consolidação da necessidade histórica de 
políticas públicas em áreas metropolitanas mais efetivas no 
processo de enfrentamento a todas as formas de violência de 
gênero. Um dos aspectos que possibilitou o consorciamento 
foi a existência de diversas ações conjuntas desenvolvidas in-
formalmente entre os quatro municípios e anterior ao projeto 
NPC. Essas ações envolviam o atendimento e abrigamento de 
mulheres em situação de violência e com risco de morte, o 
compartilhamento de metodologias, de recursos (humanos 
e financeiros) e de serviços especializados de atendimento às 
mulheres. Com certeza, a existência dessas ações anteriores fa-
cilitou a formalização do Consórcio “Mulheres das Gerais” que 
elegeu, de forma inovadora, a temática de gênero enquanto 
uma ação comum a ser desenvolvida de forma consorciada 
em uma região metropolitana.

Outras ações de cunho municipal que também contribu-
íram para a formalização do consórcio foram a adesão dos 
municípios ao “Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres” e a adesão ao “Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres”, propostos pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres do Governo Federal.

É importante salientar que o Município de Belo Horizonte 
teve um papel fundamental para a formalização do Consórcio 

“Mulheres das Gerais”, contribuindo decisivamente para a con-
solidação do Projeto NCP na região metropolitana de Belo 
Horizonte, posto que, dentre os municípios partícipes era o 
que possuía uma trajetória de políticas públicas para as mu-
lheres. A política de abrigamento com equipamento público 
próprio e de atendimento às mulheres em situação de violência 
existia há mais de 15 anos na cidade. Esse fator foi preponde-
rante para a definição da política de consorciamento e pela 
transferência da “Casa Abrigo Sempre Viva” para o Consórcio 

“Mulheres das Gerais”.
A primeira peça orçamentária do consórcio, aprovada na 

“III Assembleia Geral do CRPCMG”, realizada em meados 
de 2009, seguiu os critérios para o rateio estabelecidos na 

civil society in general in relation to gender perspectives, in 
order to disseminate to the public and clarify relevant issues to 
the confrontation of all forms of violence against women; and 
(IV) the empowerment of women as autonomous citizens who 
are responsible for their own fate, with the aim of strengthen-
ing their living conditions and ensuring economic rights.

The formalization of the Mulheres das Gerais consortium 
is presented as the consolidation of the historical need for 
public policies in metropolitan areas which are more effective 
in confronting all forms of gender violence. One aspect that 
made the consortiums possible was the existence of several 
joint actions informally developed among the four munici-
palities, prior to the NPC project. These actions involved 
attending and sheltering women in situations of violence 
and at risk of death, as well as the sharing of methodologies, 
human and financial resources, and specialized services to 
assist women. Certainly, the existence of these prior actions 
facilitated the formalization of the Mulheres das Gerais 
consortium, which innovatively elected the theme of gender 
as a common action to be developed in consortium form in 
a metropolitan area.

Another municipal action that contributed to the formal-
ization of the consortium was the adherence of municipali-
ties to the “National Pact for Combatting Violence against 
Women” and to the “National Plan of Policies for Women”, 
proposed by the Women’s Policies Department of the federal 
government.

It is important to emphasize that Belo Horizonte had a 
key role in formalizing the Mulheres das Gerais consortium, 
contributing decisively to the consolidation of the NCP project 
in the metropolitan area of   Belo Horizonte, given that among 
the participating municipalities, it was the one with a history 
of public policies for women. The shelter policy, with its own 
public equipment and services for women in situations of 
violence, has existed in the city for more than 15 years. This 
factor was predominant in defining the consortium policy 
and in the transfer of the Sempre Viva shelter to the Mulheres 
das Gerais consortium.

The consortium’s first budget, approved in the “Third 
General Assembly of the CRPCMG” held in mid-2009, 
followed the distribution criteria established in the early struc-
turing stage of the project. It was decided that the division 
of costs among the four municipalities would consider the 
representativeness of the total population of each municipality 
related to the aggregated population of the four municipali-
ties. Thus, the financial contributions were as follows: 69% 
for Belo Horizonte, 17% for Contagem, 10% for Betim, and 
4% for Sabará.
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fase inicial de estruturação do projeto. Ficou definido que o 
rateio das despesas entre os quatro municípios utilizaria como 
critério a representatividade da população total de cada mu-
nicípio sobre a população total dos quatro municípios. Assim, 
o percentual de contribuição financeira de Belo Horizonte foi 
definido em 69%; o de Contagem, 17%; o de Betim, 10%; o 
de Sabará, 4%.

Considerações Finais

O Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres 
das Gerais é uma experiência pioneira, que apresenta um mo-
delo de governança metropolitana realizado no âmbito local, 
no formato de consórcio público, em conformidade com a 
nova legislação, e que apresenta uma proposta temática que 
exige intervenções para além da centralidade do problema 
que, quase sempre, é focado na reparação de direitos violados 
e muito pouco na promoção e prevenção. As diversas formas 
de violência contra a mulher só serão reduzidas quando a 
opção da sociedade for romper definitivamente com as bar-
reiras culturais fundamentadas no autoritarismo patriarcal e 
no descaso público com este grave problema social. Para isso 
ocorrer, a política pública tem que ultrapassar as fronteiras 
do mero abrigamento – sem questionar a sua relevância –, e 
intervir diretamente na vida social, promovendo uma nova 
cultura para as relações de gênero que respeite e compreenda 
as diferenças como parte fundamental de um processo de 
construção coletiva de novos valores sociais.

O Consórcio “Mulheres das Gerais” propõe, juntamente 
com os municípios consorciados, ir além do formalismo ne-
cessário para garantir os direitos das mulheres, inclusive o 
direito à integridade física. A proposta inicial do consórcio 
estava centrada nesse problema, em função da urgência que a 
situação exige, mas, ao longo do processo de construção das 
diretrizes que iriam nortear as suas ações, os participantes do 
processo apontaram outras questões que são fundamentais 
para o rompimento do ciclo de violência contra as mulheres 
e que visam alterar as raízes históricas que levam à manuten-
ção das diversas formas de violência de gênero que persistem 
como modelo de comportamento social.

Para que o Consórcio Regional de Promoção da Cidadania 
Mulheres das Gerais cumpra a sua função, é necessário ir além, 
vencendo as barreiras impostas pelas dificuldades naturais pre-
sentes em modelos de gestão compartilhada, principalmente 
as relacionadas às relações políticas. A formalização desse 
consórcio, por si só, não representa sucesso no futuro. Exigirá 
uma estrutura de equilíbrio muito bem alinhavada, na qual 

Final Considerations

The Mulheres das Gerais Regional Consortium for the 
Promotion of Citizenship is a pioneer experience that has a 
metropolitan governance model executed at the local level in 
the form of a public consortium, and in accordance with the 
new legislation it presents a thematic proposal that requires 
intervention beyond the central part of the problem, which 
is almost always focused on the redress of violated rights 
and rarely on promotion and prevention. The many forms 
of violence against women will only be reduced when soci-
ety chooses to definitely break the cultural barriers based on 
patriarchal authoritarianism and public indifference to this 
serious social problem. For this to occur, public policy has to 
go beyond the boundaries of just providing shelter (without 
questioning its relevance) and directly intervening in social 
life; it needs to promote a new culture for gender relations that 
respects and understands differences as a fundamental part of 
a collective construction of new social values.

The Mulheres das Gerais consortium, together with its 
participant municipalities, proposes to go beyond the neces-
sary formality to ensure women’s rights, including the right 
to physical integrity. The consortium’s initial proposal was 
focused on this problem, in accordance with the urgency 
demanded by the situation; however, throughout the process 
for constructing the guidelines that would govern its actions, 
the participants in the process pointed to other issues that 
are fundamental for breaking the cycle of violence against 
women and alytering the historical roots that lead to main-
taining many forms of gender violence persisting as a model 
of social behavior.

In order to fulfill its function, the Mulheres das Gerais 
Regional Consortium for the Promotion of Citizenship needs 
to go further, overcoming barriers imposed by the natural 
difficulties existent in shared management models, especially 
those related to political relationships. The formalization of 
this consortium, by itself, does not represent success in the 
future. It will require a very well-organized balanced structure 
in which the three parts – political, thematic, and management 
coordination – support the implementation of the planned 
actions, which should also be guaranteed by the municipal 
administration, by the policy institutions for the women pres-
ent in the entities of the consortium, and by civil society, which 
plays an important role in social control.

This is a great challenge faced by the Mulheres das Gerais 
consortium which, upon choosing to adopt the theme of 
gender as the management focus, seeks alternatives for facing 
the political, legal, and management subtleties imposed on 
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o tripé composto pelas coordenações política, temática e de 
gestão sustente a execução das ações planejadas, que também 
deverão ser garantidas pela gestão municipal, pelos órgãos de 
políticas para as mulheres presentes nos entes consorciados 
e pela sociedade civil, que cumpre um importante papel no 
controle social.

Esse é um grande desafio posto ao Consórcio “Mulheres das 
Gerais” que, ao adotar a temática de gênero como o foco de 
gestão, busca alternativas para enfrentar as sutilezas políticas, 
legais e de gestão impostas a esse modelo de governança que, 
certamente, constituirá uma opção muito interessante na ela-
boração e gestão de políticas sociais em áreas conurbadas.

Outro aspecto importante é que as ações propostas pelo 
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres 
das Gerais contribuem com a agenda mundial prevista nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), colabo-
rando diretamente com o alcance do Objetivo 3, que busca 
promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres, 
e o Objetivo 8, relativo ao estabelecimento de uma parceria 
mundial para o desenvolvimento.

this governance model, which will surely be a very interest-
ing option in the design and management of social policies 
in urban sprawl areas.

Another important aspect to be taken into consideration is 
that the actions proposed by the Mulheres das Gerais Regional 
Consortium for the Promotion of Citizenship contribute to 
the global agenda projected in the Millennium Development 
Goals (MDG), directly contributing to the achievement of 
Goal 3, which seeks to promote gender equality and the 
empowerment of women; and Goal 8, concerning the estab-
lishment of a global partnership for development.
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Notas

Funciona	como	um	instituto	virtual,	reunindo	diversos	pesquisadores,	instituições	universitárias	e	governamentais	1 
e	organizações	sociais,	sob	a	coordenação	do	Instituto	de	Pesquisa	e	Planejamento	Urbano	e	Regional	(IPPUR).	
Informações:	www.observatoriodasmetropoles.net

End Notes

This functions as a virtual institute, bringing together various researchers, universities, government and university 1 
institutions, and social organizations, under the coordination of the Institute for Research and Urban and Urban 
Planning	(IPPUR).	For	more	information:	www.observatoriodasmetropoles.net
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