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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que ora
apresentamos, assinala um momento de grande relevância para a cidade de Belo Horizonte: a
materialização do esforço compartilhado e sinérgico dos agentes locais — governamentais, de
ensino e pesquisa e organizações da sociedade civil — para garantir o cumprimento dos Oito
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio neste município, assumido junto à Organização das
Nações Unidas, em 2006, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ao ser abraçado pela cidade, esse
Pacto mundial pela erradicação da pobreza e da fome reitera as diretrizes do planejamento
urbano em consonância com os princípios de justiça social que, seguramente, são o fomento
das ações de cada instituição signatária deste documento.
Este Relatório apresenta o desempenho alcançado por Belo Horizonte em relação às Metas do
Milênio preconizadas pela ONU. Foi elaborado a partir da criação e validação coletiva de um
sistema de monitoramento com 49 indicadores a serem aferidos até 2015. A análise qualificada
desse conjunto de informações foi feita pelos parceiros do Observatório do Milênio de Belo
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC Minas), Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), Centro Universitário
UNA e Fundação João Pinheiro. O Observatório conta, também, com a participação do
Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), do Governo de
Minas Gerais e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), parceiros estes que em
muito contribuem para o aprimoramento dessa rede.
A constituição do Observatório do Milênio de Belo Horizonte significa a criação de um novo
espaço que sistematiza o diálogo entre poder público, instituições de ensino e pesquisa e
sociedade civil organizada, que já é característico de Belo Horizonte.
Ao empenharem-se nesse esforço, esses parceiros asseguram para Belo Horizonte um
modelo de conectividade interinstitucional dinâmico e permanente para troca e produção
de conhecimentos e para a formulação de políticas ainda mais permeáveis às demandas da
população local, reforçando o compromisso desta cidade com a transparência e o controle
social.

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte

PREFÁCIO

A partir do momento em que a comunidade internacional endossou a idéia de organizar
Observatórios Urbanos Locais e Nacionais como instrumentos de apoio ao monitoramento
das políticas públicas em geral e seus resultados concretos, incluídos os compromissos
assumidos pelos países nas conferências mundiais, os conceitos de transparência e governança
passaram a um novo patamar nas relações entre os governos e a população das cidades. O
discurso político passa, desde então, a ser contrastado periodicamente com os efeitos e os
impactos dos programas e projetos que os governos implementam para promover e reforçar o
“desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos” e a “moradia adequada para todas
as famílias”, especialmente as mais vulneráveis1.
Idealizados como uma parceria sinérgica e convergente entre a entidade governamental
encarregada da gestão do território observado, organizações da sociedade civil, entidades
acadêmicas e de pesquisa urbana, associações de moradores e de empresas e outros atores,
cuja ação contribui para o desenvolvimento urbano e participa da construção de cidades e
de cidadania, os Observatórios Urbanos começam a apresentar alguns frutos de sua recente
existência e, mais importante, começam a buscar oportunidades para o intercâmbio técnico
e a troca de experiências metodológicas, organizacionais e de outras dimensões. Essa troca é
extremamente importante para acelerar a gestão do conhecimento, fazendo com que todos
aproveitem as inovações dos pioneiros, ajustadas às condições específicas de cada caso, mas
mantendo um critério de comparabilidade, tanto para um corte temporal simultâneo entre
várias cidades como para a análise da evolução histórica de uma mesma cidade.
Ao lançar o primeiro volume da série bienal dos Relatórios Mundiais sobre a Situação das Cidades,
o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) teve que lançar
mão de médias urbanas nacionais e estatísticas gerais dos países porque era relativamente difícil
conseguir informação construída e analisada localmente, dentro de uma mesma metodologia e
critérios, para muitas cidades do mundo. O apêndice estatístico desse primeiro volume, apesar
de seu inegável valor como chamada de atenção para o “fenômeno urbano” em todo o mundo,
não agradava às entidades acadêmicas e de pesquisa pela sua heterogeneidade conceitual.
Aos poucos, a aproximação recíproca dos Observatórios Urbanos foi facilitando a produção de
dados confiáveis dentro de um mesmo padrão metodológico que seguia os principais acordos
adotados pelas instituições nacionais produtoras de dados primários.
Sendo o fenômeno urbano um fato territorial local, foi possível não apenas continuar a referência
ao desenvolvimento urbano com tendências médias nacionais, mas também destacar casos
concretos de cidades e áreas metropolitanas específicas que ilustram essas tendências, tanto
positivas como negativas, contribuindo para que a população em geral compreenda melhor os
conceitos discutidos, já que ela pode reconhecer-se na prática ao ver retratado o seu cotidiano,
seja qual for a cidade de referência. Assim, o monitoramento local do desenvolvimento urbano

como resultado de políticas municipais próprias, associado aos impactos locais das políticas
estaduais e federais, e da globalização da economia e do conhecimento, passou a contribuir
diretamente para os processos de monitoramento nacional e global. Já não é a comparação entre
médias urbanas nacionais que se busca, mas a comparação direta entre cidades “parecidas”, em
termos de tamanho da população, volume da economia, tempo de existência, nível de pobreza,
padrões de consumo, conjuntura de ecossistema, etc.
Durante o projeto-piloto “Localização das Metas de Desenvolvimento do Milênio”, proposto
pelo UN-Habitat para ser desenvolvido por cidades selecionadas da América Latina e Caribe2,
surgiu a idéia de promover uma aproximação dessas cidades com outras que também se
interessavam pelo assunto e estavam discutindo algumas ou todas as Metas acordadas em
2000 na Assembléia Geral da ONU. Como a maioria dessas cidades previa a organização de um
Observatório Urbano Local como mecanismo de monitoramento periódico, e dado o interesse
de Belo Horizonte em adotar esse mecanismo, a Prefeitura propôs a constituição de uma Rede
de Cidades entre aquelas que já estavam preparando Planos de Ação 2020 como um meio de
aprendizagem recíproco na discussão de metodologias, programas e estratégias que levem ao
cumprimento correto e oportuno das Metas acordadas.
Para a constituição do Observatório do Milênio de Belo Horizonte associaram-se diversas
entidades públicas e privadas, dentro das recomendações do UN-Habitat. A experiência de
muitos Observatórios, cuja análise de dados e indicadores de avanço é feita por entidades
acadêmicas, assegura a seriedade do processo de monitoramento e permite maior credibilidade
junto a entidades nacionais e internacionais que utilizarão essa informação para os seus
relatórios técnicos, ajudando assim a promover uma “cultura da informação” e aperfeiçoar o
nível das discussões políticas.
Esperamos que o recém-instalado Observatório do Milênio de Belo Horizonte, junto com muitos
outros espalhados pelo território da América Latina e Caribe, possa contribuir ativamente com a
produção do primeiro Relatório Regional sobre a Situação das Cidades de nossa região, previsto
para ser preparado em 2009, concretizando, dessa forma, o propósito principal da rede de
observatórios, que é o monitoramento do desenvolvimento urbano local dentro da perspectiva
regional e mundial.
Cecília Martinez Leal
Diretora do Escritório Regional para a América Latina e o Caribe (ROLAC)
do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat)

1
Estas são as duas linhas de ação da Agenda Habitat adotada em junho de 1996, em Istambul, ao final da
Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos – Habitat II.

Belo Horizonte e Nova Iguaçu (Brasil); Bogotá, distrito de Suba (Colômbia); Castries (Santa Lúcia); León (México); Georgetown (Guiana);
Guayaquil (Equador); Porto-Espanha (Trinidad e Tobago). As Metas prevêem resultados concretos para 2015 e 2020.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório apresenta a realidade da cidade de Belo Horizonte sob a ótica dos Oito Objetivos
do Milênio. O documento é organizado em oito capítulos, sendo que cada um deles descreve
a posição da cidade em relação aos Objetivos e suas respectivas Metas, a partir da análise dos
indicadores que compõem o Sistema de Monitoramento ODM de Belo Horizonte.
Esse Sistema é composto por um total de 49 indicadores, validados pelas instituições parceiras
do Observatório do Milênio. Foi organizado a partir dos seguintes critérios:
a) manutenção ou aproximação máxima dos indicadores sugeridos pela ONU;
b) seleção de indicadores diretamente relacionados à meta (sensíveis às
mudanças requeridas pela meta);
c) seleção de indicadores passíveis de atualização periódica, preferencialmente
anuais ou bianuais e com série histórica disponível a partir da década de 1990;
e) utilização de bases de dados e metodologias consolidadas;
f) utilização preferencialmente de indicadores passíveis de desagregação para o
espaço intra-urbano.
Com intuito de disponibilizar informações detalhadas, buscou-se, sempre que possível,
desagregar os indicadores segundo três recortes: intra-urbano (Regiões Administrativas do
município), sexo e raça/cor.
A maior parte dos indicadores foi calculada a partir dos dados da Secretaria Municipal de
Saúde/PBH (20 indicadores) e do Censo Demográfico (18 indicadores). Também foram incluídos
indicadores oriundos de bases de dados organizadas por outras áreas da Prefeitura, como
o Índice de Salubridade Ambiental, na Meta 10, e o indicador de famílias em áreas de risco
geológico-geotécnico, na Meta 11. O Sistema de Monitoramento garante a atualização anual
de 54% dos indicadores. Os demais baseiam-se, principalmente, em dados censitários, fato este
que dificulta o monitoramento periódico de algumas metas, para as quais ainda não existem
fontes alternativas de dados, como as de redução da pobreza e universalização da educação.
De modo colaborativo, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Fundação João Pinheiro, a Universidade
Federal de Minas Gerais, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), a
Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC) e o Centro Universitário UNA disponibilizaram
equipes acadêmicas para análise crítica dos resultados dos indicadores.

O Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG) encarregou-se das
análises das metas relativas ao Objetivo 1 – Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome e ao Objetivo
4 – Reduzir a Mortalidade na Infância. O Objetivo 2 – Atingir o Ensino Básico Universal ficou
sob a responsabilidade da PUC Minas, e o Objetivo 3 – Promover a Igualdade entre os Sexos e a
Autonomia das Mulheres foi analisado por especialista do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a
Mulher (NEPEM/UFMG). Os Objetivos 5 e 6, relativos à Melhoria da Saúde Materna e ao Combate
do HIV/Aids e Outras Doenças, respectivamente, ficaram sob a responsabilidade do Observatório
de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH/UFMG). O Objetivo 7 – Garantir a Sustentabilidade
Ambiental, composto por quatro metas, foi examinado pela FUMEC (Meta 9), pelo Laboratório
de Estudos Territoriais do Instituto de Geociências da UFMG (Metas 9A e 10) e pela Fundação
João Pinheiro (Meta 11). Por último, o Objetivo 8 – Estabelecer uma Parceria Mundial para o
Desenvolvimento ficou a cargo da Fundação João Pinheiro (Meta 16) e do Centro Universitário
UNA (Meta 18). A produção do Relatório contou, ainda, com a colaboração dos representantes
do Governo do Estado de Minas Gerais e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), parceiros do Observatório do Milênio.
Além da análise das Metas do Milênio, o Relatório apresenta, em CD anexo, os programas e
ações da Prefeitura de Belo Horizonte, do Governo do Estado de Minas Gerais e da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) que convergem para o cumprimento dos Objetivos
do Milênio.
Estamos seguros de que temos em mãos um diagnóstico com informações qualificadas e
propícias a subsidiar governos e instituições no planejamento e execução de suas ações, com
vistas a promover o desenvolvimento local, tendo como princípio norteador o direito pleno à
cidade, que pressupõe a erradicação da pobreza e a melhoria geral das condições de vida de seus
habitantes.

ERRADICAR A
EXTREMA POBREZA
E A FOME
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OBJETIVO

Meta 1
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da
população com renda inferior a 1 dólar PPC por dia

Meta 2
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da
população que sofre de fome

14

Indicador

Descrição

Fonte

Proporção da População
que vive abaixo da linha
de pobreza (em %)

número de indivíduos com renda
domiciliar per capita mensal
inferior a meio salário mínimo
dividido pela população
(multiplicado por 100)

Atlas do
Desenvolvimento
Humano da RMBH/
Fundação
João Pinheiro

Proporção da população
que vive abaixo da linha
de indigência (em %)

número de indivíduos com renda
domiciliar per capita mensal
inferior a um quarto do salário
mínimo dividido pela população
(multiplicado por 100)

Atlas do
Desenvolvimento
Humano da RMBH/
Fundação
João Pinheiro

Índice de Hiato de
Pobreza

distância média que separa a
população da linha de pobreza,
expressa como % da linha de
pobreza

Atlas do
Desenvolvimento
Humano da RMBH/
Fundação
João Pinheiro

Porcentagem da renda dos
20% mais pobres no total
da renda apropriada

total da renda dos 20% mais pobres dividido pelo total da renda
da população (multiplicado por
100)

Atlas do
Desenvolvimento
Humano da RMBH/
Fundação
João Pinheiro

Taxa de internação de
crianças com menos de 1
ano de idade por
desnutrição (por mil)

número de crianças menores de
um ano de idade internadas e
com diagnóstico de desnutrição
dividido pelo número de crianças
menores de um ano de idade
(multiplicado por mil)

Sistema de
Informações
Hospitalares/
Secretaria Municipal
de Saúde /PBH
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OBJETIVO

1

pobreza é um dos temas mais importantes
a serem tratados em todo o mundo,
principalmente pelas implicações negativas
dessa condição sobre o bem-estar individual
e das famílias. Não é por acaso que a primeira meta
do milênio diz respeito à sua erradicação; segundo as
Nações Unidas, aproximadamente, mais de 1 bilhão
de pessoas vivem em condições de extrema pobreza.

A

META 1

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da
população com renda inferior a 1 dólar PPC por dia

Recentemente, a formulação de políticas públicas tem
sido mais efetiva no sentido do combate à pobreza.
A intervenção pública para incentivar sua redução
deve considerar as particularidades da região e o
caráter da pobreza, se crônica ou transitória. Em

16

uma região na qual ela é essencialmente crônica, as
políticas públicas devem perseguir a redistribuição
de ativos. Essa redistribuição pode ocorrer por meio
da realização de ações destinadas à transferência
de renda, à melhoria do acesso à infra-estrutura
urbana (transporte e saneamento) e à redução da
exclusão social por intermédio da ampliação do
acesso ao mercado de trabalho, além da organização
de um sistema de seguridade social de longo prazo.
Se o domínio é do componente transitório, ou seja,
se há maior probabilidade de saída da pobreza, as
estratégias devem estar voltadas para medidas que
auxiliem os pobres a retomar seu status de nãopobre o mais rápido possível, tais como programas de

Entre 1991 e 2000, a cidade de Belo Horizonte apresentou
redução de aproximadamente 25% na proporção da
população que vive abaixo da linha de pobreza.

requalificação da mão-de-obra, de seguro-desemprego,
de microcrédito, de incentivo à pequena unidade de
produção, entre outros.
No Brasil, a pesquisa sobre as causas e comportamento
da pobreza se intensifica a partir da segunda
metade da década de 90, quando a estabilização
econômica implementada com o Plano Real retira
de cena o problema inflacionário, possibilitando o
aprofundamento de uma agenda focada nas questões
sociais, principalmente, a incidência da pobreza.
Em tais estudos, identifica-se que a pobreza no
país se tornou mais urbana que rural. Ao final dos
anos 90, segundo Rocha (2003), os pobres urbanos
compunham cerca de 78% do total no Brasil, e boa
parte deles concentrada nas grandes metrópoles
brasileiras. Ademais, Ribas e Machado (2007) mostram
que o componente transitório prevalece sobre o
crônico. A combinação de maior incidência nas
metrópoles e de uma natureza mais transitória da
pobreza torna relevante analisar os resultados do caso
belo-horizontino, em conformidade com as Metas do
Milênio.

Conceitos de pobreza
De um modo geral, a pobreza é medida por intermédio
de insuficiência de renda ou de consumo. A linha de
pobreza é um marco de referência que distingue
a população pobre da não-pobre. A abordagem
monetária da linha de pobreza inclui as chamadas
linhas de indigência e de pobreza, sendo a primeira
restrita ao valor gasto com alimentação para assegurar
somente a sobrevivência.
A principal crítica a essa abordagem monetária da
linha de pobreza é não medir adequadamente o nível
de bem-estar dos indivíduos, porque o conjunto das
oportunidades deve incluir uma série de fatores que
não são captados apenas por intermédio da renda ou
do consumo das famílias.

Essa constatação, ressaltada por Sen (1988), gerou
uma série de estudos que buscou medir a intensidade
da pobreza a partir de seu caráter multidimensional,
inspirado no conceito de capacitações. Sen argumenta
que linhas de indigência ou de pobreza tendem
a subestimar o papel do consumo de bens nãomonetários no bem-estar das famílias, como, por
exemplo, a rede de solidariedade, a participação em
organizações coletivas, o estado do meio-ambiente, o
local de moradia, a auto-estima dos indivíduos, entre
outros.
Entretanto, para efeito de comparações internacionais,
é quase impossível adotar medidas que descrevam,
com precisão, o caráter multidimensional da pobreza
em virtude da escassez de informações e/ou de
divergências metodológicas presentes nas pesquisas
domiciliares, em especial nos países onde há maior
incidência de pobreza. Sendo assim, a linha de pobreza
escolhida pelas Nações Unidas (1 dólar diário pela
Paridade do Poder de Compra)1 para diferenciar pobres
de não-pobres apresenta suas fragilidades, mas detém
o mérito de ser um indicador universal que possibilita
a comparabilidade intertemporal, proposta inerente à
primeira meta do milênio.
No caso do Brasil, tem-se utilizado, em alguns estudos,
o salário mínimo como indexador para linha de pobreza.
O valor de meio salário mínimo é adotado como a linha
de pobreza, e seu quarto, a de indigência. São essas as
referências para a análise feita neste relatório.

Pobreza e indigência
Para análise da pobreza, foram selecionados quatro
indicadores: a) proporção da população que vive
abaixo da linha de pobreza; b) proporção da população
que vive abaixo da linha de indigência; c) índice de
hiato de pobreza; d) porcentagem da renda dos 20%
mais pobres no total da renda apropriada.
O Atlas do Desenvolvimento Humano da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, organizado pela
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OBJETIVO

18

1

Fundação João Pinheiro, é a principal fonte de dados,
uma vez que há representatividade amostral para
corte regional de tal dimensão.

a diferença entre a proporção na metrópole e no
município não é tão grande, mesmo considerando
distintas fontes de dados.

A leitura da TAB. 1.1 evidencia que, entre 1991 e 2000,
a proporção da população que vivia abaixo da linha
de pobreza, em Belo Horizonte, passou de 18,9% para
14,2%. A persistir esse ritmo de decréscimo, a meta
de redução pela metade será ultrapassada até 2015,
posto que, em menos de 10 anos, a queda já foi de
25%.

Entre as nove regionais do município, Venda Nova
apresentou a maior redução, cerca de 32%, seguida
de perto pela do Barreiro. Em torno de 30% está
o decréscimo da maioria das regionais. A Leste e a
Nordeste tiveram uma queda de 20%, e a Noroeste,
de 15% no período de 1991 a 2000.
No que tange à população indigente, o decréscimo foi
menos intenso, próximo a 20%. As regionais Centro-Sul
e Pampulha são as que registraram maior diminuição
na proporção de população em indigência, 38% e 33%,
respectivamente, no período analisado. Por outro
lado, na Noroeste, ocorreu o menor decréscimo, em
torno de 4%.

É interessante destacar que, em 2001, recorrendo
aos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílio (PNAD), a proporção de pobres era de
15,47% na RMBH e de 24,13% no estado de Minas
Gerais, utilizando meio salário mínimo como linha
de pobreza. Tanto a região metropolitana quanto o
estado são, realmente, mais pobres que o município,
devido à configuração socioeconômica, contudo,

Hiato de pobreza
O terceiro indicador, índice de hiato de pobreza,
mede a proporção da renda das pessoas pobres que
precisaria ser redistribuída entre as mesmas para que
todas ficassem com o mesmo grau de pobreza. Entre
1991 e 2000, houve aumento desse indicador, pois
passou de 38% para 40,6%. Com exceção da regional
Centro-Sul, as demais contribuíram para o referido
comportamento. O maior crescimento (13,41%)
ocorreu na regional Nordeste.
O aumento do hiato de renda é acompanhado pela
redução na porcentagem de renda dos 20% mais
pobres no total da renda apropriada. No período
intercensitário, nota-se, para o caso de Belo Horizonte,
que, em 1991, o primeiro quintil da distribuição
de renda apropriava-se de 2,4% da renda total do
município, enquanto que, em 2000, de 2,1%. Com
exceção das regionais Centro-Sul, Leste e Pampulha,
cuja porcentagem manteve-se estável, todas as outras
apresentaram queda.
O acréscimo do índice de hiato de pobreza mostra que
os que se encontram na condição de pobres percebem
remunerações mais distantes da linha de pobreza, por
isso a renda apropriada por eles representa menos em
termos da renda total do município. Em outras palavras,
há uma diminuição da proporção de pobres, porém há
uma intensificação do caráter crônico da pobreza, na
medida em que aqueles com intensa privação de renda
são os que tendem a permanecer mais tempo nessa
condição.

de cobertura e de valor, como acontece a partir da
unificação no programa Bolsa Família. Atualmente,
o Programa atende cerca de 72 mil famílias em Belo
Horizonte. Tanto a recuperação do salário mínimo
como o aprofundamento da intervenção pública
no processo educacional, em todas as esferas de
governo, devem contribuir para ampliar a capacidade
de geração de renda, em especial daqueles indivíduos
mais vulneráveis à condição de pobreza.
Certamente, a saída da pobreza passa pela formulação
de políticas públicas que insiram a população pobre no
mercado de trabalho ou em pequenos negócios, de tal
forma que esta possa aumentar sua renda potencial de
longo prazo. No âmbito macroeconômico, o nível de
emprego gerado é o principal canal entre crescimento
econômico e diminuição da pobreza. Mas para que
tal associação venha a ser virtuosa, no sentido da
diminuição da pobreza, é necessário que o crescimento
econômico se faça por meio de métodos intensivos em
trabalho e os benefícios sejam amplamente distribuídos
(PERRY et al., 2006; JAHAN, 2005).
Em países de elevada desigualdade, como o Brasil,
o crescimento econômico, por mais expressivo que
seja, pode ser suficiente para reduzir a pobreza
apenas muito lentamente. Na verdade, os níveis de
pobreza são sensíveis também a mudanças no grau de
desigualdade.
No âmbito de políticas mais focalizadas, a requalificação
da mão-de-obra e programas de fomento ao pequeno
empreendimento, tais como microcrédito, como
análises de mercado, devem ser desenvolvidos.

Considerações finais
Apesar desses últimos resultados, o cenário é otimista
no que tange à meta de erradicação da pobreza. Os
resultados do próximo Censo devem ratificar essas
previsões. No período analisado por este relatório,
a economia brasileira foi vítima de muitos choques,
em especial financeiros, o que contribuiu para um
desempenho muito fraco do mercado de trabalho,
com recrudescimento do desemprego e do emprego
precário. Além disso, os programas de transferência
de renda ainda não tinham sido ampliados em termos
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1

redução da fome é uma das metas prioritárias do Projeto de Desenvolvimento do
Milênio, das Nações Unidas, que tem como
objetivo a redução em 50% da proporção
de famintos no mundo até 2015. Segundo estimativas da Food and Agriculture Organization (FAO), 850
milhões de pessoas vivenciam, diariamente, a experiência de não ter o que comer. Destaca-se que, do
total de pessoas com restrição alimentar no mundo,
95% estão localizadas nos países em desenvolvimento, e a maior parte delas está no continente africano
(FAO, 2006).

META 2

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da
população que sofre de fome

A

20

A palavra fome, na língua portuguesa, é utilizada em
uma ampla gama de situações, desde nomear uma
simples vontade de comer até descrever a situação
extrema da fome epidêmica e aguda, que é a ausência temporária de alimentos (VALENTE, 2003).
Existem várias formas de se mensurar a proporção
de pessoas que passam fome em uma população.
No nível global e nacional, a fome pode ser associada
ao estoque de alimentos disponíveis para consumo,
que tem como indicador mais utilizado a disponibilidade calórica per capita, mensurada considerando o

Meta alcançada: entre 1998 e 2006 a taxa de internação de crianças
com menos de 1 ano de idade por desnutrição
apresentou uma redução de 74%.

montante de alimentos que é produzido, importado
e exportado, menos a quantidade de alimentos que
é desperdiçada. O resultado dessa equação é o total
de alimentos disponíveis para o consumo, que é transformado em calorias e dividido pelo número de habitantes (KEPPLE; CORRÊA, 2007). No âmbito do domicílio e do indivíduo, a fome pode ser medida por meio da
disponibilidade de alimentos no domicílio e do gasto
com o consumo de alimentos. Essa forma de mensuração é obtida por meio de pesquisas que procuram
quantificar todo o consumo de alimentos dentro do
domicílio, em um determinado período, e também o
impacto desses gastos no orçamento familiar. Com
base nas informações sobre o consumo de alimentos,
é possível inferir se a quantidade de alimentos ingerida
fornece o total de calorias, proteínas e demais nutrientes necessários para a manutenção de uma vida saudável e ativa.
Uma forma indireta de se medir a fome é por intermédio do uso de indicadores antropométricos, que
se constituem em uma medida de estado nutricional,
principalmente das crianças, cujo objetivo é avaliar se
estão tendo privação de alimentos ou não. Esse indicador é obtido com base na avaliação da relação entre
peso e altura.
Nos Estados Unidos, no início da década de 1990,
desenvolveu-se a escala de medida da percepção de
insegurança alimentar, que é baseada em perguntas
feitas a um adulto sobre sua percepção a respeito da
disponibilidade de alimentos no seu domicílio, possibilitando a construção de diagnósticos e identificando
populações mais vulneráveis. O conceito de insegurança alimentar engloba desde a preocupação e angústia
diante da incerteza de ter acesso a alimentos adequados, em qualidade e quantidade suficientes para manter uma vida saudável, até a restrição alimentar de
todos os membros do domicílio (BICKEL et al., 2000).
Geralmente, quando há uma redução ou escassez de
alimento no domicílio, os primeiros a serem atingidos
são os membros adultos; no nível mais severo, as crianças também são afetadas pela falta de alimentos.

No Brasil e em diversos países, outro parâmetro muito
utilizado como estimador do número de indivíduos
em risco de insegurança alimentar e fome é a renda
familiar. A justificativa para o uso dessa variável é que
a falta de alimentos está diretamente relacionada à restrição financeira das famílias e indivíduos. De forma
geral, são utilizadas as linhas de pobreza e indigência,
derivadas a partir de um valor monetário necessário
para a aquisição de uma cesta básica de alimentos e
outros gêneros essenciais para a sobrevivência (KEPPLE; CORRÊA, 2007).
Finalmente, para o monitoramento da redução da
proporção de pessoas que passam fome, a Organização das Nações Unidas (ONU) sugere dois indicadores:
a prevalência de crianças com menos de cinco anos
abaixo do peso ideal, e a proporção da população que
não atinge o nível mínimo de consumo dietético de
calorias.
A privação de uma alimentação saudável e balanceada
pode comprometer o desenvolvimento físico e mental dos indivíduos, em especial mulheres grávidas e
lactantes, crianças e idosos. A escassez de alimento
pode afetar o crescimento, a saúde e a sobrevivência
do ser humano, uma vez que prejudica o desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo, potencializando
riscos de doenças crônicas na vida adulta (PELLETIER;
FRONGILLO, 2003).
Uma das doenças mais fortemente associadas à fome
e a pobreza é a desnutrição energético-protéica, que
pode ser provocada por uma alimentação inadequada
em termos quantitativos (baixo consumo de calorias)
e qualitativos (baixo aporte nutricional), podendo ser
agravada pela interrupção precoce da amamentação e
por condições sanitárias precárias (MONTEIRO, 2003).
A desnutrição é mais nociva para as crianças e gestantes, podendo causar redução na estatura, baixo peso,
maior vulnerabilidade a doenças e, se não houver
tratamento adequado, pode levar a óbito (SAWAYA et
al., 2003).
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O mapa da fome no Brasil reflete o mapa das desigualdades econômicas entre as diversas regiões do País.
As regiões Nordeste e Norte, assim como o entorno
das grandes cidades, concentram a maior proporção
de pessoas com dificuldade de acesso à alimentação
(IBGE, 2004). Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2004 (PNAD 2004),
constatou-se que, nos três meses anteriores à data de
referência desta pesquisa, 7,7% da população do país
passaram pelo menos um dia inteiro sem ter com o
que se alimentar. A Pesquisa Nacional de Demografia
e Saúde, que foi a campo em 2006 (PNDS 2006), detectou que, em 4,8% dos domicílios pesquisados, houve
restrição quantitativa importante na disponibilidade
de alimentos. Nas regiões Norte e Nordeste foram
observadas as prevalências mais elevadas de insegurança alimentar grave, 13% e 7%, respectivamente
(BRASIL, 2008a).
Deve-se destacar ainda que o problema da fome, no
Brasil, não passa especificamente pela escassez de
alimentos, uma vez que a produção agrícola nacional é uma das mais dinâmicas do mundo. De fato, a
disponibilidade anual de alimentos para a população
brasileira é de 340 quilos per capita, representando
1/3 a mais do que o mínimo nutricional necessário
para uma vida saudável (BELIK et al., 2001; MEADE et
al., 2004). Portanto, a disponibilidade de alimentos,
em si, é fundamental, mas não suficiente para determinar a condição nutricional de uma população. Em
uma sociedade contemporânea, o principal determinante do acesso aos alimentos é o poder aquisitivo das
pessoas, e, como uma parcela considerável da população brasileira possui restrição de renda, a disponibilidade de alimentos nos domicílios, em quantidade e
qualidade adequadas, fica comprometida (MEADE et
al., 2004). O baixo poder aquisitivo faz com que as
pessoas adotem estratégias para maximizar a compra
de alimentos com o recurso financeiro disponível, o

que pode comprometer a qualidade nutricional das
refeições. Para conseguir adquirir uma quantidade
maior de alimentos, opta-se por comprar uma maior
quantidade de itens, em detrimento da qualidade e
requisitos nutricionais.

Declínio nas taxas de
desnutrição
No caso do município de Belo Horizonte, observa-se,
para os últimos anos, uma redução significativa do
problema da fome. Devido à escassez local de outras
bases de dados, optou-se por utilizar, como estimativa
para o monitoramento da fome, a taxa de internação
por desnutrição de crianças menores de um ano, que
é igual ao número de crianças menores de um ano de
idade, internadas e com diagnóstico de desnutrição,
dividido pelo total de crianças menores de um ano na
população. Conforme apresentado na TAB. 1.2, notase um decréscimo de 74% na taxa de internação de
crianças com menos de um ano de idade por desnutrição entre os anos de 1998 e 2006 no município:

enquanto, em 1998, a taxa de internação era de 2,14
crianças, para cada mil crianças, em 2006, a taxa é de
0,55. Comparando a taxa de internação por desnutrição de menores de um ano de Belo Horizonte com a
estimada para o Brasil em 2005, observa-se que a desnutrição, no município, fica abaixo da média nacional
(1,26) e da região Sudeste (0,71) (TAB. 1.3).
O declínio do nível de desnutrição em Belo Horizonte,
tal como no Brasil, segundo a literatura (MONTEIRO,
2003), está associado a uma conjunção de fatores, tais
como a melhoria das condições socioeconômicas, o
aumento da escolaridade das mães, a melhoria no saneamento básico e o maior acesso a serviços de saúde
por parte da população. Em Belo Horizonte, deve-se
ressaltar, ainda, que a Prefeitura desenvolve uma série
de programas de segurança alimentar, tendo como objetivo o combate à fome e à desnutrição, tais como o
Programa Restaurante Popular, o Projeto Abastecer, o
Programa de Fomento à Agricultura Urbana, o Projeto
Centros de Vivência Agroecológica e o Programa de Segurança Alimentar Pré-Escolar.

Apesar de o declínio da desnutrição em Belo Horizonte
ser bastante destacado, deve-se ressaltar, com base
nos conceitos que foram discutidos anteriormente,
a necessidade de estimativas complementares que
permitam o monitoramento mais direto e preciso do
número de pessoas que passam fome no município. O
acesso à alimentação é um direito universal, assegurado inclusive pela Lei nº 11.346, mas, na prática, essa
garantia não abarca toda a população, e uma parcela,
ainda, vivencia a experiência de não ter com o que se
alimentar ou a incerteza de que o que dispõe seja suficiente para garantir suas necessidades nutricionais
básicas, o que demonstra a importância de seu monitoramento.

Nota
Paridade do Poder de Compra (PPC) é um método alternativo à taxa de câmbio para se calcular o poder de compra em vários países. A PPC mede quanto
é que uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais (normalmente dólar), já que bens e serviços têm diferentes preços de um país
para outro.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Implantação do Sistema Único de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural
• Geração de Emprego e Renda e Qualificação
• Festival de Arte Negra
• Programa Bolsa Família – Transferência de Renda
• Programa Bolsa Família – Geração de Trabalho e Renda
• Bolsa Escola Municipal
• BH Cidadania - BHC
• Política de Geração de Trabalho e Renda
• Selo de Reconhecimento Social – Empresa Cidadã
• Programa Municipal de Qualificação
• Apoio à Organização e Desenvolvimento de Economia Popular Solidária
• Programa Farmácia Popular
• Socialização Infanto-Juvenil
• Programa para Jovens (Pró-Jovem Adolescente)

programas e ações

• Serviço de Formação Socioprofissional (Qualificarte)
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• Serviço de Inserção em Atividades Produtivas
• Serviço de Inserção Protegida no Trabalho
• Acompanhamento Sócio-Familiar às Famílias Beneficiárias de Programas
de transferência de renda
• Plantão Social
• Combate à Exploração do Trabalho Infanto-Juvenil
• Projeto Espaço da Cidadania
• Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares
• Educação em Direitos Humanos e Cidadania/Projeto Conexão BH Cidadã
• Geração de Emprego e Renda e Qualificação (no campo da cultura)
• Projeto Guernica

ERRADICAR A EXTREMA POBREZA E A FOME
• Registro e Proteção do Patrimônio e das Identidades Culturais
• Cursos profissionalizantes em panificação e confeitaria na Padaria Escola – “Padaria Escola”
• Cursos profissionalizantes no ramo de serviços de manipulação de alimentos na cozinha
pedagógica
• Esporte Esperança / Segundo tempo
• Vida Ativa
• Implementação de Equipamentos Esportivos
• Hortas e Pomares Escolares e Comunitários
• Oficinas de Plantio em Espaços Alternativos
• Programa Bolsa Moradia
• Programa Vila Viva – Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários
• Cestão Popular
• Restaurantes e Refeitórios Populares
• Programa Alimentar
• Assistência Alimentar e Nutricional – Rede Conveniada
• Prevenção e Combate à Desnutrição
• Banco de Alimentos
• Cesta Básica e Marmitex aos Desabrigados
• Assistência Alimentar aos Alunos do Pró-Jovem
• Merenda Escolar
• Programas em parceria com a iniciativa privada: “Comboio do Trabalhador”, Feiras Livres e
Modelos, Mercados, Central de Abastecimento Municipal (CAM)
• Programas em parceria com produtores rurais: “Armazém da Roça”, “Direto da Roça”,
“Feira de Orgânicos”
• Pesquisa da Cesta Básica – Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento
• Orientação e Educação Alimentar e Nutricional
• Formação de Manipuladores de Alimentos da Rede Municipal Pública e Conveniada

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG
• Programa Cozinha Brasil
• Mesa Minas
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ATINGIR
O ENSINO BÁSICO
UNIVERSAL

2

OBJETIVO

Meta 3
Garantir que, até 2015, as crianças de ambos os
sexos concluam o ensino Fundamental

28

Indicador

Descrição

Fonte

Taxa Líquida de Matrícula
do Ensino Fundamental

número de alunos matriculados
no Ensino Fundamental na faixa
etária correspondente dividido
pela população na faixa etária
correspondente (multiplicado por
100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Taxa Bruta de Matrícula do
Ensino Fundamental

número de alunos matriculados
no Ensino Fundamental dividido
pela população na faixa etária
correspondente (multiplicado por
100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Taxa de Alfabetização de
15 a 24 anos

população de 15 a 24 anos de
idade alfabetizada dividida pela
população de 15 a 24 anos de
idade (multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/
IBGE
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OBJETIVO

2

ste texto aborda o segundo Objetivo do
Milênio (ODM 2), isto é, atingir o ensino
básico universal, tendo como meta garantir
que meninas e meninos concluam o ensino
elementar, no município de Belo Horizonte.

E

META 3

Garantir que, até 2015, as crianças de ambos os sexos
concluam o ensino Fundamental

O Brasil é um dos estados-membros das Nações Unidas
que assumiu o compromisso de atingir os objetivos,
embora, no caso do ensino elementar, além de este
ser um direito universal, é também obrigatório no
País. Foi nos anos 90 que houve uma grande melhoria
do acesso à escola. Para se ter uma idéia, a taxa de
atendimento escolar de 7 a 14 anos de idade1, que não
atingia 62%, em 1970 (RIGOTTI, 2001), passou para
aproximadamente 98%, em 2000, segundo dados do
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Censo Demográfico 2000. Essa taxa indica que o Brasil
já estava próximo de universalizar o acesso ao ensino
básico, embora ela também esconda outras mazelas,
como a repetência e a evasão.
Para se ter uma idéia, um dos indicadores do ODM 2,
percentual de crianças que ingressa na primeira série
do Ensino Fundamental e atinge a quinta série, era
de apenas 72% em 1991 e de 80% em 20002. Embora
tenha aumentado, como nem todos os integrantes
de uma geração ingressam na primeira série, podese concluir que mais de 20% daqueles que iniciam os
estudos evadem do sistema de ensino antes de atingir
a quinta série.

Em 2000, 94% das criaças de 7 a 14 anos estavam matrículas no
Ensino Fundamental, percentual próximo da meta
preconizada pela ONU para 2015

Esse quadro pode ser complementado com as taxas de
analfabetismo no Brasil. Quase 14% da população com
15 anos ou mais de idade eram analfabetas no País, em
2000. Esse percentual é, em grande parte, reflexo de
uma época anterior ao grande aumento das matrículas,
uma vez que muitos perderam a oportunidade de
estudar, quando na idade de freqüentar a escola. De
fato, esse indicador também tem melhorado bastante,
haja vista que era de mais de 25% em 1980.
Apesar dos avanços, ainda persistem as desigualdades
entre ricos e pobres, brancos e não-brancos, além da
disparidade entre regiões. São questões como essa
que serão abordadas nas próximas seções, para o caso
específico de Belo Horizonte.
Os indicadores utilizados nesta análise visam a
demonstrar a situação da escolaridade da população
no município de Belo Horizonte, segundo sexo, raça/
cor e regionais de residência. As taxas líquida e bruta
de matrícula no Ensino Fundamental são indicadores
simples de participação da população nas faixas etárias
adequadas a esse nível de ensino.

essa taxa deveria ser de 100%, assim como a taxa
líquida. Nesse caso, todas as matrículas do Ensino
Fundamental corresponderiam à população de 7 a 14
anos de idade. Entretanto, no Brasil, é comum que a
taxa bruta exceda 100%, uma vez que muitos daqueles
matriculados no Ensino Fundamental já ultrapassaram
a idade recomendada. No contexto brasileiro, esta é
uma taxa que reflete uma grave distorção idade-série,
que pode ser resultado de uma alta repetência, atraso
no ingresso escolar ou retorno daqueles que haviam
evadido do sistema de ensino. Geralmente, a taxa
bruta é constituída por uma combinação dessas três
possibilidades. Além desses dois indicadores, a taxa
de analfabetismo da população entre 15 e 24 anos
de idade também é utilizada para compor o perfil
educacional de Belo Horizonte. Essa taxa mede o grau
de analfabetismo de uma faixa etária que já deveria
ter completado o Ensino Fundamental, obrigatório
no Brasil. Reflete, assim, a experiência educacional
anterior, permitindo comparar a evolução do sistema
de ensino, aproximadamente nas duas últimas décadas
do século passado.

Analfabetismo
A taxa líquida de matrícula informa o percentual
da população de 7 a 14 anos de idade, na data dos
censos demográficos de 1991 e 2000, matriculado no
Ensino Fundamental. Idealmente, todas as crianças
deveriam estar freqüentando não apenas o nível de
ensino adequado, como também a série adequada à
idade. Assim, um percentual alto desse indicador não
significa, necessariamente, que não haja distorção
idade-série. Hipoteticamente, todos poderiam estar
freqüentando o nível de ensino adequado, porém
atrasados quanto à série. De qualquer forma, não
há dúvidas de que uma alta taxa líquida de matrícula
no Ensino Fundamental é condição necessária para
o alcance do ODM 2, particularmente sua meta 3, de
garantir que as crianças concluam o ensino elementar.
A taxa bruta, por sua vez, permite uma comparação
entre o número de matrículas no Ensino Fundamental
e a população na faixa etária adequada a esse nível
de ensino. Essa taxa complementa a anterior, pois
ajuda a entender a distorção entre o nível de ensino
freqüentado e a idade. Em uma situação ideal,

Analisando os indicadores de 1991 e 2000 (TAB. 2.1),
percebe-se que Belo Horizonte está bem próximo
de erradicar o analfabetismo, pois sua taxa de
alfabetização, para a população de 15 a 24 anos de
idade, se aproxima de 100% em 2000. Também não
há diferencial substancial quanto ao sexo, sendo as
mulheres ligeiramente mais alfabetizadas do que
os homens, e todas as regionais superavam 98% de
alfabetização. As diferenças mais visíveis ficavam por
conta das características de raça/cor, apesar de haver
diminuição da distância entre brancos, negros, pardos
e outras categorias, no período considerado. Apesar
disso, aqueles que declararam a cor negra estavam
em situação um pouco mais desfavorável, nos dois
períodos. Entretanto, como o acesso à educação está
quase universalizado na capital e sendo a alfabetização
algo simples de se atingir atualmente, mesmo com
repetência e evasão, pode-se dizer que o analfabetismo
da população jovem está com os dias contados na
capital.
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Ensino Fundamental
Em termos de taxa líquida de matrícula no Ensino
Fundamental, Belo Horizonte avançou, passando
de aproximadamente 90% para pouco mais de 94%.
Homens e mulheres apresentam praticamente os
mesmos percentuais, a regional Noroeste é aquela que
apresentou a maior taxa em 2000 (95,8%), e Venda
Nova, a menor de todas (92,6%) — necessitando,
portanto, de atenção especial. Além desta, as
regionais Nordeste, Norte e Oeste apresentaram taxas
abaixo da média, mostrando uma certa diferenciação
no espaço interno da cidade. O fato de as taxas não
se distanciarem muito da média pode dar uma falsa
impressão de que a situação, em termos de indicadores

educacionais, seria bastante homogênea entre as áreas
do município. Esse não é necessariamente o caso, pois,
mesmo que todas as crianças estivessem matriculadas
no Ensino Fundamental, em todas as regionais, ainda
assim a repetência poderia estar represando parcelas
dos alunos altamente diferenciadas. Mais adiante,
os comentários sobre as taxas brutas de matrículas
auxiliarão essa análise.
Do ponto de vista das características de raça/cor,
houve uma diminuição das diferenças entre os
dois períodos, ainda que os brancos continuem em
vantagem sobre os demais. Enquanto, na capital, os
que se autodeclararam brancos constituíam mais
da metade da população residente em 2000 (54%)

e apresentavam taxa líquida superior à média do
município — quase 96% — aqueles residentes que se
declararam negros (8%) e pardos (37%) tinham taxas
líquidas que não superavam os 94%3.

fato pode ser explicado pela situação relativamente
desfavorável desses grupos, que se esforçaram para
aumentar seus níveis de escolaridade nos anos 90.

Considerações finais
As taxas líquidas também indicam que, em 2000, quase
6% da população de 7 a 14 anos de idade não estavam
no nível de ensino adequado ou estavam fora da escola,
na capital. Como naquele ano a taxa de atendimento
era de aproximadamente 98%, conforme ressaltado na
primeira seção, conclui-se que algo próximo a 4% dessa
população estavam fora do Ensino Fundamental4 —
portanto, com defasagem idade-série — enquanto algo
em torno de 2% estava fora da escola. Em se tratando
do nível elementar, esse percentual não é desprezível,
principalmente considerando que Belo Horizonte está
entre os mais bem colocados municípios mineiros em
termos de escolaridade.
O atraso escolar pode ser verificado nas taxas brutas
de matrícula do Ensino Fundamental. O número
de matrículas nesse nível de ensino é muito maior
que o da população na faixa etária correspondente,
residente na capital. Outro fato interessante é que
essa taxa aumentou de um período para o outro. Há
duas explicações para isso: aumentou a proporção de
pessoas com mais de 14 anos, que voltou à escola,
ou o tempo de permanência no Ensino Fundamental
aumentou, isto é, aqueles que outrora sairiam do
sistema de ensino após algumas repetências decidiram
ficar por mais tempo, para concluir algumas séries
adicionais. Dadas as atuais exigências do mercado
de trabalho, em termos de qualificação da mão-deobra, provavelmente, as duas possibilidades explicam
o aumento das taxas brutas, que, inclusive, foi maior
entre os homens.

Em termos de escolarização, o Brasil experimentou
grandes avanços, especialmente a partir de meados
dos anos 90. As taxas líquidas de escolarização indicam
que o ODM 2, particularmente em sua meta 3, será
atingido, isto é, o acesso ao Ensino Fundamental
estará garantido para todas as meninas e meninos.
Belo Horizonte, um dos municípios que apresenta os
melhores indicadores educacionais de Minas Gerais,
não terá dificuldade em atingir a meta, em 2015.
No entanto, como a análise conjunta das taxas
líquida e bruta indica, ainda há que se avançar em
um dos problemas do sistema de ensino brasileiro,
isto é, taxas relativamente elevadas de repetência e
evasão. Tentativas de atacar esses problemas, como
os ciclos básicos visando a aumentar as taxas de
promoção, tiveram impacto positivo no fluxo escolar.
A repetência e a evasão diminuíram, mas os sistemas
de avaliação oficiais também mostram a baixíssima
qualidade do ensino. Ainda que persistam diferenciais
não desprezíveis nos indicadores de educação, no que
tange à raça/cor e mesmo entre as regionais da cidade,
Belo Horizonte deverá atingir facilmente o ODM 2.
Portanto, tem a chance de investir maciçamente na
qualidade de seu sistema de ensino, destacando-se,
assim, no cenário nacional.

Notas
1

De maneira geral, nas categorias de menores taxas
líquidas, as taxas brutas apresentaram maiores
aumentos, entre os dois períodos. Por exemplo, regionais
com indicadores abaixo da média municipal tiveram
maiores aumentos percentuais, como Venda Nova,
Nordeste e Norte, cujas diferenças entre 1991 e 2000
excederam 14 pontos percentuais. Algo semelhante
ocorreu com os pardos, mas principalmente com
aqueles que se declararam negros, pois, neste último
caso, a diferença entre um período e outro superou
30 pontos percentuais, um incremento notável. Esse

Relação entre os alunos de 7 a 14 anos de idade matriculados em todas as

modalidades de ensino e a população do mesmo grupo de idade.
2

Informações acessadas na página do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, em agosto de 2008 (http://www.pnud.org.br/odm/meta.
php?indicador=7).
3

A grande diferença da taxa líquida da categoria “outros” (de apenas 79% em

2000) não deve ser comparada com as demais, devido aos prováveis erros
amostrais, uma vez que as pessoas que se declararam amarelas e indígenas,
somadas àquelas sem declaração, totalizaram apenas 1% da população
residente em Belo Horizonte em 2000.
4

A rigor, parte desse percentual pode ser de alunos que entraram antes dos 14

anos no Ensino Médio, o que, no entanto, não é comum.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Pró-médio - Melhoria da qualidade e eficiência do Ensino Médio
• Novos padrões de gestão e atendimento da Educação Básica
• Escola em Tempo Integral
• Escola Viva e Comunidade Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Programa Primeira Escola
• Escola Integrada
• Programa BH sem Analfabetos
• Escola Aberta
• Ampliação das Unidades de Rede Municipal de Educação
• Bolsa Escola Municipal
• Programa de Inclusão Digital

programas e ações

• Kit Escolar
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• Programa Permanente de Valorização dos Profissionais da Educação
• Esporte Esperança / Segundo Tempo
• Assistência Alimentar aos Alunos do Pró-Jovem
• Merenda Escolar
• Orientação e Educação Alimentar e Nutricional
• Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura
• Registro e Proteção do Patrimônio e das Identidades Culturais

Atingir o Ensino Básico Universal

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG
• Parceria entre o Sistema FIEMG e a ONG AME – Ação Mineira pela Educação
• Aprendizagem Social
• Jogos FIEMG de Cidadania
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PROMOVER A
IGUALDADE ENTRE
OS SEXOS E A
AUTONOMIA
DAS MULHERES

3

OBJETIVO

Meta 4
Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino
fundamental e médio

38

Descrição

Fonte

Razão entre Mulheres e Homens
no Ensino Fundamental

número de mulheres que frequentam
a escola no Ensino Fundamental
dividido pelo número de homens
que frequentam a escola no Ensino
Fundamental (multiplicado por
100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Razão entre Mulheres e Homens
no Ensino Médio

número de mulheres que frequentam
a escola no Ensino Médio dividido
pelo número de homens que
frequentam a escola no Ensino
Médio (multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Razão entre Mulheres e
Homens no Ensino Superior

número de mulheres que
frequentam a escola no Ensino
Superior dividido pelo número de
homens que frequentam a escola
no Ensino Superior (multiplicado
por 100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Razão entre Mulheres e
Homens Alfabetizados
(15 a 24 anos)

número de mulheres entre 15 e
24 anos de idade alfabetizadas
dividido pelo número de homens
entre 15 e 24 anos de idade
alfabetizados (multiplicado por
100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Proporção de Mulheres
Ocupadas no Setor Nãoagrícola (em %)

número de mulheres ocupadas
no setor não-agrícola e com
rendimento positivo dividido
pela população ocupada no setor
não-agrícola e com rendimento
positivo (multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Rendimento Mediano Feminino
por Hora Trabalhada (% em
relação ao masculino)

mediana do rendimento feminino
por hora trabalhada dividido
pela mediana do rendimento
masculino por hora trabalhada
(multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/
IBGE

Proporção de Mulheres
Exercendo Mandatos no Poder
Legislativo (em %)

número de vereadores do sexo
feminino dividido pelo total de
vereadores (multiplicado por
100)

Câmara
Municipal
de Belo
Horizonte

Indicador
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Objetivo 3 “Promover a Igualdade entre
os Sexos e a Autonomia das Mulheres” é
dedicado à temática das desigualdades
de gênero, diferentemente dos demais
objetivos, em que a questão gênero, assim como
raça, é analisada de maneira transversal. Uma de suas
principais metas consiste em eliminar a disparidade
entre os sexos nos Ensinos Fundamental e Médio.

O

META 4

Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino
fundamental e médio

A conquista da igualdade de gênero e da autonomia
da mulher pressupõe a eliminação das assimetrias
existentes no conjunto de indicadores relativos à
participação dos homens e das mulheres na estrutura
social e econômica e a erradicação de toda e qualquer
forma de violência e discriminação relativas ao
gênero.
O presente capítulo apresenta, além de indicadores
educacionais, indicadores relacionados à inserção

40

feminina no mercado de trabalho e à participação
feminina na política e, também, algumas considerações
acerca da violência contra a mulher por ser esta uma
violação que marca a vida de inúmeras mulheres
brasileiras. No Brasil, a cada quatro minutos, uma
mulher é agredida em seu próprio lar por uma pessoa
com quem mantém relação de afeto (MASSULA;
MELO, 2003).

Ensino Fundamental
O resultado do indicador “Razão entre mulheres e
homens no Ensino Fundamental” demonstra que a
participação das mulheres é relativamente inferior à
dos homens nesse nível de ensino. Em 1991, para cada
100 homens, havia 99,6 mulheres e, em 2000, para cada
100 homens, 95,6 mulheres no Ensino Fundamental
(TAB. 3.1). Entretanto, o resultado da taxa líquida de

Meta alcançada: não há mais iniqüidade de gênero
no acesso ao Ensino Fundamental
e Médio em Belo Horizonte.

escolaridade, apresentada no capítulo sobre o Objetivo
2, facilita o entendimento de tal resultado. Quando se
observa apenas a população na faixa etária adequada
a esse nível de ensino (7 a 14 anos), verifica-se que não
existe diferença entre os sexos, ou seja, mulheres e
homens possuem o mesmo nível de inserção no Ensino
Fundamental, próximo a 94%. Por outro lado, a taxa
de distorção idade-conclusão, calculada a partir dos
dados do Censo Escolar1, mostra que, em 2000, 50,4%
dos meninos que concluíram o Ensino Fundamental em
Belo Horizonte estavam fora da idade adequada. Entre
as meninas, esse percentual era de 42,2%, ou seja, o
atraso escolar é maior entre os meninos.

Ensino Médio e Superior
Observa-se que a participação das mulheres nos níveis
Médio e Superior, nos anos de 1991 e de 2000, é
superior à dos homens. Em 1991, a participação das
mulheres no Ensino Médio era de 126 mulheres para
cada grupo de 100 homens e, em 2000, era de 110
mulheres para cada grupo de 100 homens (TAB. 3.2).

41

OBJETIVO

3
Essa conclusão também é válida para a população de
cor preta, pois o valor, em 2000, de 97,5 mulheres
para cada 100 homens ainda é superior à proporção
de mulheres nesse grupo específico da população e
na faixa etária considerada, em que, para cada 100
homens, existiam 95,3 mulheres no ano considerado
(IBGE, 2000).

META 4

Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino
fundamental e médio

Mercado de trabalho
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Essa redução pode ser explicada pela ampliação da
participação dos homens no Ensino Médio; o número
de homens matriculado nesse nível de ensino cresceu
133% entre os respectivos censos, enquanto que entre
as mulheres essa variação foi de 103%.

Alfabetização
Em relação à alfabetização na faixa etária de 15 a 24
anos, os dados da TAB. 3.3 mostram que as mulheres
também se encontram em uma posição mais
favorável que a dos homens. Considerando a faixa
etária estipulada, em 2000, existiam 106,3 mulheres
alfabetizadas para cada grupo de 100 homens. Em
1991, este valor era de 109 mulheres para cada grupo
de 100 homens alfabetizados. Situação favorável
às mulheres também pode ser observada quando
se analisa o indicador por cor/raça. Entre pardos e
brancos, as mulheres superavam o número de homens
alfabetizados em 2000, respectivamente 111,9 e
100,9 mulheres para cada grupo de 100 homens.

O ciclo de vida das meninas com maior escolaridade
é diferente do daquelas que não completaram seus
estudos; as mulheres com maior nível de instrução
adiam o casamento, assim como a primeira gravidez,
o que implica na diminuição dos índices de gravidez na
adolescência e das taxas de fecundidade, em geral. A
Síntese dos Indicadores Sociais, elaborada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra
que o aumento da escolaridade feminina reduz a
fecundidade e a mortalidade infantil, mas, no mercado
de trabalho e em outras esferas da vida pública, não
reverte a desigualdade entre homens e mulheres. “Em
2004, as trabalhadoras com até quatro anos de estudo
recebiam, por hora, em média, 80,8% do rendimento
dos homens com esse nível de escolaridade, enquanto
que aquelas com 12 anos ou mais de estudo recebiam
61,6% do rendimento-hora masculino” (IBGE, 2006,
p.112).
Para monitorar o grau de desigualdade entre os
sexos no mercado de trabalho foram selecionados
os indicadores “Proporção de mulheres entre os
empregados remunerados no setor não-agrícola” e
“Proporção do rendimento mediano feminino por
hora trabalhada (em relação ao masculino)”.
A parcela de mulheres empregadas e com rendimento
positivo no setor não-agrícola representa a porcentagem
de mulheres dentre o total de empregados nesse setor.
A desigualdade entre homens e mulheres, medida
por esse indicador, diminuiu. Em 1991, do total de
pessoas empregadas e com rendimento no setor nãoagrícola, 41,9% eram mulheres e 58,1%, homens. Em
2000, esses valores passam para, respectivamente,
45,1% e 54,9%, reduzindo-se, assim, a diferença no
percentual de participação entre os sexos (TAB. 3.4).
Esses valores apresentam pouca variação entre as
regiões administrativas da cidade, sendo que a maior

participação de mulheres empregadas com rendimento
positivo no setor não-agrícola encontra-se na CentroSul (50,5%), e a menor, no Barreiro (40,7%).
No tocante ao rendimento mediano feminino por
hora trabalhada comparado ao masculino, nota-se
que, apesar de uma pequena redução entre 1991
e 2000 na desigualdade entre os sexos, a situação
da mulher permanece desfavorável. O rendimento
mediano feminino, que, em 1991, correspondia a
70% do masculino, atinge, aproximadamente, 74% do
rendimento mediano masculino em 2000 (TAB. 3.4).
Na análise intra-urbana, merece destaque a região
administrativa Centro-Sul, que apresenta a maior taxa
de participação das mulheres no mercado de trabalho,
mas também a maior discrepância entre o rendimento
mediano feminino e o masculino; na respectiva região,

o rendimento feminino corresponde a 53,3% do
masculino. Na regional Oeste, o rendimento mediano
feminino se aproxima de forma expressiva do auferido
pelos homens, atingindo 80% deste.

Participação política
No que diz respeito à participação feminina na política,
constata-se que, apesar de a participação da mulher no
legislativo municipal ter crescido ao longo das últimas
quatro legislaturas, passando de 8,1% (em 1990)
para 17,1% (em 2005), a discrepância entre homens
e mulheres no cenário político local permanece
acentuada. Em termos absolutos, observa-se que, em
2005, existiam 7 mulheres para 33 homens ocupando
o cargo de vereador na Câmara Municipal de Belo
Horizonte (GRÁF. 3.1).
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O reduzido número de mulheres ocupando cargos
políticos em Belo Horizonte não é diferente da
realidade nacional. A partir da base de dados da
União Interparlamentar e das Nações Unidas, o
“Informe 2006: Una mirada a la igualdad entre os
sexos y la autonomía de la mujer en América Latina
y el Caribe” aponta o Brasil como o segundo país da
América Latina, dentre 17 pesquisados, com o menor
crescimento proporcional em representação feminina
no Parlamento (NACIONES UNIDAS, 2007).
Segundo levantamento realizado pela Secretaria
Especial de Políticas para Mulheres da Presidência
da República, com base em dados divulgados, até a
metade de agosto, pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), nenhum partido político cumpriu, para as
eleições deste ano, a chamada Lei das Cotas (Lei
Federal nº. 9504/97), que estabelece reserva mínima
de 30% de candidaturas para mulheres (BRASIL,
2008b).
A falta de normas legais que penalizem os partidos,
a ausência de investimento na formação de quadros

no âmbito dos partidos, a dupla jornada de trabalho
da mulher, o predomínio da cultura discriminatória
de gênero são fatores que podem esclarecer o nãocumprimento legal das cotas — situação esta que
em muito contribui para a manutenção da baixa
participação da mulher.

Considerações finais
Conforme demonstram os dados, pode-se aferir
que, em Belo Horizonte, a ausência de autonomia da
mulher não se relaciona ao nível de escolaridade, mas
sim à sua inserção no mercado de trabalho, ao acesso
aos espaços de poder e à violação de direitos, dentre
outros, a violência contra a mulher.
A violência é um fenômeno que, reconhecidamente,
assola a vida de milhões de brasileiras. Conforme
aponta o Relatório Nacional de Acompanhamento
dos Objetivos do Milênio, publicado em setembro
de 2007, cerca de 40% das mulheres brasileiras já
sofreram algum tipo de violência doméstica. As
estatísticas disponíveis e os registros nas Delegacias

Especializadas de Crimes contra a Mulher demonstram
que 70% dos incidentes acontecem dentro de casa e
que o agressor é o próprio marido ou companheiro
(GURGEL; FONSECA; ANDRADE, 2007).
Apesar de a violência contra a mulher ser uma violação
dos direitos e garantias fundamentais e afetar o
País em proporções lastimáveis, o Brasil não possui
informações e estatísticas formais, capazes de gerar
conhecimentos mais apurados e refinados sobre essa
realidade. Em Belo Horizonte, os dados relativos à
violência também são escassos e pouco qualificados.
O enfrentamento à violência contra mulher e a
diminuição das desigualdades de gênero estão
intrinsecamente relacionados à capacidade de a
sociedade civil se organizar. Nas últimas décadas,
ocorreram significativos avanços, a partir da realização
das conferências internacionais e nacionais, que
possibilitaram retirar do obscurantismo o sofrimento
vivido por milhões de mulheres e implicar governos
locais e sociedade civil na busca de alternativas2.
Esses avanços se traduziram em mudanças na
legislação, produção de estudos sobre a incidência de
atos violentos, criação de delegacias especializadas e
de serviços de atendimento às vítimas, além da adoção
de políticas públicas específicas para combater toda e
qualquer forma de discriminação e / ou violação de
direito da mulher. Dentre essas conquistas, merece
destaque a promulgação da Lei Maria da Penha, Lei
n° 11.340/06. A lei aumentou o rigor das punições por
agressão à mulher ao determinar a prisão em flagrante,
proibir o pagamento de multas ou de cestas básicas
como forma de pena e prever um aumento no período
de detenção, que antes era de no máximo um ano e
agora pode chegar a três anos.

dobrou em relação ao ano de 2006. De acordo com a
Primeira Vara Criminal, que cuida dos casos, três mil
processos aguardam julgamento3.
Pretende-se que o próximo Relatório ODM, a ser
elaborado em 2010, avance mais nas análises
relativas à questão de gênero. A apresentação de
dados desagregados de todos os indicadores para o
espaço intra-urbano, por idade, raça/etnia e renda
possibilitará identificar a heterogeneidade espacial e
social da cidade.
A posição desfavorável da mulher no mercado de
trabalho e na vida política, assim como a violação
de seus direitos no convívio social são fenômenos
inadmissíveis dentro de um estado democrático de
direito. A reversão desse quadro, certamente, exigirá
uma reflexão aprofundada de toda a sociedade
brasileira e a inclusão da temática de gênero de forma
contundente nas agendas governamentais.

Notas
1

MEC), disponível em: http://www.edudatabrasil.inep.gov.br.
2

Em Belo Horizonte, entre 2006 e 2007, o número
de processos contra os agressores dobrou;
aproximadamente 600 ocorrências são registradas,
todo mês, na delegacia de atendimento à mulher,
sendo a maioria relacionada a agressões físicas e
ameaças. O Fórum Lafayete recebeu quase cinco mil
reclamações de mulheres que sofreram violência
doméstica; o que significa que o número de queixas

Dados consultados no Sistema de Estatísticas Educacionais (Edudatabrasil) do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/

Merecem destaque: 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing/1995);

8ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe
(Lima/2000); 9ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina
e do Caribe (México/2004); 1ª Conferência Nacional de Política para as
Mulheres (Brasil/2004); 1ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres
(Brasil/2007).
3

Em agosto de 2008, iniciaram-se os procedimentos para a instalação da Vara

Maria da Penha – no Fórum Lafayete. Trata-se da 14ª Vara Criminal, que terá
competência exclusiva para processar os inquéritos e julgar os processos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a orientação
da Lei Maria da Penha.
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3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Educação em Direitos Humanos e Cidadania/Projeto CONEXÃO BH CIDADÂ
• Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres das Gerais
• Festival de Arte Negra

programas e ações

• Projeto Espaço da Cidadania
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Promover a Igualdade entre os Sexos
e a Autonomia das Mulheres

47

REDUZIR
A MORTALIDADE
INFANTIL

4

OBJETIVO

Meta 5
Reduzir em 2/3, até 2015, a Mortalidade
de Crianças Menores de 5 Anos

50

Indicador

Descrição

Fonte

Taxa de Mortalidade na
Infância (crianças menores
de 5 anos)

número de óbitos de crianças
menores de 5 anos dividido pelo
número de nascidos vivos
(multiplicado por 1.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

Taxa de Mortalidade
Infantil (TMI)

número de óbitos de crianças
até 1 ano de idade dividido pelo
número de nascidos vivos
(multiplicado por 1.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

TMI Neoprecoce

número de óbitos até 6 dias de
vida dividido pelo número de
nascidos vivos
(multiplicado por 1.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

TMI Neotardia

número de óbitos entre 7 e 27
dias de vida dividido pelo número
de nascidos vivos
(multiplicado por 1.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

TMI Pós-Neonatal

número de óbitos entre 28 dias
e 1 ano de vida dividido pelo
número de nascidos vivos
(multiplicado por 1.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH
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4

omo se sabe, a Meta 5 dos Objetivos do
Milênio é reduzir em dois terços, entre
1990 e 2015, a mortalidade de crianças
menores de 5 anos de idade. No plano
mundial, uma avaliação do desempenho de 60 países
em desenvolvimento indicou que o Brasil está entre
os sete que têm condições de atingir a meta desse
objetivo — junto com Bangladesh, Egito, México,
Indonésia, Filipinas e Nepal. Além disso, a previsão é
de que o Brasil tenha, em 2015, a segunda menor taxa

META 5

Reduzir em 2/3, até 2015, a Mortalidade de Crianças
Menores de 5 Anos

C
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de mortalidade na infância entre as nações analisadas
na pesquisa (IPEA, 2007, p.68).
Análises mais recentes confirmam essas previsões:
For the 2008 Countdown cycle, 16 of 68
countries (24 per cent) were judged ‘on track,’
compared with 7 of 60 (12 per cent) in 2005.
Seven countries which had been ‘on track’
in reducing child mortality in 2005 retained

Meta alcançada: entre 1994 e 2007, a taxa de mortalidade
de crianças menores de 5 anos
apresentou uma redução em torno de 73%.

that status in 2008 (Bangladesh, Brazil, Egypt,
Indonesia, Mexico, Nepal and the Philippines)
(UNICEF, 2008, p.17)1.
Com relação aos níveis propriamente ditos, o relatório
acima citado (UNICEF, 2008) indica que a mortalidade
de menores de 5 anos no Brasil estaria, em 2006, em
torno de 20 por mil, sendo que a meta do país para
2015 foi estabelecida em 19 por mil. A mortalidade
infantil (MI), de acordo com esse mesmo relatório,
seria de 19 por mil em 2006.

Mortalidade na infância
Nesse contexto, as estimativas de Belo Horizonte
situam-se confortavelmente abaixo desses níveis. A
taxa de mortalidade na infância, representada pelo
número de óbitos de crianças menores de 5 anos para

cada grupo de mil nascidos vivos no ano em questão,
apresentou, entre 1994 e 2007, uma redução em torno
de 73% (GRÁF. 4.1). Os dados permitem afirmar que o
município já teria atingido a referida meta de redução
em 2/3 da mortalidade de menores de 5 anos.

Tendências da mortalidade
infantil
A seguir, apresentam-se os níveis e tendências da MI
em Belo Horizonte para os anos mais recentes. Detalhase, em primeiro lugar, o nível dos seus componentes
(mortalidade neonatal e pós-neonatal)2, comparandoos com os níveis do Brasil; em segundo lugar, considerase a importância relativa desses componentes; e, por
fim, para examinar as mudanças ocorridas, apresentase brevemente a evolução das causas dos eventos.
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4

Os indicadores de MI foram fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS-PBH), sendo calculados
a partir de dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação sobre
Nascidos Vivos (SINASC), que se encontram, no
município de Belo Horizonte, sob responsabilidade
da Gerência de Epidemiologia da SMS-PBH. Trata-se
de estimativas diretas, a partir de dados com grau de
confiabilidade satisfatório3.

Mortalidade infantil e seus
componentes
Os gráficos 4.2 e 4.3 mostram, respectivamente,
os níveis da MI e de seus componentes em Belo
Horizonte e no Brasil. Ao se considerar a situação de
Belo Horizonte no início dos anos 90, verifica-se que a
mortalidade infantil vem diminuindo aceleradamente
e que sua queda mais expressiva se dá até o ano 2000.
Com efeito, em 1993, existiam aproximadamente 35
óbitos de menores de 1 ano para cada mil nascidos
vivos. Sete anos depois, em 2000, o nível da MI estava

em torno de 15 por mil, o que representa uma queda
de mais de 50% em menos de uma década.
O fenômeno em Belo Horizonte não foi uma
ocorrência isolada, pois o Brasil apresentava tendência
similar. Entretanto, o nível da MI no Brasil apresenta
uma diferença: está acima do nível da MI em Belo
Horizonte, sendo que, em 2000, havia caído para
aproximadamente 25 por mil.
Os dados mais recentes (2005 em diante) mostram
a continuação da tendência de queda em Belo
Horizonte. Novamente, não se trata de fenômeno
isolado, pois a tendência para o Brasil, com pequenas
diferenças, também é de queda. Nesse caso, o que
vale a pena ressaltar é que as últimas estatísticas
para Belo Horizonte mostram que, após poucos anos
de relativa estabilidade, ocorreu uma retomada da
tendência de diminuição da MI, de tal sorte que, em
2007, a MI é de 10,6 por mil. Caso essa tendência
mantenha-se em 2008, o município de Belo Horizonte
estará próximo de abandonar a casa de dois dígitos
com relação à MI.

Com relação aos componentes da MI, Belo Horizonte
registrou, igualmente, expressivas mudanças. No início
dos anos 90, a mortalidade neonatal (óbitos de 0 a 27
dias de vida) dividia quase que igualmente com a pósneonatal (óbitos de 1 a 11 meses) a responsabilidade
pelos óbitos infantis, sendo que os óbitos até 6 dias de
vida constituíam três quartos da MI neonatal. Os dados
do início da década seguinte (GRÁF. 4.2) mostram
que todos os componentes caíram substancialmente,
mas a queda da mortalidade pós-neonatal foi
comparativamente maior. No período 2001-2005, a
mortalidade pós-neonatal fica relativamente estável,
enquanto a neonatal precoce apresenta uma tendência
de aumento, retomando ambas sua tendência de
queda no período mais recente.
A importância relativa dos componentes da MI em Belo
Horizonte é apresentada na TAB. 4.1. A série mostra que
o componente pós-neonatal perdeu representatividade
em um período de 14 anos. Em 1993, quase metade
dos óbitos era pós-neonatal. Em 2007, sua importância
reduziu-se substancialmente, mas os óbitos pósneonatais ainda representam um terço da MI.
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No que diz respeito ao período neonatal, nota-se um
aumento da importância relativa dos óbitos neonatais
tardios. Em linhas gerais, eles representavam menos
de 15% no início do período, passando a representar,
nos anos mais recentes, proporções acima desse valor
e mais próximas de 20%. A participação relativa dos
óbitos neonatais precoces, por sua vez, aumenta até
o ano 2000, decrescendo no período seguinte, para se
situar em patamar muito semelhante ao que ocupava
no início do período analisado.
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Caracterização de óbitos de
crianças menores de 1 ano
O declínio da taxa de mortalidade infantil tem sido
acompanhado de substancial alteração da participação
relativa das diversas causas de óbito de crianças
menores de 1 ano. Até a década de 80, prevaleciam
as causas de morte relacionadas às doenças
transmissíveis, situação decorrente, em grande
medida, de condições ambientais e socioeconômicas,
bem como da pequena cobertura de serviços de
atenção primária à saúde, fatores determinantes do
componente pós-neonatal. Ao longo do tempo, essa
situação foi mudando, em decorrência da melhoria
das condições do saneamento básico, do aumento
do aleitamento materno, do aumento da cobertura
dos serviços de saúde, que proporcionaram maior
acesso da população às ações de imunização, à
antibioticoterapia e à terapia de reidratação oral, entre
outros4. Assim, as afecções originárias do período
perinatal, que dependem de fatores associados às
condições da criança no nascimento e à qualidade
da assistência à gravidez e ao parto, passaram a ser o
motivo principal de morte de crianças menores de 1
ano. Em Belo Horizonte, no ano de 1996, as doenças
infecciosas eram responsáveis por 10,2% dos óbitos

infantis e sua participação continuou em declínio, de
tal forma que, em 2005, representavam 3,2%. Em
contraste, no mesmo período, a proporção de óbitos
por afecções perinatais aumentou de 59,8% para
63,0%, e a das anomalias congênitas passou de 10,3%
para 19,7% (GRÁF. 4.4).
Os óbitos por afecções perinatais ocorrem
principalmente no período neonatal. Entre 1996 e
2005, essas causas responderam por mais de 80%
dos óbitos no período neonatal precoce e em torno
de 75% da mortalidade no período neonatal tardio.
As malformações congênitas, segunda causa mais
importante dos óbitos no primeiro mês de vida,
tiveram sua participação aumentada de 11% para
20%, nos óbitos ocorridos até o 6º dia de vida, e de 9%
para 17%, nos óbitos dos 7 aos 28 dias (GRÁF. 4.5).
As afecções perinatais incluem os transtornos
relacionados com a prematuridade, problemas
cardiorrespiratórios do feto, as infecções específicas
do recém-nascido, particularmente a septicemia
neonatal, entre outras causas. A diminuição de sua
importância denota o esforço desenvolvido em Belo
Horizonte para a melhoria do cuidado pré-natal,
durante o trabalho de parto e ao recém-nascido.
Entretanto, os níveis da mortalidade por afecções
perinatais ainda são comparativamente altos e estão
associados aos baixos níveis socioeconômicos das
mães e à desigualdade de acesso dessas mulheres de
baixa renda à assistência de qualidade ao pré-natal,
ao parto e ao recém-nascido. Além disso, existem
evidências de que tem ocorrido em Belo Horizonte,
assim como nas grandes cidades do país, um fato
paradoxal: o investimento na assistência à gravidez de
alto risco e a utilização de UTI neonatais têm tido como
conseqüência a diminuição da mortalidade fetal e o
deslocamento desses óbitos para o período neonatal

precoce, afetando o nível de mortalidade nessas idades,
um fato que poderia explicar o comportamento do
perfil de causas da mortalidade em Belo Horizonte e a
reversão da tendência de declínio do risco de morte de
crianças de 0 a 7 dias de vida, citado acima (FRANÇA;
LANSKY, 2007).
O perfil de causas de óbito na fase pós-neonatal (GRÁF.
4.5), por outro lado, reflete, em alguma medida,
a diminuição da importância de fatores exógenos
de risco, qual seja, a melhoria da atenção básica à
criança e dos fatores associados ao meio ambiente,
especialmente o abastecimento de água e saneamento.
De fato, as doenças do aparelho respiratório e as
doenças infecciosas, que eram as principais causas de

morte de crianças de 1 a 11 meses de vida, em 1996,
têm sua participação reduzida em quase um terço, em
2005. Entretanto, vale lembrar que essas causas —
potencialmente evitáveis — ainda respondem por mais
da metade dos óbitos de crianças com idades entre 1
e 11 meses. Em contrapartida, a proporção de óbitos
por afecções perinatais aumenta de 2% para 24%, e a
dos óbitos por malformações congênitas praticamente
dobra nesse período. A participação das causas mal
definidas aumenta de 3 para 15%, possivelmente em
decorrência do perfil de mortalidade citado acima e
da relativa maior concentração de óbitos nas camadas
mais desfavorecidas da população em que ainda
ocorrem óbitos de crianças sem assistência médica.
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Considerações finais
Os indicadores de mortalidade infantil em Belo
Horizonte mostram uma tendência de acentuada
queda, que implica que a taxa de MI estaria, em
definitivo, em uma faixa próxima a 10 óbitos por mil
nascidos vivos.

Notas
1

por cento) em 2005. Sete países que estavam no ritmo adequado de redução
da mortalidade infantil em 2005 mantiveram o mesmo desempenho em 2008
(Bangladesh, Brasil, Egito, Indonésia, México, Nepal e Filipinas)” (Trad. dos
autores).
2

O declínio da mortalidade pós-neonatal e da
mortalidade neonatal precoce foi mais acentuado
que o da mortalidade neonatal tardia, cujo nível era
comparativamente muito mais baixo no início do
período. Esse perfil está indicando ganhos, por um
lado, na batalha contra causas exógenas (e evitáveis)
e, por outro lado, na batalha tecnológica, ao prolongar
a vida dos recém-nascidos com alto risco de morrer.
Nesse cenário positivo, deve-se lembrar que ainda
morre, em Belo Horizonte, um número importante de
crianças menores de 1 ano, número este que se situa
próximo de 300 óbitos. Parte desses óbitos se deve
a causas potencialmente evitáveis — “doenças do
aparelho respiratório”, “algumas doenças infecciosas
e parasitárias”, além de outras doenças, como as
anemias e desnutrição — cuja magnitude poderia ser
reduzida.

“No período de avaliação de 2008, 16 de 68 países (24 por cento) estavam

atingindo as taxas de redução da mortalidade, comparados com os 7 de 60 (12

Tradicionalmente, analisa-se a TMI segundo esses dois componentes porque

eles têm determinantes diferentes. A mortalidade neonatal corresponde aos
óbitos ocorridos no período de 0 a 27 dias de vida, e a pós-neonatal, aos óbitos
de 28 dias a 1 ano. A mortalidade neonatal (MN), por sua vez, é subdividida
em neonatal precoce (0 a 6 dias completos de vida) e em neonatal tardio (7 a
27 dias de vida).
3

Segundo análises feitas pelo CEDEPLAR/UFMG, a cobertura tanto das

estatísticas de nascimento como de óbitos de menores de 1 ano em Belo
Horizonte pode ser considerada completa, a partir de 2000. Ver por exemplo:
Fundação João Pinheiro (2005) e Wong at all (2008).
4

Ver, por exemplo: Simões (2003).
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Viva Vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde
• Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição
• Criança que Chia

programas e ações

• Movimento BH pelo Parto Normal
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Reduzir a Mortalidade na Infância

61

MELHORAR A
SAÚDE MATERNA

5

OBJETIVO

Meta 6
Reduzir em 3/4, de 1990 a 2015, a Taxa de
Mortalidade Materna

64

Indicador

Descrição

Fonte

Razão da Mortalidade
Materna por 100 mil

número de óbitos de mulheres por
causas relacionadas à gestação e/
ou parto dividido pelo número de
nascidos vivos (multiplicado por
100.000)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

Proporção de partos
realizados em hospitais
(em %)

número de partos realizados em
hospitais dividido pelo total de
partos realizados (multiplicado
por 100)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

Proporção de gestantes que
fizeram mais de 7 consultas
no pré-natal (em %)

número de gestantes que fizeram
7 ou mais consultas médicas de
pré-natal dividido pelo número de
nascidos vivos (multiplicado por
100)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

65

OBJETIVO

5

razão de mortalidade materna é
considerada um importante indicador de
saúde da população feminina e também
uma boa medida de iniqüidade social.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),

A

período de 42 dias após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização
da gravidez, devido a qualquer causa relacionada
com ou agravada pela gravidez ou por medidas em
relação a ela, porém não devido a causas acidentais
ou incidentais (OMS, 2000).

a mortalidade materna representa um indicador do
status da mulher, seu acesso à assistência à saúde e
a adequação do sistema de assistência à saúde em
responder às suas necessidades (Trad. dos autores)1
(WHO; UNICEF, 1996, p.2).

META 6

Reduzir em 3/4, de 1990 a 2015, a Taxa de
Mortalidade Materna

A OMS define como morte materna a morte de
uma mulher durante a gestação ou dentro de um

66

Nos países desenvolvidos, as taxas de mortalidade
foram altas até a década de 30 do século XX, tendo, a
partir daí, sofrido importante declínio, situando-se em
níveis abaixo de 20/100.000 nascidos vivos (NV). Essa
redução, entretanto, foi menos acentuada ou mesmo
inexistente nos países em desenvolvimento. Segundo
estimativas da OMS e do Fundo das Nações Unidas

Entre 1997 e 2007 a Taxa de Mortalidade Materna
em Belo Horizonte caiu 19%.

para a Infância e Adolescência (UNICEF), em 1990,
ocorreram 585.000 mortes maternas no mundo e, em
2000, 529.000. Cerca de 95% dessas mortes ocorreram
em países em desenvolvimento (ABOUZAHR;
WARDLAW, 2003). Tais dados reforçam a utilização
da razão de mortalidade materna como um indicador
sensível das desigualdades sociais, não havendo outro
indicador de saúde que mostre maior disparidade
entre países ricos e pobres (SOUSA et al., 2006; BRASIL,
2004). Entretanto, cabe ressaltar que essas diferenças
não decorreram somente de mudanças sociais e
econômicas, mas também devido aos avanços nos
cuidados médicos e obstétricos oferecidos (LAURENTI
et al., 2004).
Nas Américas, a disparidade entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento é claramente
evidenciada. Basta comparar países como Estados
Unidos e Canadá, que mantêm taxas de mortalidade
materna em torno de 9/100.000 NV, com outros, como
Bolívia, Peru e Haiti, que atingem índices extremamente
elevados, próximos a 200/100.000 NV.
Na América Latina, cerca de 28.000 mulheres
morrem por ano de causas relacionadas à gravidez,
parto e puerpério. Ressalta-se que a grande maioria
desses óbitos poderia ser evitada com a melhoria da
assistência e acesso aos serviços de saúde (SOUSA et
al., 2006; BRASIL, 2004).
Outro importante fator a ser considerado é a diferença
existente entre os países desenvolvidos e os em
desenvolvimento no que se refere ao monitoramento
dos níveis e tendências da mortalidade materna.
Em geral, os países em desenvolvimento enfrentam
dificuldades relacionadas tanto ao preenchimento
incompleto dos documentos oficiais, quanto à
subnotificação, o que resulta na obtenção de
indicadores e estatísticas vitais pouco confiáveis.
Na primeira Conferência Internacional sobre
Maternidade Segura, realizada em 1987, em Nairobi,

no Quênia, estabeleceu-se a meta de redução de 50%
nas taxas de mortalidade materna até o ano de 2003, o
que passou a ser um compromisso de todos os países
em desenvolvimento. Enquanto alguns países como Sri
Lanka, China, Cuba e Malásia mostraram importante
queda nas taxas de mortalidade materna, na grande
maioria dos países em desenvolvimento não houve
mudanças significativas (SOUSA et al., 2006; BRASIL,
2004).
Na América Latina, a realização da 23ª Conferência
Sanitária Pan-Americana foi determinante para
evidenciar a necessidade de definição de uma política
de assistência integral à saúde da mulher. A definição
de tais diretrizes contribuiu para que, ao final de
1995, quase todos os países da América Latina e do
Caribe tivessem implantados sistemas de vigilância
da mortalidade materna e/ou comitês de mortalidade
materna (BRASIL, 2004).

Mortalidade Materna no Brasil
No Brasil, a mortalidade materna é motivo de
preocupação para as autoridades, trabalhadores
em saúde e sociedade. O cenário é similar ao da
maioria dos países em desenvolvimento, com taxas
elevadas, apesar da observável tendência de queda.
Houve redução da mortalidade materna no período
correspondente a 1999 a 2001, provavelmente devido
à melhoria da organização da atenção obstétrica no
País, nas três esferas governamentais, especialmente
nas capitais.
Ocorreram, em 2003, cerca de 1.572 óbitos maternos,
sendo a razão de mortalidade materna de 72,4/100.000
NV. As desigualdades podem ser evidenciadas pelas
diferenças encontradas entre os valores das taxas nas
regiões brasileiras — as maiores taxas concentramse nas regiões Nordeste (62,8/100.000 NV) e Norte
(56,9/100.000 NV), e as menores, na região Sudeste
(41,7/100.000 NV) (BRASIL, 2004). Observa-se maior
prevalência dos óbitos maternos entre as mulheres de
classes sociais mais pobres.
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As principais causas do óbito materno são as
obstétricas diretas — doença hipertensiva e síndrome
hemorrágica. Estas estão relacionadas com a
predisposição biológica, dificuldade de acesso e baixa
qualidade do atendimento recebido e à falta de ação e
qualificação dos profissionais (BRASIL, 2004).

dos comitês em todo o País, com a formação dos
primeiros comitês municipais. Em 1994, foi instituída
a Comissão Nacional de Mortalidade Materna, com
representação de organizações governamentais,
sociedades científicas, movimento de mulheres e
técnicos de notório saber.

Dois indicadores têm sido utilizados para mensurar as
dificuldades de acesso e qualidade do atendimento
— proporção de partos hospitalares e proporção de
gestantes que fizeram mais de sete consultas prénatais. Esses indicadores sugerem a boa cobertura
no pré-natal, efetivo acompanhamento da gestante
e garantia de acesso a procedimentos de maior
complexidade para casos de complicações ou risco. O
baixo número de consultas no pré-natal, assim como a
realização de partos domiciliares têm sido associados
à morbi-mortalidade materna/infantil e às condições
socioeconômicas desfavoráveis.

Em 2003, por meio da portaria 653, o Ministério
da Saúde estabelece que o óbito materno passa a
ser considerado evento de notificação compulsória
e torna obrigatória para todos os municípios a
investigação de todos os óbitos de mulheres em idade
fértil. Tal fato influenciou positivamente a qualidade
do registro e informação sobre os óbitos maternos
e, conseqüentemente, maior fidedignidade das
estatísticas oficiais (BRASIL, 2004).

Outros fatores que também dificultam o monitoramento do nível e da tendência da mortalidade materna
são: a subinformação, que resulta do preenchimento
incorreto das declarações de óbito (DO), omitindo-se a
relação do óbito com causas relacionadas à gestação,
parto e puerpério, e o sub-registro, resultante da nãodeclaração dos óbitos em cartórios, principalmente
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (SOUSA
et al., 2006; BRASIL, 2004).
No Brasil, desde 1984, com a implantação da Política
de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM),
foi adotada, como estratégia para redução da
subnotificação, do sub-registro e melhor compreensão
dos fatores relacionados à morte materna, a
implantação de Comitês Estaduais de Morte Materna.
Mas só a partir de 1987 aconteceu o desenvolvimento

Ainda, considerando a complexidade da problemática
da mortalidade materna, o Ministério da Saúde
propôs, em 2004, a adoção do Pacto Nacional pela
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. O
pacto incorpora ações específicas para as mulheres
negras e índias e seus recém-nascidos e reforça
necessidade de implantação dos comitês de morte
materna, como importante estratégia para melhoria
do sistema de registro dos óbitos e conseqüente
melhoria da quantidade e qualidade das informações
(BRASIL, 2004).

Mortalidade Materna em Belo
Horizonte
Em Belo Horizonte, observa-se a tendência nacional
de redução dos índices de mortalidade materna entre
1997 e 2007, tendo apresentado oscilações nas taxas
na última década, conforme pode ser observado no
GRÁF. 5.1.

Entre 1998 e 2002, a razão de mortalidade materna
apresentou queda expressiva, passando de 66 para
55/100.000 NV. Em 2003, observou-se elevação
dessa taxa, chegando ao patamar de 79/100.000 NV.
O ano seguinte (2004) foi considerado atípico, com
redução drástica da mortalidade materna, passando
para 27,4/100.000 NV. Em 2005, a taxa voltou a
subir (59,5/100.000) e, nos anos seguintes, 2006 e
2007, pode-se observar novamente a retomada da
tendência de redução, sendo de 45,2 e 43/100.000 NV,
respectivamente.

Mortalidade Materna e Atenção
à gestante
A flutuação observada nas taxas, especialmente no
período entre 2003 e 2005, provavelmente se deu

devido a uma série de medidas desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Saúde/PBH, desde 1994,
destinadas à redução da morbi-mortalidade materna
e infantil e que tiveram repercussão direta na
melhoria do sistema de informação, com aumento
na quantidade e qualidade da notificação dos óbitos
maternos. Dentre essas medidas, destacam-se a
criação da Comissão Perinatal (1994); criação do
Comitê de Óbito Materno (1997); reorganização e
qualificação da atenção à gestante, com redefinição
do fluxo e vinculação da mesma à unidade básica de
saúde e à maternidade; qualificação da assistência ao
parto e puerpério; avaliação da qualidade e segurança
das maternidades; centralização das consultas
de pré-natal de risco na Central de Marcação de
Consultas, garantindo o acesso; treinamento dos
profissionais da rede para o preenchimento das DO,
dentre outras.
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Mais recentemente, destaca-se a incorporação da
avaliação dos serviços de saúde e monitoramento do
processo assistencial, realizado pelos supervisores
hospitalares, que acompanham in loco a assistência
prestada à gestante e ao recém-nascido, no pré-parto,
no parto, no puerpério e no berçário. Em instrumento
próprio, essa avaliação leva em consideração
a assistência direta em tempo real prestada à
mulher e ao recém-nascido, por meio de análise de
prontuário e entrevista com a mulher, familiares e/ou
acompanhantes (LAURENTI et al., 2004).
Em relação à proporção de partos hospitalares realizados
em Belo Horizonte, observa-se que esse indicador
manteve-se estável no período de 1993 a 2005,

apresentando índices elevados de cobertura, em torno
de 99,5%, conforme pode ser observado no GRÁF. 5.2.
Quanto à cobertura do pré-natal em Belo Horizonte,
observa-se que a proporção de gestantes que fizeram
mais de sete consultas no período gestacional vem
aumentando expressivamente, especialmente a partir
do ano 2000, passando de 43,0% em 1996 para 70,7%
em 2007, conforme o GRÁF. 5.3.
Esse aumento significativo na cobertura do prénatal aconteceu, provavelmente, em decorrência
das medidas de reorganização da assistência à saúde
da mulher e da gestante realizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde/PBH e já citadas anteriormente.

Considerações finais
Apesar das ações inovadoras desenvolvidas e dos
relevantes resultados positivos alcançados nos
últimos anos, muito ainda precisa ser feito. Sabe-se
que a atenção em saúde constitui um desafio para
os gestores e profissionais envolvidos no processo
de cuidado à mulher. É preciso estimular a mudança
das práticas nos serviços de saúde, a erradicação da
cultura de discriminação da população pobre e da
mulher, que privilegia a conveniência institucional e
dos profissionais, e a visão medicalizada do parto, com
procedimentos excessivos e prejudiciais, como as altas
taxas de cesarianas, para a construção de uma nova
relação de direitos e eqüidade (LAURENTI et al., 2004;
LANSKY et al., 2006).
Os altos índices de mortalidade materna, ainda
persistentes no País, são conseqüência das
desigualdades e iniqüidades sociais, atingindo
especialmente mulheres de baixa renda e baixa
escolaridade, residentes principalmente na periferia
dos centros urbanos (LANSKY et al., 2006).

Torna-se necessário, então, para prevenir e reduzir a
mortalidade materna, um esforço conjunto de todos
os setores da sociedade, no sentido de melhoria das
condições de vida, da formação dos profissionais
envolvidos na assistência, garantia de parto seguro, de
organização do sistema de referência para atendimento
às mulheres e de acesso universal e equânime aos
serviços de saúde.

Nota
1

“Maternal mortality oﬀers a litmus test of the status of women, their access

to health care and the adequacy of the health care system in responding to
their needs” (WHO; UNICEF, 1996, p.2).
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Viva Vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde
• Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição

programas e ações

• Movimento BH pelo Parto Normal
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Indicador

Descrição

Fonte

Taxa de Incidência de AIDS
entre Pessoas com Idade a
partir de 13 Anos (por 100 mil)

número de indivíduos com idade
maior que 13 anos soropositivos
dividido pelo número de indivíduos maiores de 13 anos
(multiplicado por 100 mil)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Proporção de Gestantes que
fizeram o Exame HIV/AIDS
frente ao Número de Gestantes
que fizeram Pré-Natal (em %)

número de gestantes que
realizaram o exame HIV/AIDS
dividido pelo número de
gestantes cadastradas no
Sisprenatal
(multiplicado por 100)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Taxa de incidência de dengue
(por 100 mil)

número de casos confirmados de
dengue dividido pela população
total do município
(multiplicado por 100 mil)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Taxa de incidência de
leishmaniose visceral
(por 100 mil)

número de casos confirmados de
leishmaniose visceral dividido
pela população total do município
(multiplicado por 100 mil)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Taxa de mortalidade de
tuberculose (por 100 mil)

número de óbitos por
Tuberculose como causa básica
dividido pela população total do
município
(multiplicado por 100 mil)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

Taxa de incidência de
tuberculose (por 100 mil)

número de casos novos de
tuberculose diagnosticados no ano
dividido pela população total do
município
(multiplicado por 100 mil)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH

Percentual de Cura de
Tuberculose

número de casos de tuberculose
curados dividido pelo número de
casos de tuberculose notificados
(multiplicado por 100)

Secretaria
Municipal de
Saúde/PBH
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Meta 8A
Aprimorar a Cobertura de Atenção Básica à Saúde
(Meta Local)
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Indicador

Descrição

Fonte

Cobertura do Programa Saúde da
Família - PSF

número de pessoas atendidas pelo
PSF dividido pela população
total do município
(multiplicado por 100)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Percentual de consultas
médicas básicas que geraram
encaminhamento para
especialidades

número de encaminhamentos para
consulta médica especializada
dividido pelo número de consultas
médicas de atenção básica
(multiplicado por 100)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Taxa de internação por Diabetes
(por 10 mil)

número de internações por
diabetes dividido pela população
total do município
(multiplicado por 10 mil)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH

Taxa de internação por
acidente vascular cerebral-AVC
(por 10 mil)

número de internações por
AVC na população de 40 anos ou
mais dividido pela população de
40 anos ou mais do município
(multiplicado por 10 mil)

Secretaria
Municipal
de Saúde/
PBH
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O perfil epidemiológico do HIV/Aids no
Brasil sofreu muitas transformações desde
o registro dos primeiros casos, no início da
década de 1980. A epidemia, inicialmente
restrita aos homens que fazem sexo com outros
homens (HSH), foi progressivamente disseminando-se

META 7

Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação
do HIV/AIDS
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entre usuários de drogas injetáveis, mulheres e seus
conceptos, por meio de relações heterossexuais sem
proteção e do uso de drogas injetáveis, caracterizando
o que é conhecido como o processo de feminização,
heterossexualização, pauperização e interiorização
(FONSECA et al., 2003; SZWARCWALD et al., 2000).

A evolução temporal parece indicar, após 2003, tendência de declínio
da taxa de incidência de AIDS entre pessoas
com idade a partir de 13 anos.

No Estado de Minas Gerais, como na maioria dos
estados brasileiros, observa-se uma concentração de
casos nas grandes cidades, embora existam registros de
casos em 580 dos 853 municípios. Caracteristicamente,
a epidemia encontrava-se em diferentes níveis
de maturação, dependendo da região geográfica
(PROIETTI; CAIAFFA, 1997).
Em Belo Horizonte, nos últimos 20 anos, a difusão
da epidemia em populações cada vez mais heterogêneas tem ocorrido paralelamente aos avanços

no conhecimento dos aspectos relacionados à
transmissão do HIV/Aids, melhoria das condições
diagnósticas, busca de correção das subnotificações
e alinhamento com a tecnologia alcançada no
tratamento do HIV/Aids. Com uma média, entre
1991 e 2007, de 21,4 novos casos em maiores de
13 anos para cada 100.000 habitantes, a evolução
temporal indica declínio da taxa de incidência após
a mais elevada, registrada em 2003, com sinais de
estabilização em torno de 19 novos casos por 100.000,
nos últimos dois anos (GRÁF. 6.1).

81

OBJETIVO

6

A Coordenação Municipal de Doenças Sexualmente
Transmissíveis/Aids (DST/Aids) vem trabalhando em
várias frentes, objetivando atingir os vários grupos
de exposição da epidemia. Inclui a testagem anti-HIV
no primeiro e no terceiro trimestres da gestação,
e Equipes de Saúde da Família (ESF) e sistema
laboratorial informatizado permitem acesso ágil aos
resultados, priorizando gestantes HIV soropositivas
no referenciamento para pré-natal de alto risco
e para os serviços de infectologia e programas de
prevenção.

META 7

Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação
do HIV/AIDS

Apesar dos esforços empreendidos no diagnóstico
do HIV durante o pré-natal, os dados do Sisprenatal
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(Sistema de acompanhamento de gestantes do Sistema Único de Saúde) indicam que, nos últimos sete
anos, o número de gestantes testadas no pré-natal
situou-se em torno de 60% (TAB. 6.1). No entanto, vale
mencionar que as gestantes porventura não testadas
no pré-natal têm ainda a possibilidade de realizar o
teste rápido anti-HIV nas maternidades ligadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS-Belo Horizonte).
Como a maior chance de infecção do concepto ocorre
no momento do parto, o diagnóstico da gestante,
mesmo que já esteja em trabalho de parto, permite
a adoção de medidas, reduzindo assim a taxa de
transmissão materno-fetal em até 40%.

No âmbito da prevenção de DST/Aids, projetos
baseados na coalizão social e no trabalho de agentes
oriundos dos diversos grupos sociais são desenvolvidos
com o objetivo de diminuir a incidência dos casos
de DST/Aids, o preconceito sexual e o estigma em
relação ao portador do vírus HIV no município de Belo
Horizonte.
A Coordenação Municipal de DST/Aids oferece
formação para aqueles (as) que se propõem a se
tornar multiplicadores(as) de prevenção (jovens,
mulheres, idosos, funcionários de empresas públicas
e privadas, portadores de sofrimento mental, usuários
e profissionais dos Centros de Saúde, fiéis de diversas
igrejas, polícias e outras populações específicas ou não)
para trabalharem em suas comunidades entre pares.
Nas 146 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Prefeitura
de Belo Horizonte, a prevenção é trabalhada durante o
atendimento individual, nos grupos operativos, na sala
de espera ou em visitas domiciliares, reforçando-se a
necessidade de dupla proteção (prevenção da gravidez
e das DST/Aids). Para apoiar esse trabalho local, os
servidores dessas unidades são supervisionados e
formados continuamente por profissionais de nível
superior do Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA), acompanhando e incentivando a testagem antiHIV, fluxos de exames e resultados, além das ações de
educação continuada junto à população.
Conseguir atingir essas populações excluídas do
sistema de saúde tem sido um grande desafio para
a Coordenação Municipal de DST/Aids da Secretaria
Municipal de Saúde/PBH como também para equipes
das UBS e do PSF (Programa de Saúde da Família),
sendo fundamental, para alcançar esse objetivo, a
parceria com todos os setores da sociedade.
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Dengue
m Belo Horizonte, em 1996, ocorreu a
primeira epidemia de dengue no Distrito
Sanitário (DS) Venda Nova, um dos nove
DS do município e localizado ao norte da
cidade. No primeiro semestre de 1997, uma segunda
epidemia ocorre, com maior incidência da doença na
região oeste do município. Em ambas, foi identificado
apenas o sorotipo 1 do vírus da dengue (DEN-1). 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
simultânea dos sorotipos 1 (DEN-1) e 2 (DEN-2), com
cerca de 80.000 casos da doença confirmados (TAB.
6.2). Até 2007, esse foi o maior número absoluto de
casos já registrado em Belo Horizonte em um único
ano (CORRÊA; FRANÇA; BOGUTCHI, 2005; PESSANHA
et al., 2003). Ainda, a doença apresenta sazonalidade

META 8

Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação
da Malária e outras doenças

E
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anual, com maior número de casos observados no
primeiro semestre de cada ano, coincidindo com o
período de maior volume de chuvas (ALMEIDA et al.,
2007; ALMEIDA et al., 2008).
Inquérito soro-epidemiológico realizado no final de
1999 e início de 2000, em dois Distritos Sanitários da
cidade, apontaram uma soroprevalência de 22,3%,
com cerca de 2/3 dos soropositivos, simultaneamente,
para os sorotipos DEN-1 e DEN-2 (PESSANHA et al.,
2003; CUNHA et al., 2008). Em fevereiro de 2002, o
sorotipo 3 (DEN-3) foi, pela primeira vez, identificado
no município.
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%

Entre 2003 e 2005 observaram-se sucessivas reduções dos
casos incidentes. A partir de 2006 há reversão nesta tendência,
acompanhando o cenário nacional, após a detecção
do DEN-3 no Rio de Janeiro.

dos imóveis e realização de pesquisas entre os ciclos
de tratamento (PROIETTI; CAIAFFA, 1997). A partir
de 2003, com a implantação do Programa Nacional
de Controle da Dengue (PNCD) (BRASIL, 2002), foi
mantida a rotina de tratamento vetorial, objetivando
o controle do Aedes. A série histórica das pesquisas de
focos larvários no município mostra, a partir 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.
Almeida (2007, 2008) descreveu a ocorrência das
epidemias na cidade, com diferentes durações
e intensidades, evidenciando repetidamente a
concentração de casos em algumas áreas. Ficou
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caracterizada também a alternância anual das
incidências mais elevadas entre os nove DS da cidade
No que se refere à ocorrência de casos novos, é
preocupante a manutenção ou agravamento do
cenário dos últimos anos (TAB. 6.2). Entre 2003 e
2005, observaram-se sucessivas reduções dos casos
incidentes. Entretanto, a partir de 2006, há reversão
nessa tendência (GRÁF. 6.2). Cabe ressaltar que essa
reversão nesta tendência de diminuição da incidência
acompanha o ocorrido no Brasil após a detecção, em
2000, do DEN-3 no Rio de Janeiro (BRASIL, 2008c). A
co-circulação dos três sorotipos, DEN-1, DEN-2 e DEN3, aumenta o risco de epidemias e ocorrência de casos

de febre hemorrágica da dengue (FHD). Em 2007,
aproximadamente 45% dos casos notificados incidiram
entre moradores de um único DS, o Noroeste.
A situação atual indica fortemente a necessidade
de que os esforços de combate e de controle da
dengue sejam complementados pela adoção de novas
estratégias. Os resultados alcançados até o momento
sugerem que, mesmo considerando a importância do
processo de implantação do PNCD como uma política
permanente de prevenção e controle da dengue, suas
ações não têm sido suficientes para alcançar as metas
estabelecidas de deter e reverter a ocorrência da
dengue em Belo Horizonte.

Leishmaniose visceral humana
A leishmaniose visceral humana (LVH) é hoje um
problema de saúde pública e de saúde urbana,
tendo em vista o seu rápido crescimento nas regiões
metropolitanas e capitais brasileiras nos últimos 20
anos (JERONIMO et al., 1994; CUNHA et al., 1995;
GENARO et. al., 1990). Um dos aspectos importantes
dessa expansão é o fato de que o controle dessa
antropozoonose em grandes centros urbanos é
dificultado por diversos fatores, a seguir listados:
- crescimento intra-urbano heterogêneo e
desordenado e as conseqüências adversas resultantes
para a qualidade de vida das pessoas e populações;
- alto custo e dificuldades operacionais de
implantação das medidas de controle nacional e
localmente preconizadas;
- intensificação do deslocamento de pessoas e
animais das áreas endêmicas para os centros urbanos,
favorecendo a chegada e instalação de novas doenças
infecciosas.
Em Belo Horizonte, após a notificação do primeiro caso
autóctone, a expansão geográfica da doença pode ser
considerada como rápida. Desde então, casos incidentes
de LVH são observados em todos os nove distritos
sanitários da cidade (GRÁF. 6.3 e TAB. 6.5). O número
de casos anuais de LVH mostra tendência de aumento,
que se torna mais importante a partir de 2001.

Em 2005, o combate à doença passou a ser uma das
prioridades do governo local, tendo em vista o elevado
número de casos ocorridos naquele ano. Foram
tomadas medidas como capacitação da assistência
para diagnóstico precoce e tratamento dos casos, e
aprimoramento das ações de controle, inclusive com
incremento de recursos humanos. Apesar de uma
importante redução de casos novos em Belo Horizonte
nos anos subseqüentes, atualmente, a LVH apresenta
quadro de ampla dispersão espacial em todo o
município, ocorrendo de forma mais acentuada nos
DS: Nordeste, Norte, Venda Nova e Noroeste.
Medidas de controle direcionadas para as áreas
mais acometidas estão sendo estudadas, visando a
diminuir a incidência da doença, assim como o risco
de transmissão. Em 2008, até o mês de agosto, 49,0%
dos casos notificados localizavam-se nos DS Nordeste
e Noroeste. Além disso, áreas com aumento recente
da ocorrência da doença vêm sendo monitoradas,
e as ações de controle, intensificadas, objetivando
minimizar os problemas de saúde coletiva referentes
a esse agravo e evitar sua expansão (BRASIL, 2006;
OLIVEIRA, 2001; CAIAFFA, 2005).
A redução da incidência da leishmaniose e a interrupção
do processo de expansão geográfica para áreas indenes
constituem ainda um desafio que demanda um esforço
coletivo envolvendo governos locais, comunidade
científica e população organizada.
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Tuberculose
Estima-se em 50 milhões o número de brasileiros
portadores do bacilo da tuberculose (TB). Nos últimos
anos, foram notificados cerca de 80 mil novos casos
por ano (coeficiente de incidência de 41,8/100
mil habitantes), ocorreram 5.000 óbitos anuais
(coeficiente de mortalidade de 2,5/100 mil), sendo
a tuberculose a quarta causa de morte por doenças
infecciosas no país (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).
Há muito se sabe que, se forem diagnosticados 70%
dos casos bacilíferos e curados pelo menos 85% deles,
a tuberculose caminhará, de forma irreversível, para
erradicação, mesmo em países em desenvolvimento
(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2001).
As Metas do Milênio da ONU e da Parceria Stop TB
para o Controle da Tuberculose no mundo são:
reduzir a incidência e a mortalidade à metade até
2015 e eliminar a TB como problema de saúde
pública (atingir 1 caso por 1 milhão de habitantes),
até 2050 (WHO, 2000; RAVIGLIONE, 2007; WHO,

2007). Em 2003, o combate à tuberculose foi colocado
como prioridade das políticas públicas do Brasil, e o
Ministério da Saúde pactuou, com as demais esferas
de gestão, o fortalecimento da Estratégia DOTS (Direct
Observed Treatment Short-Course) como o principal
instrumento para o alcance das metas internacionais
acima descritas.
O Plano de Ação do Programa Nacional de Controle
da Tuberculose, aprovado em 2004, fundamenta-se
na descentralização e horizontalização das ações de
vigilância, prevenção e controle da tuberculose. A
implantação da estratégia DOTS é facilitada com os
recursos humanos das Unidades de Atenção Básica,
do Programa de Saúde da Família (PSF) e do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (SANTOS,
2007).
Nas TAB. 6.6 e 6.7 e no GRÁF. 6.4, observam-se,
respectivamente, as taxas de mortalidade, o percentual
de cura e a taxa de incidência da doença TB em Belo
Horizonte. O Ministério da Saúde e as secretarias
estaduais e municipais de Saúde adotaram as mesmas

metas, estabelecidas pela ONU e pela Parceria Stop TB
para o Controle da Tuberculose e vêm trabalhando no
sentido de implementar as estratégias propostas por
essas instâncias.
Conforme demonstrado na TAB. 6.6, a meta de redução
da mortalidade, até o ano de 2015, provavelmente
será cumprida. Em 1996, a taxa de mortalidade foi de
2,3/100.000 habitantes e, em 2007, de 1,6/100.000,
necessitando-se ainda de uma redução de 19,6% de
óbitos para atingir a meta.
Considerando a taxa de incidência, é necessária uma
redução adicional de 24% de novos casos (GRÁF. 6.4).
Embora as taxas de detecção de casos (72,3% em
2007) estejam dentro do preconizado pela OMS e
Ministério da Saúde (mínimo de 70%), os percentuais
de cura de 62,9% em 2007 (TAB. 6.7) estão bem abaixo
dos recomendados (85%), com taxas de abandono
elevadas.
É também importante ressaltar que, apesar dos
esforços envidados nos últimos anos para a melhoria
do Sistema de Informação, verifica-se ainda um número
expressivo de casos sem informação da situação de
encerramento, o que compromete sobremaneira a
precisão da informação das taxas de cura.
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município de Belo Horizonte vem,
principalmente ao longo das duas últimas
décadas, investindo na organização do
seu sistema de saúde e na implementação
do Sistema Único de Saúde (SUS) na linha da
descentralização e do controle social da gestão —
princípios assistenciais e organizativos do SUS. Nesse
contexto, tendo como base os eixos transversais
universalidade, integralidade e eqüidade, a Prefeitura
de Belo Horizonte optou por fortalecer a rede de
atenção básica. Para tal, considerou a sua capacidade
de propiciar à população a atenção necessária para a
solução da maioria dos seus problemas de saúde no
âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento e a reabilitação da saúde. Houve um
grande investimento inicial na ampliação do acesso da
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população aos Centros de Saúde com a implantação
do Programa de Saúde da Família (PSF).
Em 2008, a sua base de organização é composta por
146 Centros de Saúde (CS) que abrigam 513 Equipes de
Saúde da Família (ESF), distribuídos em nove distritos
sanitários. As ESF trabalham em conjunto com os
demais profissionais que compõem a atenção básica
(clínicos, pediatras, ginecologistas, assistentes sociais,
equipes de saúde mental e saúde bucal, dentre outros).
Cada CS possui uma base territorial denominada
área de abrangência, e cada ESF é responsável pelo
acompanhamento de uma população definida.
Os indicadores aqui selecionados podem ser usados para
avaliar se a estratégia de saúde da família é prioritária
e orientadora da atenção básica no município e o

Em 2007 as equipes do Programa Saúde da Família foram responsáveis
pela atenção básica à saúde de 77,5% da população do município.

grau de resolutividade dos problemas, pelos médicos
do Programa Saúde da Família, sem a necessidade de
excessivos encaminhamentos a especialistas, ou seja,
dentro dos parâmetros esperados. Avaliam-se ainda
o atendimento e o acompanhamento dos pacientes
portadores de patologias crônicas, como a hipertensão
e o diabetes, pelas Equipes de Saúde da Família (ESF),
evitando-se, assim, internações desnecessárias.

Programa Saúde da Família (PSF)
O início da implantação do PSF em Belo Horizonte
ocorreu em fevereiro de 2002 com 176 Equipes de
Saúde da Família. Houve aumento gradual desse
número, chegando a 503 equipes, em novembro de
2004. Essas equipes foram responsáveis, nesse mesmo
ano, pela atenção básica à saúde de 70% da população
do município e estavam distribuídas em 129 Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Atualmente, são 513 ESF
distribuídas em 146 UBS.
Observa-se aumento da cobertura, respectivamente
de 76,0% e 77,5% para os anos de 2006 e 2007 (TAB.
6.8). Essa cobertura não é homogênea, tendo sido
priorizada a população considerada de maior risco de
adoecer e morrer, conforme o Índice de Vulnerabilidade
à Saúde (IVS), proposto pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMSA-PBH). Nos extratos mais vulneráveis, a
cobertura é de 100,0%, garantindo maior eqüidade
na assistência. Três dos nove distritos sanitários

(DS), Barreiro, Venda Nova e Norte, têm 100% de
sua população coberta pelas ESF. O DS Centro-Sul,
detentor de maior nível socioeconômico do município,
apresenta 25% de cobertura.

Consultas especializadas
Nos anos de 2005 a 2007, observa-se um percentual
relativamente fixo (8,9%) de encaminhamentos
dos pacientes atendidos nas UBS para consultas
especializadas (TAB. 6.9). Esse percentual está dentro
do esperado, considerando que a atenção básica deve
ser capaz de resolver cerca de 90% dos problemas de
saúde da população.
Em Belo Horizonte, as ESF atendem, em maior
proporção, adultos e idosos, coerente com a
distribuição demográfica da cidade. Esse perfil é similar
àquele da população atendida pelos clínicos nas UBS,
que encaminham cerca de 12% de seus pacientes para
especialistas.
Tais encaminhamentos têm como objetivo buscar
auxílio no diagnóstico e tratamento, conhecido como
interconsultas. Entretanto, após esse procedimento, a
ESF segue responsável pela continuidade do cuidado
ao cidadão.
A Secretaria Municipal de Saúde/PBH possui uma
regulação assistencial entendida como um conjunto
de ações desenvolvidas em todas as etapas do
processo de atendimento ao usuário, da solicitação
da consulta especializada até o seu atendimento e
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retorno à unidade solicitante. Possui uma Central de
Marcação de Consultas (CMC) e conta com protocolos
bem definidos de encaminhamentos, disponíveis a
todos os profissionais da rede através da rede interna
computacional — intranet.
É solicitado a todos os especialistas que preencham a
guia de contra-referência e o usuário é estimulado a
levar essa contra-referência para a unidade de origem.
Esse retorno da informação certamente contribui na
qualificação da assistência prestada e, por conseguinte,
nos encaminhamentos realizados. Agendamentos
prioritários são realizados pela equipe de regulação da
UBS, a partir de protocolos clínicos, disponíveis para os
profissionais que realizam o atendimento básico.
Para potencializar a interação atenção básica e
atenção especializada, estão em funcionamento cinco
Centros de Especialidades Médicas (CEM), onde os
especialistas relacionam-se com um conjunto fixo de
equipes de saúde da família, possibilitando contato
regular entre os profissionais de saúde e os cidadãos,
facilitando o cuidado compartilhado, principalmente
para quadros clínicos mais complexos.
Outra ferramenta importante e disponível também
para todos os médicos das UBS é a teleconsulta, que

possibilita a comunicação direta do médico com o
especialista dos CEM e da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (FM-UFMG),
seguramente com impacto positivo na redução do
encaminhamento dos pacientes atendidos nos Centros
de Saúde para especialistas.

Taxa de internação por diabetes
A taxa de internação por diabetes de residentes em
Belo Horizonte variou de 6,5/10.000 habitantes em
1998 a 5,0/10.000 habitantes em 2006, representando
uma redução de 23,1% (GRÁF. 6.5). O diabetes, junto
com as doenças cardiovasculares e as neoplasias,
dentre outras, compõem o grupo das doenças não
transmissíveis (DANT).
Atualmente, as DANT são consideradas epidemias
emergentes e uma prioridade na agenda da saúde
pública. O diabetes faz parte da lista de condições de
internação sensíveis à atenção básica, e a redução da
taxa de hospitalização por essa causa, observada em
Belo Horizonte, possivelmente reflete o conjunto de
ações e investimentos que vêm sendo desenvolvidos
ao longo dos anos pela Secretaria Municipal de
Saúde/PBH, destacando-se a ampliação do acesso à
atenção primária. O fornecimento de insumos para a

automonitorização da glicemia capilar e aplicação de
insulina, iniciado em 2002, além do acesso às insulinas
especiais, provavelmente, têm colaborado para a
redução dessa taxa, em especial para as internações
por complicações do diabetes, que também reduziram
nesse período (1,9/10.000 em 2002 para 0,7/10.000
em 2006). Em março de 2008, cerca de 2000 diabéticos
tipo 1, residentes no município, encontravam-se
cadastrados recebendo tais insumos.

Internação por Acidente Vascular
Cerebral
A taxa de internação por AVC em residentes de Belo
Horizonte variou de 35,0/10.000 habitantes em 1998 a
20,9/10.000 habitantes em 2006, representando uma
redução de 40,3% (GRÁF. 6.6).
Como o diabetes, as doenças cardiovasculares
compõem o grupo das DANT e são também uma
prioridade na agenda da saúde pública. O aumento na
prevalência dessas doenças no Brasil está associado às
profundas modificações demográficas, nutricionais e
comportamentais ocorridas no País.
A proporção de idosos em Belo Horizonte em 2000
correspondia a 9,1% do total da população, sendo

esse percentual de 5,4% em 1980. As modificações do
comportamento e modo de vida dos indivíduos e grupos
sociais com alterações do padrão alimentar e aumento do
número de pessoas com excesso de peso (sobrepeso e
obesidade), redução da atividade física, maior exposição
ao tabagismo e consumo excessivo de álcool são fatores
fundamentais para o incremento da ocorrência das DANT.
Intervenções direcionadas ao estímulo e apoio para
ampliação de atividades físicas, alimentação saudável e
redução do tabagismo são essenciais para reversão da
tendência de aumento das DANT. O acesso aos serviços
de saúde, propiciando diagnóstico precoce, orientação e
terapêutica adequada, quando necessários, é fundamental
para a redução de internações, seqüelas e óbitos.
A redução observada da taxa de internação desse agravo
pode ser associada à melhor abordagem dos fatores
de risco, como a hipertensão, o diabetes mellitus, a
obesidade, o tabagismo, a dislipidemia e o sedentarismo,
propiciada pelo acesso à atenção primária, ampliada em
Belo Horizonte a partir do segundo semestre de 2002,
através das ESF.
O diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento e o vínculo
com a equipe de saúde são fatores de estímulo para
a adesão a hábitos saudáveis e para a manutenção do
tratamento, desafios para o controle de doenças crônicas.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Saúde em casa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids
• Programa Municipal de Controle da Dengue
• Programa de Controle da Leishmaniose Visceral (PCLV)
• Programa Municipal de Controle da Tuberculose - PCT

programas e ações

• Estratégia de Saúde da Família
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Combater o HIV/AIDS, a Malária e Outras Doenças
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GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
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Meta 9
Integrar os princípios de desenvolvimento
sustentável nas políticas e programas nacionais
e reverter a perda de recursos ambientais

Meta 9A
Garantir a Mobilidade Urbana Sustentável
(Meta Local)
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Indicador

Descrição

Fonte

Consumo de Energia (em Megawatt/
hora) por Unidade de Produto
(em R$)

Consumo anual de energia elétrica
(em Megawatt/hora) dividido pelo
produto interno bruto municipal
(em R$ de 2000)

IPEA; ANP;
BEEMG; Cemig;
GASMIG;
MINASGAS

Mobilidade da população pobre (%
em relação ao Índice de
mobilidade da população em todos
os modos de transporte)

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)

Pesquisa
Origem Destino/Fundação João
Pinheiro

Índice de Mobilidade da
População em Modos
Não-Motorizados (em %)

número de viagens diárias realizadas pela população com 15 ou
mais anos de idade em modos nãomotorizados dividido pelo número
de viagens diárias realizadas
pela população com 15 anos ou
mais de idade em todos os modos
(multiplicado por 100)

Pesquisa Origem Destino/
Fundação João
Pinheiro

Índice de Mobilidade em Modos
Coletivos (em %)

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)

Pesquisa
Origem Destino/Fundação João
Pinheiro

Taxa de Mortalidade no Trânsito
(por 10 mil)

número de vítimas fatais em acidentes de trânsito dividido pelo
número de veículos existentes e
registrados no município
(multiplicado por 10 mil)

BHTrans / PBH;
Detran-MG
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Meta 10
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da
população sem acesso permanente e sustentável
à água potável e esgotamento sanitário

Meta 11
Até 2020, ter alcançado uma melhora
significativa na vida de pelo menos 100 milhões
de habitantes de assentamentos precários

100

Indicador

Descrição

Fonte

Proporção da população com
acesso Sustentável à água
potável (rede geral com
canalização interna)
(em %)

número de pessoas com acesso
sustentável à água potável (rede
geral de água com canalização
interna em pelo menos um cômodo)
dividido pela população total do
Município (multiplicado por 100)

Censo

Proporção da população com
acesso a melhores condições
de esgotamento sanitário
(rede geral ou fossa séptica)
(em %)

número de pessoas com acesso a
melhores condições de esgotamento
sanitário (ligados à rede de esgoto
geral ou fossa séptica) dividido
pela população total do município
(multiplicado por 100)

Censo

Proporção de esgoto
tratado em relação ao
esgoto coletado
(em %)

volume de esgoto tratado dividido
pelo volume de esgoto coletado
(multiplicado por 100)

Proporção da população
atendida por serviços de
coleta de lixo (em %)

número de pessoas atendidas
pelo serviço de coleta de
resíduos sólidos dividido pela
população total do município
(multiplicado por 100)

Superintendência
de Limpeza
Urbana/PBH

leva em consideração índices de
abastecimento de água (Iab),
esgotamento sanitário (Ies),
resíduos sólidos (Irs), drenagem
urbana (Idr) e controle de vetores
(Icv): ISA=0,05Iab+0,45Ies+0,35Irs+0
,05Idr+0,10Icv

Sudecap/PBH

Proporção de Domicílios com
Posse Segura de Moradia
(com Condições Adequadas de
Moradia) (em %)

número de domicílios em condições
adequadas de moradia (posse segura do
terreno, rede de esgoto geral ou
pluvial, rede geral de águal com
canalização em pelo menos um cômodo,
coleta de lixo, iluminação, existência
de banheiro e média de até 3 moradores
por cômodo servindo como dormitório)
dividido pelo número total de domicílios
do Município (multiplicado por 100)

Censo
Demográfico
/IBGE

Proporção de Famílias em
Áreas de Risco GeológicoGeotécnico em Áreas de
Interesse Social (em %)

total de famílias em áreas de risco
geológico-geotécnico em áreas de
interesse social dividido pelo total
de famílias em áreas de interesse
social (multiplicado por 100)

Companhia
Urbanizadora de
Belo Horizonte
-URBEL/PBH

Índice de Salubridade
Ambiental

Demográfico/IBGE

Demográfico/IBGE

SNISMinistério
das Cidades;
COPASA
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sociedade contemporânea possui uma
elevada dependência de energia, sem
a qual grande parte das facilidades que
conhecemos (comodidades, conforto e
desenvolvimento) não existiria. A energia, sob todas
as suas formas conhecidas, é cada vez mais utilizada,
em uma espiral crescente de demanda. Esse consumo,
cada vez maior, exerce uma grande pressão sobre os
recursos naturais, já escassos. A continuarmos nesse
ritmo, em um futuro não tão distante, os recursos
naturais não serão capazes de suprir as necessidades
energéticas da humanidade. Esse colapso das fontes
energéticas pode trazer sérios riscos ao “modus
vivendi” que conhecemos.

A

Para continuarmos desfrutando do estilo de vida que
levamos, é necessário que usemos a energia disponível
de forma mais racional e equânime, ou seja, para que
continuemos a produzir mais facilidades, comodidades,
conforto e desenvolvimento para nossa sociedade,
teremos de fazê-lo usando menos energia.
Dessa forma, é necessário desenvolver novas tecnologias
que permitam a manutenção e aumento do padrão
de vida da sociedade como um todo, sem aumentar,
na mesma proporção, o uso das diversas formas de
energia. Nesse contexto, a eficiência energética, o
uso inteligente dos recursos energéticos, medidas
contra o desperdício, a conservação de energia e o
desenvolvimento de tecnologias que permitam realizar
“mais por menos” são ferramentas imprescindíveis
para se atingir o objetivo de preservar os recursos
naturais do presente para as gerações futuras.

Consumo de energia/PIB
Além da tomada de medidas que permitam a
conservação de energia, torna-se imperioso utilizar
mecanismos de monitoramento dessa eficiência
energética. Dentre os diversos mecanismos de
controle à disposição, a adoção de índices que
medem a eficiência energética está entre aqueles
que podem contribuir de forma simples e eficiente
no monitoramento do quão “competentes” estamos
sendo na preservação dos recursos naturais.
Dentre esses índices, destaca-se aquele que mede a
quantidade de energia necessária para a produção de
riqueza de determinado país e/ou região.
Para o monitoramento da Meta 9, “Integrar os
princípios de desenvolvimento sustentável nas
políticas e programas nacionais e reverter a perda de
recursos ambientais”, optou-se por adotar o seguinte
indicador: “Consumo de energia (em quilowatt/hora)
por unidade de produto (em R$ 1,00),” por ser esse
um indicador que tem a propriedade de fornecer, de
forma simples, porém eficaz, a quantidade de energia
necessária para gerar cada unidade de produto interno
bruto, este expresso em moeda corrente.
O monitoramento desse indicador, ao longo de
determinado período de tempo, é capaz de revelar o
grau de eficiência energética que certa região possui
naquele dado período, bem como a tendência para os
próximos. Ao considerar-se que a relação entre energia
e PIB está decaindo ao longo de determinado período,
isso quer dizer que a área representada pelo índice

está tendo um aumento na sua eficiência energética,
pois mais unidades de produto interno estarão sendo
produzidas, porém com uma energia menor. Do
contrário, se o índice demonstrar uma elevação à
medida que o PIB cresce em um determinado período,
podemos inferir que, na área estudada, a eficiência
energética é decrescente.
Muitas são as formas de cálculo desse item, pois muitas
são as variáveis que o integram, principalmente no que
se refere à composição dos elementos constituintes
do consumo energético. No caso específico da cidade
de Belo Horizonte, optou-se pelo índice MWh por R$
(real), ou seja, o somatório de todas as energias gastas
em um ano, representadas em MWh, e sua relação com
o Produto Interno Bruto da cidade, no mesmo ano.

O período de estudo está delimitado entre os anos
de 2000 a 2005, tendo como base para o PIB o ano
2000. No que se refere à composição dos elementos
constituintes do consumo energético da cidade, foram
escolhidos: energia elétrica, álcool, gasolina, diesel,
lenha, gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás
natural veicular (GNV), querosene e óleo combustível.
Considerou-se que esses referenciais energéticos são
os mais representativos e de mais fácil mensuração
para a cidade no período proposto (Tab. 7.1).
No entanto, vale mencionar que existem outros
referenciais energéticos que não foram contemplados
devido à sua difícil mensuração e/ou pouca
representatividade. Dentre eles, aqueles gerados
por meio das energias: solar fotovoltaica, eólica,
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solar térmica (geração virtual de energia elétrica) e
baterias, além do carvão vegetal e mineral, bem como
querosene e gasolina de aviação.
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Os referenciais energéticos possuem relevância
significativa e estão adequados para representar
de forma consistente o consumo de energia no
período. Afora essa questão, considerou-se que o
mais importante seria utilizar os mesmos referenciais
energéticos no período proposto, tendo em vista que
se busca a relação entre eles e o PIB.
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O consumo de cada referencial energético foi
determinado no somatório do consumo ano a ano,
a partir dos dados fornecidos pelas empresas e/
ou órgãos governamentais ligados a cada um dos
mesmos. Para a energia elétrica, foram utilizados os
dados da CEMIG. No caso da gasolina, do álcool, do
diesel e do óleo combustível, a Agência Nacional do
Petróleo (ANP). Para o querosene e a lenha, o Balanço
Energético do Estado de Minas Gerais (BEEMG),
também elaborado pela CEMIG. Em relação ao gás
natural e gás natural veicular (GNV), a GASMIG. Para
o gás liquefeito de petróleo (GLP), a MINASGÁS. Os
dados referentes ao produto interno bruto da cidade
de Belo Horizonte são oriundos da base de dados

Ipeadata, organizada pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas.
A TAB. 7.1 apresenta o consumo ano a ano de cada
um dos referenciais energéticos expressos em MWh,
bem como os valores do PIB em reais e a relação entre
ambos. O GRÁF. 7.1 expressa o indicador de consumo
de energia por unidade de produto interno bruto,
para a cidade, no período considerado (2000 a 2005),
bem como a evolução do consumo de energia e PIB
separadamente.
Os números constantes tanto na tabela como no
gráfico demonstram que o consumo de energia (MWh)
decresceu em 3,39% no período, enquanto que o PIB,
para a mesma variação temporal, teve um acréscimo
de 11,38%, refletindo uma diminuição de 13,44% no
indicador de energia por unidade de produto interno
bruto. Esses números indicam que a cidade de Belo
Horizonte está conseguindo crescer de maneira mais
sustentável e que a tendência para o futuro é o da
manutenção da eficiência energética.
Do ponto de vista qualitativo, podemos dizer que
houve avanços significativos no peso de cada
referencial energético com o transcorrer do período.

O consumo de energia elétrica diminuiu em 11,54%, o
que demonstra aumento da eficiência energética. No
caso dos combustíveis fósseis mais poluentes (gasolina,
diesel, querosene e óleo combustível), destacamos a
diminuição de 5,79% no diesel, 85,73% no querosene e
51,91% no óleo combustível. Somente a gasolina teve
um aumento no seu consumo da ordem de 3,66%. Em
relação aos combustíveis fósseis menos poluentes,
o avanço foi significativo, ou seja, um aumento no
consumo de gás natural e GNV de 36,84% e no GLP
de 6,01%. No âmbito dos combustíveis renováveis,
destaque negativo foi para a diminuição de 26,98% no
consumo de álcool.

Considerações finais
Ao se analisar o consumo energético da cidade
de Belo Horizonte, no período estudado, pode-se
dizer que houve avanços significativos, tanto do
ponto de vista quantitativo, ou seja, praticamente
não houve aumento no consumo de energia, bem
como qualitativo, pois houve a diminuição do uso de
combustíveis fósseis mais poluentes e o aumento do
consumo de combustíveis fósseis menos poluentes.
Dessa forma, é possível concluir que a cidade está no
caminho certo, tanto na tendência de diminuição do
indicador de consumo por unidade de produto interno
bruto, bem como nos constituintes do mesmo, sendo
os únicos pontos negativos a diminuição do consumo
de álcool e o aumento do consumo de gasolina no
período estudado.
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A sustentabilidade ambiental em grandes
cidades depende de muitos fatores diretos
e indiretos. Alguns são específicos e
estratégicos do ponto de vista urbanístico,
como os derivados do transporte urbano e, em
particular, do transporte público de massa. O direito
à mobilidade dos residentes, para as mais diversas
finalidades, depende do sistema viário e das condições
das vias, da oferta de transporte público, dos modais em
disponibilidade, das distâncias a serem percorridas, da
educação para o trânsito, dos investimentos públicos
em infra-estrutura e da capacidade reguladora do
poder público local para orientar, disciplinar, coibir
e organizar os conflitos inerentes às disputas entre
formas de transporte particular e coletivo. A primazia
absoluta do automóvel sobre o transporte coletivo é,
sem dúvida, uma das tendências capazes de inviabilizar
a sustentabilidade ambiental nas cidades brasileiras,
herdeiras de inúmeras intervenções viárias, boa parte
delas malsucedidas.

META 9A

Garantir a Mobilidade Urbana Sustentável
(Meta Local)

A
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A imensa maioria dos moradores das áreas
metropolitanas brasileiras é composta de trabalhadores
de baixa renda, muitos dos quais comprometem várias
horas no deslocamento diário casa-trabalho em ônibus
superlotados com baixo nível de conforto ambiental.
Garantir a mobilidade dessas camadas da população
ao longo do tempo por meio da melhoria das
condições do transporte público, ao lado da redução
do grau de poluição, dos acidentes e das tarifas é uma
clara medida de sustentabilidade social e ambiental
porque beneficia milhares de pessoas, reduz impactos
antrópicos e faz bem à vida da cidade. Contudo, a
melhoria da mobilidade e acessibilidade urbana não
é uma meta simples, nem de curto prazo, porque
depende de inúmeros fatores que se combinam no
tempo e no espaço de diversas maneiras, impõem altos
custos em investimentos em transporte de massa,
requerem recursos humanos treinados na gestão e
operação de todo o sistema de transporte, capazes de
acompanhar, planejar, promover ações mitigadoras

Após taxas próximas de 10 mortes para cada 10 mil veículos
nos anos de 1992 e 1993, essa taxa caiu, em 2006,
para 2,25 mortes para cada 10 mil veículos.

e, inclusive, construir indicadores associados ao
desempenho do transporte público. 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.
A Fundação João Pinheiro disponibiliza alguns
indicadores associados à mobilidade urbana, mas com
a limitação de estarem restritos a intervalos decenais,
o que inviabiliza um acompanhamento sistemático do
seu comportamento. O primeiro deles, resultante das
Pesquisas Domiciliares de Origem e Destino (OD) de
1992 e 2002, é um índice relativo da mobilidade da
população de baixa renda residente em Belo Horizonte,
aquela com renda inferior a ½ salário mínimo. Mensura,
portanto, a mobilidade da população mais pobre em
relação à mobilidade da população total em todos os
modos de transporte (expresso em termos percentuais).
A partir desse indicador, pode-se observar que, ao
longo do período em análise, houve uma significativa
redução nos índices de mobilidade da população
de baixa renda. Nesse cenário, os mais pobres, que
apresentavam um índice de mobilidade da ordem de
76,4% em 1992, passaram a apresentar 66% em 2002,
segundo dados da TAB. 7.2.

Uso do transporte coletivo
Os dados da TAB. 7.3 referem-se ao número de viagens
diárias realizadas pela população de 15 anos ou mais
de idade em modos motorizados do tipo coletivo
contraposto ao número total de viagens diárias
realizadas pela mesma população com 15 anos ou
mais de idade, mas em todos os modos motorizados
(multiplicado por 100).
Os resultados indicam que, em 10 anos, diminuiu o
número de usuários do transporte coletivo em cerca
de sete pontos percentuais. Em 1992, em torno de 65%
dos moradores utilizavam o transporte coletivo, em
2002, essa proporção reduziu-se a 58%.

da legislação urbanística, flexibilizada na década de 90,
e de outros, tais como: o aumento significativo das
tarifas, o aumento no uso do transporte particular
e os processos de descentralização do emprego na
área metropolitana (motivada, entre outras coisas,
pela emergência de deseconomias de aglomeração
e de urbanização). Por exemplo, segundo dados das
Pesquisas OD de 1992 e 2002, Belo Horizonte diminuiu
sua atratividade da mão-de-obra metropolitana ao
longo do período analisado – a capital, que era o destino
de 73% dos trabalhadores da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH) em 1992, passou a atrair
cerca de 66% em 2002. Assim sendo, vale salientar
que os indicadores aqui examinados são incapazes de
dar conta de questões tão distintas, mas claramente
imbricadas com a dinâmica urbana de Belo Horizonte e
área metropolitana.
Os dados da TAB. 7.3 poderiam ser parcialmente
explicados pelo aumento mais que proporcional do
número de pessoas que estariam dispensando o uso
do transporte coletivo e adotando os modais nãomotorizados, inclusive andando a pé. Um aumento
expressivo nesses modais poderia influir na redução
da mobilidade associada aos modos coletivos.

Essa queda relativa no uso do transporte coletivo pode
resultar de uma soma de fatores, inclusive os derivados
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No entanto, os dados da TAB. 7.4 desautorizam essa
conclusão. A tabela expressa, em termos percentuais,
o número de viagens diárias realizadas pela
população de 15 ou mais anos de idade em modos
não-motorizados contraposto ao número total de
viagens diárias realizadas pela população com 15 ou
mais anos de idade em todos os modos. Os resultados
indicam que houve uma pequena redução nessa
proporção. Entre 1992 e 2002, menos de um terço
(29,1%) da população amostrada utilizava modos
não-motorizados, isto é, fazia seus deslocamentos
principalmente a pé ou de bicicleta. Dez anos antes,
era exatamente um terço dos residentes em idade
ativa que se movimentava assim no município de Belo
Horizonte.
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Esses números são elevados e podem traduzir
distintas condições de acessibilidade e mobilidade da
população ao transporte urbano, algumas positivas do
ponto de vista ambiental, outras negativas do ponto
de vista socioeconômico. As positivas dizem respeito
aos ganhos em termos ambientais resultantes da
redução de poluentes derivados do uso de veículos
motorizados. As negativas podem associar-se à perda
de renda de segmentos da população, o que os
obrigaria a utilizar, como último recurso, a mobilidade
baseada no uso da energia humana.
De toda forma, se os núcleos de geração de emprego
descentralizam-se em Belo Horizonte, tornando-se
mais próximos às áreas mais densamente habitadas,
é de se esperar a expansão do uso de modais nãomotorizados (incluindo bicicletas) para fazer a ligação
casa-trabalho. Para o período 1992/2002, há evidências
nesse sentido publicadas em Matos e Cardoso

(2007, 2008) e apresentadas na tese de doutorado
de Cardoso (2007), o que não exclui, entretanto, o
fato de existirem áreas periféricas de Belo Horizonte
onde houve degradação das condições de renda de
parte da população mais pobre (em decorrência de
desemprego, subemprego, informalidade), o que
estaria inviabilizando a utilização de transportes
coletivos, mesmo para a realização de deslocamentos
em grandes distâncias. Adicionalmente, cabe
mencionar a existência de segmentos populacionais
de maior renda que reduzem sua utilização de
transportes públicos e até fazem uso de modais nãomotorizados por estarem inseridos em determinadas
atividades econômicas nas quais o local do trabalho
encontra-se muito próximo da residência ou na
própria residência.

Morte no trânsito
Um indicador que articula sustentabilidade
econômica, social e ambiental é o que dimensiona as
mortes no trânsito. Como o Brasil é um dos campeões
mundiais de acidentes de trânsito com número
elevado de óbitos e casos de incapacitação física, o
aumento desses números pode representar níveis de
desconforto viário insustentáveis, perdas econômicas,
tragédias sociais e familiares.
Se os dados relativos à Taxa de Mortalidade no Trânsito
estimados pela BHTrans estiverem absolutamente
consistentes1, a tendência dos números para o
período de 1991 a 2006 afigura-se promissora, pois
estaria apontando a redução gradual do número de
mortes no trânsito da cidade, sobretudo a partir de
2002 (GRÁF. 7.2). Entre 1991 e 1995, os números de
vítimas fatais em acidentes de trânsito geralmente
ultrapassavam oito pessoas por cada 10 mil veículos
registrados no município de Belo Horizonte. A partir
daí, a proporção de mortes diminui até que, após o
ano de 1999, a taxa torna-se inferior a cinco vítimas e,
de lá até 2006, declina significativamente, até alcançar
2,25 mortes (GRÁF. 7.2).
A linha de tendência parece clara. Diminui o número
de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Resta
saber quais os fatores que explicam melhor essa
redução, o que não parece ter uma resposta simples.

Alguns dos elementos discutidos anteriormente
podem ajudar a compreender esse declínio, como a
descentralização do emprego, a flexibilização da lei de
uso e ocupação do solo, o planejamento e gestão do
trânsito e transportes em Belo Horizonte. A hipótese
das inovações técnicas que se incorporaram aos
veículos fabricados nos últimos 15 anos, tornando-os
mais seguros e ergonômicos, não deve ser descartada.
Entretanto, como os abusos cometidos por motoristas
de veículos extremamente potentes têm acarretado
muitas perdas de vidas em rodovias e em diversas
grandes cidades brasileiras nos últimos anos (a ponto
de exigir a promulgação da famosa Lei Seca em
junho de 2008), tudo leva a crer que outras medidas,
provavelmente relacionadas à fiscalização (ainda
restrita essencialmente aos motoristas), planejamento
e gestão possam estar surtindo efeito no município de
Belo Horizonte, mesmo que não se saiba exatamente
onde, como e em que extensão as intervenções
públicas vêm-se mostrando eficazes. A priorização do
transporte coletivo diante do transporte individual
não parece constituir um fator explicativo relevante,
já que os números não conferem com essa assertiva.
O provável aumento do grau da educação e civilidade
urbana pode estar acontecendo difusamente na
cidade, mas sem se conhecer exatamente onde, em
que nível e se de fato isso vem ocorrendo.

Considerações finais
De todo modo, há indicadores que favorecem a
mobilidade intra-urbana e o ambiente urbano na
cidade de Belo Horizonte. A necessidade de replicar os

procedimentos de mensuração, preservando a margem
de comparabilidade ano a ano, e simultaneamente
procurando refinar certas medidas, investigando
aspectos correlatos à dinâmica do transporte e trânsito
com as tendências de uso e ocupação do solo, por
exemplo, parece ser recomendação consensual.
Os dados devem ser espacializados, e as áreasproblemas, explicitadas. Os mapas com os indicadores e
medidas que associam transportes e constrangimentos
ambientais podem ser produzidos por “regionais” ou
“áreas mínimas de ponderação”. A dinâmica da cidade
evolui ao longo do tempo e varia de acordo com as
áreas de maior intensidade de circulação humana e
trafegabilidade. É necessário visualizar os indicadores
segundo as áreas de maior densidade demográfica,
imobiliária e de trânsito, a fim de cotejá-los com
parâmetros de referência para, a partir daí, construir
indicadores-síntese que aglutinem claramente as
espacialidades da cidade.
Com o tempo, conviria mapear os dados mais relevantes,
segundo gradientes de densidade, discriminando-os
por renda, sexo e idade, sem deixar de associá-los aos
modais motorizados e não-motorizados. Exercícios
subseqüentes voltados à elaboração de algoritmos
capazes de produzir medidas-resumo que integrem
as diferentes inserções da população no ciclo de vida,
no trabalho e renda, tendo em vista as diferenças por
gênero, completariam o quadro mais abrangente das
avaliações das condições de mobilidade, acessibilidade
e sustentabilidade ambiental em grandes cidades
dotadas de estatísticas contínuas e sistemáticas.
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egundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), saneamento constitui “o controle
de todos os fatores do meio físico do
homem, que exercem ou podem exercer
efeitos deletérios sobre seu estado de bem-estar físico,
mental ou social” (HELLER, 1998, p.74). Considerada
como política setorial, a política de saneamento
compõe o campo das políticas urbanas, relacionandose diretamente com dois outros setores: a política de
meio ambiente e a política de saúde, esta contida no
capítulo das políticas sociais. Mas se considerada uma
perspectiva de produção do espaço, na qual o processo
de acumulação do capital influenciou a formação
das cidades modernas, pode-se considerar sua
interface com as demais políticas urbanas igualmente
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relevantes, especialmente a política de habitação.
Também merece destaque a relação desses bens de
consumo coletivo com o desenvolvimento, exposta
por Léo Heller:
A relação entre saneamento e desenvolvimento
é bastante clara. Em geral, países com mais
elevado grau de desenvolvimento apresentam
menores carências de atendimento de suas
populações por serviços de saneamento.
Ao mesmo tempo, países com melhores
coberturas por saneamento têm populações
mais saudáveis, o que por si só constitui um
indicador de nível de desenvolvimento (HELLER,
1998, p.77).

Meta alcançada: Belo Horizonte reduziu pela metade,
entre 1991 e 2000, a proporção de população sem
acesso sustentável à água tratada e esgotamento sanitário.

Nesta seção do Relatório, foram utilizados os
seguintes indicadores: “Proporção da população
com acesso sustentável à água potável”; “Proporção
da população com acesso a melhores condições de
esgotamento sanitário”. Dado que esses indicadores
estão referenciados apenas nos censos de 1990 e 2000,
optou-se por complementar a análise com mais três
indicadores, a saber: “Proporção de esgoto tratado em
relação ao esgoto coletado para o período de 2001 a
2007”; “Proporção da população atendida por serviços
de coleta de lixo de 2003 a 2007” e “Índice de salubridade
ambiental/ISA, em suas edições de 2004 e 2006”.

Acesso à água potável
O primeiro indicador, utilizado para monitorar a
meta 10, foi a “Proporção da população com acesso
sustentável à água potável (rede geral com canalização
interna em pelo menos um cômodo) em %”. Em
1991, a população de Belo Horizonte que possuía
acesso sustentável à água potável era de 93,7% e, em
2000, passou para 97,5%. Tal resultado demonstra
que, em Belo Horizonte, foi atingida a Meta 10, de

reduzir pela metade a proporção da população sem
acesso ao serviço, o que significaria ter, em 2015, um
atendimento de 96,9%, já superado (TAB. 7.5).
O Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM
(IPEA, 2007) informa tanto os valores para população
residente em domicílios com canalização interna, quanto
sem canalização interna. Apesar de este Relatório, para
fins de monitoramento, analisar somente o indicador
de acesso sustentável à água potável da população que
possui rede geral com canalização interna, apresentarse-ão outras informações, na perspectiva de dar uma
dimensão mais clara da oferta do serviço público
para a população, independentemente da condição
habitacional.
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Segundo dados do Censo Demográfico, em 1991,
a proporção da população em Belo Horizonte com
ligação à rede geral (com e sem canalização interna)
era de 97,8% e, em 2000, 99,2% (TAB. 7.6). Nesse
sentido, pode-se concluir que existem apenas áreas
residuais sem cobertura por rede de abastecimento
de água, o que corresponde, na maioria dos casos, a
áreas não consolidáveis, onde a intervenção do poder
público deveria ser o reassentamento dessas famílias.
São residuais também as áreas sujeitas à intermitência
no fornecimento de água.

112

A alta cobertura de abastecimento de água, em Belo
Horizonte, pode ser explicada, dentre outros fatores,
pela criação do Plano Nacional de Saneamento —
PLANASA — em 1971, que, priorizou o abastecimento
de água e a coleta de esgotos sanitários em todo o
País. Vale destacar, também, a situação privilegiada
da cidade no tocante à existência de mananciais de
água potável, em quantidade e qualidade suficientes,
para atendimento não só do município, mas também
da Região Metropolitana. Estima-se que a capacidade
instalada nos sistemas produtores2 de água potável da
Região Metropolitana pode suprir a demanda por, no
mínimo, mais vinte anos (SUDECAP, 2004).

Os desafios, hoje, estão relacionados à desigualdade
de atendimento entre as regiões administrativas. De
fato, observando-se a desagregação do indicador pelas
regiões, disponível para o ano 2000, percebe-se que as
áreas antigas e/ou consolidadas do município possuem
melhor atendimento (Noroeste e Pampulha). A região
Centro-Sul constitui uma exceção, o que poderia ser
explicado pelo fato de possuir elevado percentual
de famílias moradoras de assentamentos precários,
mesmo sendo também a região de urbanização mais
antiga e consolidada. Além da Centro-Sul, as regionais
Barreiro e Norte apresentam os piores resultados, o
que pode ser explicado, nessas regiões, por serem
lugares onde se verifica crescimento na ocupação
do município. De maneira geral, verifica-se um
decréscimo do atendimento das áreas centrais em
direção às áreas periféricas, o que é esperado, uma
vez que a demanda por esse tipo de infra-estrutura
acompanha a dinâmica da expansão urbana, com
alguma defasagem temporal entre parcelamento e
implantação da infra-estrutura.
A desagregação por raça/cor propicia visualizar a
desigualdade de acesso ao serviço. O segmento da
população de raça/cor negra apresentava o pior
atendimento — em 1991, o acesso era de 87,2%, quase
10% inferior ao atendimento da população branca,
que era de 96,8%. Em 2000, ampliou-se o acesso da
população negra ao serviço, atingindo 95,5% desta.
Em relação à população parda, também se percebem
a desigualdade no atendimento, o crescimento acima
da média no período (5,9%) e a redução na diferença
entre o atendimento desse segmento e o da população
branca (de 5,8% para 2,2%).
Ao observar-se a distribuição regional da população
por raça/cor, é possível fazer uma analogia entre as
regiões de pior atendimento (Barreiro e Norte) e a
predominância da população negra e parda naquelas
regiões (SMURBE, 2008). Tais indicadores permitem
observar alguns aspectos contraditórios da política
de saneamento e da política urbana em geral, cujos
princípios de universalização e de acesso democratizado
a bens e serviços não conseguiram ainda superar fatores
históricos de exclusão da população afrodescendente,
na sua distribuição pelo espaço.

Esgotamento sanitário
O segundo indicador calculado é a “Proporção da
população com acesso a melhores condições (rede geral
e fossa séptica) de esgotamento sanitário (em %)”. Em
1991, a população com acesso a melhores condições
de esgotamento sanitário foi 85,6 % e, em 2000, de
93,1%. Em ambos os anos analisados, os valores para
Belo Horizonte foram superiores aos indicados para o
Brasil urbano, respectivamente, 65,9% e 73,9% (IPEA,
2007). Tal proporção de atendimento também confere
ao município a superação da Meta 10, que previa que,
em 2015, o município deveria apresentar atendimento
de 92,8%3, já ultrapassado (TAB. 7.5).
Contudo, há que se considerar nesse processo a mudança
na metodologia do Censo de 2000, que considerou o
atendimento à população ligada à rede coletora e à rede
pluvial. Esse fato, do ponto de vista sanitário, mascara
um crescimento que pode não ter sido tão efetivo, por
não permitir uma avaliação do nível de atendimento
pelo serviço oficial de coleta de esgotos4.
Observa-se, quanto à distribuição regional, disponível
apenas para o ano de 2000, uma maior desigualdade
desse indicador que a verificada para o abastecimento
de água. Entre as regiões Centro-Sul (96,7%) e Venda
Nova (87,5%), há 9,2% de diferença. Verifica-se que,
assim como no tocante ao abastecimento de água, a
desigualdade persiste nas regiões de ocupação mais
recente e de urbanização menos consolidada, ou seja,
Barreiro, Norte e Venda Nova.

A desagregação por raça/cor, de maneira semelhante
à analisada para o abastecimento de água, demonstra
um menor atendimento da população negra e parda
em relação à população branca em 1991. A diferença
entre a população negra e branca era de 14,1% e entre
a população parda e branca, de 11,5%. Em 2000, essa
diferença se reduziu bastante, passando para 5,6% e
5,5%, respectivamente. Percebe-se que o segmento
populacional que apresentou maior crescimento no
atendimento foi o da população de raça/cor negra, de
16,4 %, quase o dobro do verificado para a cidade.
É possível concluir que o aumento do acesso da
população negra a melhores condições de esgotamento
sanitário pode ter ocorrido em função das novas
políticas urbanas que, anteriormente, não eram
ofertadas a esses segmentos populacionais, como as
políticas de urbanização de favelas5.

Esgoto tratado X esgoto
coletado
O terceiro indicador utilizado para monitorar a Meta
10 foi a “Proporção de esgoto tratado em relação
ao esgoto coletado (em %)”. Conforme demonstra
o GRÁF. 7.3, no período de 2001 a 2007, houve um
crescimento de 418%. Em 2001, 10,8% do esgoto
coletado no município era tratado, em 2007, esse
percentual atinge 56%.

113

META 10

Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso
permanente e sustentável à água potável e esgotamento sanitário

OBJETIVO

114

7

A COPASA-MG, concessionária de águas e esgotos
de Belo Horizonte, implantou nesse período suas
duas principais Estações de Tratamento (ETE): a do
Arrudas, que iniciou o tratamento primário6, em
outubro de 2001, e o tratamento secundário7, a
partir de dezembro de 2002, beneficiando 1,6 milhão
de pessoas nos município de BH e Contagem; e a
do Onça, que teve início de operação no primeiro
semestre de 2006, beneficiando cerca de um milhão
de pessoas. Além dessas principais, foram construídas
mais duas ETEs de pequeno porte: Pilar/Olhos d’Água
e Minas Solidária, além da Estação de Tratamento de
Águas Fluviais (ETAF) dos Córregos Ressaca e Sarandi,
em 2002, que contribuiu significativamente para o
melhoramento da qualidade das águas da Lagoa da
Pampulha (SUDECAP, 2004; 2007).
Trata-se de uma grande conquista sanitária e ambiental
desta década a instalação dessas estações. O passivo
ambiental causado pelo lançamento in natura dos
esgotos produzidos no município sobre os recursos

hídricos vem causando impactos significativos, só
agora em processo de reversão. Somente agora, após
diversos monitoramentos realizados na bacia do Rio
das Velhas, nos últimos anos, percebe-se o retorno de
algumas espécies de peixes, como o dourado8. Todavia,
o Rio das Velhas, receptor dos cursos d’água que
drenam o município, foi ainda considerado o terceiro
rio mais poluído do Brasil, em pesquisa divulgada pelo
IBGE, em 2008.
Das informações disponíveis sobre essas unidades
depreende-se que existe infra-estrutura instalada com
capacidade suficiente para tratar praticamente todo o
esgoto gerado no município. O fato de a proporção de
esgoto tratado ser de 56% evidencia outro problema
do sistema de esgotamento sanitário do município:
a ausência e a descontinuidade do sistema de
interceptação do município. O componente “Índice
de interceptação” (IIE), do Índice de salubridade
ambiental, para o município, é de 0,59, ou seja, podese dizer que existem apenas 59% dos interceptores
necessários. Tal número expõe a situação de
persistência de lançamentos de esgoto nos cursos
d’água e explica a situação de poluição dos recursos
hídricos ainda verificada.

Coleta de resíduos sólidos
Vale ressaltar que a gestão de resíduos sólidos é
outro fator, além do abastecimento de água e do
esgotamento sanitário, a ser considerado quando se
analisa o saneamento urbano. Entre 2003 e 2007, a
proporção da população de Belo Horizonte atendida
por serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares
ficou em torno de 95% (TAB. 7.7). Em geral, a
ampliação da prestação do serviço de coleta domiciliar
ocorre, sistematicamente, em acompanhamento à
expansão da cidade. Na área de urbanização regular,
a cobertura desse serviço abrange praticamente
todas as vias possíveis. A maior parte das vias não
atendidas está localizada em áreas de vilas e favelas,
em função, principalmente, da necessidade de
intervenções urbanísticas. Embora, em muitas dessas
áreas, a topografia também seja o fator limitante para
ampliação do serviço.

Como um índice de composição múltipla, o ISA
representa a síntese numérica da cobertura das
diversas ações de saneamento e traz uma inovação
ao considerar como unidade de planejamento a
bacia hidrográfica. Foi feita, para este estudo, sua
agregação por regionais. Nela, observa-se que a
análise regionalizada já feita para o abastecimento
de água e para a coleta de esgoto é válida também
se considerarmos esse indicador. Os menores valores
foram registrados para as regiões administrativas
Venda Nova e Norte, e os maiores, para as regiões
Centro-Sul e Noroeste (TAB.7.8).

Considerações finais

Salubridade ambiental

Em face do exposto, pode-se considerar que Belo
Horizonte possui uma situação privilegiada em termos
de saneamento, se comparada a outras cidades do
País. Os principais desafios para o setor, especialmente
em relação ao esgotamento sanitário, no qual se
concentram as principais carências, estão relacionados
à redução das desigualdades regionais, ao atendimento
às regiões de vilas e favelas e à implantação do
tratamento de fundo de vale que propicie a instalação
ou a interligação dos interceptores.

Para finalizar esta seção do Relatório, optou-se
por apresentar como quinto indicador o “Índice de
salubridade ambiental – ISA”, por ser este um índice de
fácil atualização, que permite a realização de avaliações
comparativas das diversas situações de salubridade
ambiental no Município.
O ISA tem como unidade territorial de referência a bacia
hidrográfica9 e sua fórmula de cálculo é a seguinte:
ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,45 + [Irs] x 0,35 + [Idr] x 0,05
+ [Icv] x 0,10
Sendo,
Iab: Índice de abastecimento de água;
Ies: Índice de esgotamento sanitário;
Irs: Índice de resíduos sólidos;
Idr: Índice de drenagem urbana;
Icv: Índice de controle de vetores.
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análise histórica da evolução da população
brasileira evidencia, de maneira geral,
elevação significativa da população
residente em áreas urbanas nas últimas
décadas. Em Minas Gerais, eram, em 1980, 9 milhões
de habitantes urbanos e 4,4 milhões rurais; em 1991,
os residentes nas áreas urbanas aumentaram para
11,8 milhões de pessoas e diminuíram nas rurais para
4 milhões e, em 2000, para 14,7 milhões e 3,2 milhões,
respectivamente.
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Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de
pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários
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O movimento da população em direção às áreas
urbanas traduz-se em elevação gradual do grau de
urbanização durante o período. Até 1970, na maioria
dos municípios do País, a população residente nas
áreas rurais tinha peso relativo muito grande. Em Minas
Gerais, representava quase 50% de sua população

total. Nas décadas seguintes, com o aumento
sistemático dos residentes em áreas urbanas, estas
passaram a ser responsáveis por 82% da população
mineira em 2000. Percentual próximo à média do
Brasil, mas abaixo de São Paulo (93,4%) e do Rio de
Janeiro (96,0%). No caso da região metropolitana de
Belo Horizonte, a urbanização, que já era elevada
em 1970 — 89,6% — sobe, em 2000, para 97,5%. No
município de Belo Horizonte, as poucas áreas rurais
existentes passaram a ser consideradas urbanas e com
isso seu grau de urbanização atingiu 100%, em 2000.
Esse crescimento das cidades e, particularmente, das
grandes aglomerações urbanas resultou no aumento
da demanda por habitação. A inexistência, nas áreas
urbanas em expansão, de políticas de habitação
adequadas, ou mesmo de alternativas no mercado

Em 1991 67,2% dos domicílios urbanos
tinham condições adequadas de moradia.
Em 2000 esse percentual sobe para 80,2%.

imobiliário formal para famílias de baixa renda, implicou
na multiplicação das favelas e na deterioração da
qualidade das moradias, o que influiu diretamente na
piora da qualidade de vida de uma parcela considerável
da população.
A preocupação com a inadequação das moradias
e sua influência sobre as condições de saúde,
educação, acesso aos serviços essenciais e melhores
oportunidades de emprego está presente na Meta 11,
que objetiva, até 2020, ter alcançado uma melhoria
significativa na vida de pelo menos 100 milhões de
habitantes em assentamentos precários.
No Brasil, uma das dificuldades na quantificação
dos assentamentos precários é que o instrumento
utilizado para sua mensuração não consegue captar
o real montante da população que vive em favelas.
Quando se buscam informações para todo o País,
toma-se como referência o conceito, definido pelo
IBGE, de aglomerado subnormal: setores censitários

onde predominam a informalidade fundiária, a
irregularidade urbanística, a carência de serviços de
infra-estrutura básica e a disposição dos domicílios,
em sua maioria, de forma desordenada e densa. Os
aglomerados subnormais, teoricamente, deveriam
expressar a totalidade das áreas faveladas, no entanto,
a realidade dos resultados obtidos revela números
bem inferiores aos que seriam esperados. Para Minas
Gerais, foram identificados, em 2000, apenas 140 mil
domicílios nessa situação, dos quais 115 mil na região
metropolitana de Belo Horizonte (QUADRO 7.1).
Para o monitoramento da Meta 11, são propostos
dois indicadores: “Proporção de domicílios com posse
segura de moradia (em %)” e “Proporção de famílias
em áreas de risco geológico e geotécnico, em áreas de
interesse social (em %)”.
O indicador da proporção dos domicílios com
posse segura da moradia refere-se aos domicílios
considerados como em condições adequadas de

QUADRO 7.1: AGLOMERADOS SUBNORMAIS

A preocupação com a subnumeração dos domicílios com características de assentamentos
precários levou a Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, a realizar um estudo,
juntamente com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e o Centro de Estudos
da Metrópole (CEM), cujo objetivo era identificar os setores censitários que apresentavam perfis
socioeconômicos, demográficos e de características habitacionais urbanas similares aos setores
censitários classificados como Aglomerados Subnormais, segundo o Censo Demográfico 2000, em
555 municípios do Brasil.
Os resultados obtidos praticamente dobraram o número dos domicílios que deveriam ser
considerados como em áreas de assentamento precário no País. O IBGE informou para o Brasil,
em 2000, um total de 1,618 milhão de moradias nos aglomerados subnormais, distribuídos em
7.696 setores censitários. O estudo em questão identificou, além desses, outros 6.880 setores
com características semelhantes, o que significa um acréscimo de 1,541 milhão de domicílios. A
regionalização adotada não permitiu o cálculo dos indicadores para Minas Gerais, sendo, no entanto,
disponibilizadas informações para os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e seu
colar metropolitano. Para essa região, os dados indicaram que aos 107 mil domicílios identificados
pelo IBGE como em aglomerados subnormais deveriam ser acrescidos outros 107 mil domicílios,
efetivamente dobrando o contingente da população que residiria em moradias em condições não
adequadas. Somente para Belo Horizonte foram identificados 66.777 domicílios em aglomerados
subnormais e 35.579 domicílios precários, totalizando 102.356 domicílios em assentamentos
precários, o que corresponde a 16,29% dos domicílios particulares permanentes do município.
Fonte: MARQUES (2007).
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Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de
pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários

moradia, que dispõem da totalidade dos seguintes
atributos: posse segura do terreno, rede de esgoto geral
ou fossa séptica, rede geral de água com canalização
em pelo menos um cômodo, coleta de lixo, existência
de banheiro e média de até três moradores por
cômodo servindo como dormitório. Correspondem,
pelo critério adotado, aos domicílios não localizados
em assentamentos precários. Diferentemente do
conceito de aglomerado subnormal, os assentamentos
precários, assim definidos, não se caracterizam como
um conjunto de domicílios agrupados espacialmente.
Pode ocorrer que em determinado setor censitário
apenas um domicílio seja assim considerado.
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Para Belo Horizonte, os percentuais encontrados
indicam uma melhoria no indicador entre os anos
de 1991 e 2000. Pela TAB. 7.9, pode ser observado,
de acordo com dados do Censo Demográfico 1991
do IBGE, que 67,2% dos domicílios urbanos tinham
posse segura da moradia. Em 2000, esses percentuais
sobem para 80,2%, revelando, portanto, crescimento
do número de domicílios considerados adequados
e conseqüente queda dos em assentamentos
precários.
Observa-se, todavia, grande diversificação do
indicador ao ser considerada a divisão regional da

capital mineira. Há regionais onde a proporção dos
domicílios com posse segura da moradia é ainda
mais elevada, 90,2% na regional Centro-Sul e 85,5%
na Pampulha, ao lado de outras com condições mais
precárias: 69,9% na Norte, 73,8% em Venda Nova e
75,1% no Barreiro.
Pode-se afirmar, no caso de Belo Horizonte, que
a ausência de iluminação elétrica é o fator com
menor peso entre os domicílios considerados em
assentamentos precários. Levando-se em conta os
critérios que definiram os domicílios adequados, a
inadequação fundiária — que equivale a não ter a
posse segura do terreno — o adensamento excessivo
e a carência de serviços básicos de infra-estrutura,
especialmente a falta de esgotamento sanitário ou
de fossa séptica, estão entre os maiores problemas
enfrentados pela população que reside na capital
mineira.
Em números absolutos, as duas regionais onde se
localizam mais domicílios precários são o Barreiro
e Venda Nova — mais de 17 mil — vindo a seguir a
Norte e a Nordeste. Em situação oposta se encontram
as regionais Centro-Sul e Pampulha, onde as moradias
consideradas inadequadas são inferiores a 10 mil
(GRÁF. 7.4).
O outro indicador monitorado trabalha com o conceito
de áreas de risco geológico-geotécnico, que são
aquelas sujeitas a ocorrências de acidentes, naturais
ou induzidos, que podem levar a perdas humanas
e/ou materiais10. O indicador considera apenas as
Áreas de Interesse Social (FIG. 7.1), definidas pelo
Plano Diretor e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo
de Belo Horizonte como aquelas regiões onde “há
interesse público em ordenar a ocupação, por meio
de urbanização e regularização fundiária, ou em
implantar ou complementar programas habitacionais
de interesse social e que se sujeitam a critérios
especiais de parcelamento, ocupação e uso do
solo”11. Segundo a Companhia Urbanizadora de Belo
Horizonte, a Urbel, em 2004, correspondiam a cerca
de 5% do território municipal e a 23% da população
residente (FIG. 7.1).
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Em relação às áreas de interesse social, o GRÁF. 7.5
mostra crescimento dos domicílios em todas as regiões
administrativas, de maneira mais acentuada no
Barreiro e na Leste, com número elevado também na
Centro-Sul e na Oeste. Em compensação, o indicador
que mede a proporção das moradias em áreas
com alto ou muito alto risco geológico-geotécnico
apresentou melhora geral no mesmo período (TAB.
7.10). Observa-se que, em Belo Horizonte, apesar
de as moradias nas áreas de interesse social terem
crescido de 68 mil, em 1994, para 125 mil, em 2004,
aquelas que estavam sujeitas aos maiores riscos
diminuíram de 15 mil para 11 mil, no mesmo período.
Entre as regionais, as que apresentaram melhoria mais
acentuada no indicador foram Barreiro, Pampulha,
Venda Nova e Nordeste.
Não é apenas a presença dos assentamentos
precários que merece atenção por parte dos agentes
que trabalham a questão habitacional. Outro grave
problema que exige a elaboração de políticas e ações
específicas é o déficit de habitações. Esse indicador,
calculado pela Fundação João Pinheiro, para a
Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades, retrata a necessidade de construção de novas
moradias para atender às demandas da população.

São aquelas famílias que vivem em domicílios em
condições precárias de habitação, as que residem em
um domicílio junto com outra(s) família(s) e famílias
de baixa renda que pagam aluguel excessivamente
alto (QUADRO 7.2).
Anualmente são divulgadas informações para Minas
Gerais e a Região Metropolitana de Belo Horizonte
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do IBGE. Para o município de
Belo Horizonte, só é possível trabalhar dados para
2000, e devido a limitações do Censo Demográfico,
o indicador que mensura o déficit habitacional teve
que sofrer algumas alterações. Como não foram
pesquisadas informações sobre o valor do aluguel,
não foi possível identificar a parcela do ônus excessivo
com aluguel. Assim, trabalhou-se com o conceito do
déficit habitacional básico.
Os números da TAB. 7.11 revelam tendência de
crescimento do déficit habitacional em termos absolutos
e queda em termos percentuais. Para Belo Horizonte,
os números indicam que o município concentra mais
da metade da carência por novas moradias da região
metropolitana. Eram 53 mil domicílios da demanda
total de 104 mil unidades, em 2000.
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QUADRO 7.2: DÉFICIT HABITACIONAL

META 11
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pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários

O conceito de déficit habitacional utilizado pela Fundação João Pinheiro reflete
diretamente as deficiências do estoque de moradias, dimensionando o número de novos
domicílios necessários a serem construídos para solucionar o problema de habitação de parcela
da população. Engloba aqueles sem condições de serem habitados devido à precariedade das
edificações ou em virtude do desgaste da estrutura física, devendo, portanto, ser repostos.
Seria a parcela do déficit por reposição do estoque, composta basicamente pelos domicílios
rústicos. Há ainda a parcela por incremento do estoque que equivale à coabitação familiar,
aos domicílios improvisados e ao ônus excessivo com aluguel. Sinteticamente cada um desses
componentes pode ser assim definido:
- Domicílios rústicos: aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta
em desconforto e risco de contaminação por doenças, em decorrência das suas condições de
insalubridade.
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- Domicílios improvisados: locais construídos sem fins residenciais que servem como moradia,
tais como barracas, viadutos, prédios em construção, carros etc.
- Coabitação familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias e das que vivem
em domicílios localizados em cômodos — exceto os cedidos por empregador.
- Famílias conviventes ou famílias conviventes secundárias: são constituídas por,
no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência doméstica
ou normas de convivência, e que residem no mesmo domicílio com outra família
denominada principal.
- Cômodos: domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos localizados
em casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco etc.
- Ônus excessivo com aluguel: corresponde ao número de famílias urbanas, com renda familiar
de até três salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e que despendem mais de
30% de sua renda com aluguel.

Notas

11

Essas áreas incluem:

a) Vilas, Favelas e Conjuntos Habitacionais de Interesse Social (ZEIS-1 e ZEIS-3,
1

A consistência do indicador pode ser repensada tendo em vista os tipos

conforme a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de

de veículos que estão em circulação na cidade ao longo dos anos e veículos

Belo Horizonte);

particulares em expansão, comprometendo os espaços destinados aos veículos

b) áreas de implantação de conjuntos habitacionais após 1994;

de uso coletivo — são dois fatores que podem ser separados, utilizados no
denominador do indicador, com vistas ao refinamento e ressignificação

c) áreas destinadas à implantação de novos conjuntos;

dos resultados. Se as condições viárias e de trafegabilidade permanecem

d) outras áreas de ocupação espontânea passíveis de maiores estudos ou

constantes, se o número de veículos particulares incrementa exponencialmente

expansões das vilas existentes.

esse quadro, por si só, pode contribuir para o aumento das vítimas de trânsito,
partindo do pressuposto que a oferta preferencial de veículos coletivos e infraestrutura adequada favorece a redução de acidentes.
2

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG é a

concessionária dos serviços de água e esgoto desde 1973, tendo findado
o antigo contrato de concessão em 2000. Em 2002, foi celebrado um novo
Convênio de Gestão Compartilhada, pelo prazo de 30 anos.
3

4

Reduzir pela metade a proporção da população sem acesso ao serviço.
“[...] no Censo 2000 pelo IBGE, foram considerados tanto os domicílios

particulares permanentes, ligados à rede pública de esgotamento sanitário,
denominada rede geral, como os ligados à rede de drenagem (pluvial urbana).
Esta é uma limitação no uso dessa variável, pois no Censo 1991, essa variável
não era coletada dessa forma e sim desagregadamente” (COSTA, 2003,
p.140).
5

Nas favelas, predomina população de raça/cor negra e parda, de forma

diferente da chamada cidade formal.
6

Remoção de sólidos grosseiros e sedimentação (decantação é o processo

mais comum), que proporciona baixa eficiência na remoção da carga orgânica
(em torno de 40%).
7

A eficiência dos dois níveis de tratamento supera os 90%.

8

Fonte: Jornal Estado de Minas – 05/06/08 – Matéria: “Rio das Velhas é o

terceiro mais poluído do País” Disponível em: http://www.uai.com.br/
UAI/html/sessao_2/2008/06/05/em_noticia_interna,id_sessao=2&id_
noticia=65943/em_noticia_interna.shtml.
9

A Política Municipal de Saneamento, regulamentada pela Lei nº 8.260, de

03/12/2001, tem, dentre outras, a seguinte diretriz: “adotar bacia ou subbacia hidrográfica como unidade de planejamento das ações e dos serviços
de saneamento”.10 No cálculo do indicador foram considerados os seguintes
níveis de risco geológico-geotécnico:
a) risco muito alto: processo com indícios claros de adiantado estágio evolutivo,
com possibilidade de destruição imediata de moradias, não sendo necessária a
ocorrência de chuvas intensas ou de longa duração;
b) risco alto: processo destrutivo instalado, com indícios de seu
desenvolvimento e possibilidade de destruição de moradias em curto espaço
de tempo. É possível o acompanhamento evolutivo do processo, podendo
ocorrer evolução rápida com uma chuva mais intensa e/ou de longa duração.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health (SWITCH)
Gestão Sustentáveis das Águas para a Saúde das Cidades Do Futuro
• Programa Drenurbs/Nascentes
• Programa de Controle Ambiental
• Melhoria da Qualidade das Águas dos Córregos da Cidade
• Aprimoramento e Proteção das Áreas Verdes e Arborização do Município
• Promoção de Educação Ambiental
• Atendimento por Transporte Coletivo a Vilas e Favelas
• Política Tarifária
• Implantação do Corredor Antônio Carlos
• Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMobBH
• Centro Vivo: Caminhos da Cidade

programas e ações

• Ampliação dos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica
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• Programa de Segurança para Motociclistas
• Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares – Coleta Domiciliar
• Limpeza de Vias
• Programa Agente Comunitário de Limpeza Urbana – ACLU
• Destinação e Tratamento dos Resíduos Sólidos
• Programa de Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição – RCD
• Programa de Coleta Seletiva de Papel, Metal, Plástico e Vidro
• Programa de Compostagem

Garantir a Sustentabilidade Ambiental

• Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS
• Programa Vila Viva – Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários
• Orçamento Participativo
• Plano Global Específico – PGE
• Programa Estrutural em Áreas de Risco – PEAR
• Programa Municipal de Regularização Fundiária
• Construção de Unidades Habitacionais
• Programa de Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas - PROAS
• Programa Bolsa Moradia
• Programa de Ações para Desapropriação, Indenização e Reassentamento de Famílias – PDIR
• Produção Habitacional - Orçamento Participativo da Habitação – OPH
• Produção Habitacional – Reassentamento de Famílias
• Programa de Arrendamento

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG
• Escola Ecossustentável

125

ESTABELECER UMA
PARCERIA MUNDIAL
PARA O
DESENVOLVIMENTO

8
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Meta 16
Em cooperação com os países em desenvolvimento,
formular e executar estratégias que permitam
que os jovens obtenham um trabalho
digno e produtivo

Meta 18
Em cooperação com o setor privado, tornar
acessíveis os benefícios das novas tecnologias,
em especial das tecnologias de informação
e de comunicações
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Indicador

Descrição

Fonte

Taxa de Desemprego na Faixa
Etária de 15 a 24 Anos
(em %)

número de desempregados com
idade entre 15 e 24 anos
dividido pela população
economicamente ativa entre 15 e
24 anos (multiplicado por 100)

Fundação João
Pinheiro Pesquisa de
Emprego e
Desemprego

Proporção da População
que vive em domicílios com
linha telefônica fixa
(em %)

número de pessoas residentes em
domicílios com acesso a linha
de telefone fixa dividido pela
população total do Município
(multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/IBGE

Proporção da População que
vive em domicílios com
Computador (em %)

número de pessoas residentes
em domicílios com computador
dividido pela população total
do Município
(multiplicado por 100)

Censo
Demográfico/IBGE
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ntre 1997 e 2001, a economia brasileira
foi afetada por uma série de eventos que
impactaram diretamente o mercado de
trabalho. Dentre os fatores, está a crise
das bolsas asiáticas, crise econômica na Rússia, crise
no fornecimento de energia e também a política
cambial de juros altos para fazer frente a essas crises.
Isso repercutiu de forma negativa sobre o mercado de
trabalho, com a elevação das taxas de desemprego
e a deterioração de outros indicadores do mercado
de trabalho, como a renda e os salários, em todas as
regiões do País.
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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
a taxa média anual de desemprego passou de 12,7%

em 1996 para 20% em 2003, ano em que o mercado
de trabalho teve seu pior desempenho nos últimos
11 anos. A partir de então, houve uma significativa
melhora nos indicadores econômicos, acentuação
no crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), baixa
nas taxas de juros, geração de ocupações maior que
o crescimento da PEA, levando à queda nas taxas
de desemprego, que terminou o ano de 2007 em
patamares menores em que no ano de 1996 (GRÁF.
8.1).
As quedas nas taxas de desemprego nos últimos anos
atingiram todos os segmentos de análise, entretanto,
alguns grupos sociais continuam a ser mais suscetíveis
aos efeitos perversos do desemprego e continuam a

As taxas de desemprego para a faixa etária de 15 a 24 anos vêm
caindo nos últimos anos, assim como o desemprego total.

apresentar índices elevados. As mulheres, os negros e
os jovens fazem parte das categorias de análise cujas
taxas de desemprego e rendimentos tendem a ser
maiores que aquelas das outras categorias. Algumas
das diferenças de inserção no mercado podem ser
explicadas pela própria discriminação que alguns
grupos sofrem, como os negros e as mulheres. Quanto
aos jovens, a falta de experiência é a principal barreira
de entrada no mercado de trabalho.
Para o monitoramento do Objetivo 8, Meta 16, que
prevê a cooperação com os países em desenvolvimento,
para formular e executar estratégias que permitam que
os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo, foi
escolhida a taxa de desemprego dos jovens de 15 a 24

anos em Belo Horizonte. A taxa de desemprego de um
grupo é a proporção da População Economicamente
Ativa (PEA) desse grupo que se encontra na situação de
desemprego. No caso em questão, é a proporção dos
jovens de 15 a 24 anos que estava desempregada.
As taxas de desemprego para essa faixa etária vêm
caindo nos últimos anos, assim como o desemprego
total, mas seus valores são ainda elevados se
comparados às outras faixas etárias. Enquanto a taxa
média de desemprego na Região Metropolitana em
2007 era 12,2 %, para os jovens de 15 a 24 anos era
de 25,2%. No município de Belo Horizonte, os números
apurados foram 10,8% e 23,2%, respectivamente,
conforme GRÁF. 8.2 abaixo.
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As taxas de desemprego dos jovens de 15 a 24 anos
por sexo evidenciam a disparidade entre a inserção
de homens e mulheres no mercado de trabalho, em
Belo Horizonte e RMBH, ao longo dos últimos 11 anos.
Esses números proporcionam a dimensão exata da
complexidade de políticas públicas que visem a uma
inserção digna dos jovens no mercado de trabalho.
Em 2007, em Belo Horizonte, enquanto 10,8% da PEA
estavam desempregados, entre as mulheres de 15 a
24 anos esse número era de 27,5% (GRÁF. 8.3).

Quanto à cor da pele, verifica-se que os brancos têm
melhor inserção no mercado de trabalho, com taxas
de desemprego menores que os não-brancos. Os
dados da TAB. 8.1 mostram a diferença na inserção
das pessoas brancas e não-brancas no mercado de
trabalho, nos últimos anos. Analisando apenas o dado
de Belo Horizonte em 2007, enquanto o desemprego
dos jovens brancos de 15 a 24 anos era 19, 9 %,
para os não-brancos o correspondente foi 26%. Tais
diferenças de inserção no mercado de trabalho podem

ser explicadas por uma miríade de fatores: baixa
escolaridade, discriminação, necessidade de inserção
precoce no mercado de trabalho e o conseqüente
sacrifício dos estudos, dentre outros.
Além das taxas de desemprego, faz-se necessário ao
monitoramento da Meta 16 o uso de outro indicador
intrinsecamente ligado à taxa de desemprego. Tratase da Taxa de Participação — que é a relação entre a
População Economicamente Ativa e a População em
Idade Ativa (PEA/PIA) — que indica a proporção das
pessoas nas faixas etárias de 15 a 24 anos que busca
ser incorporada ao mercado de trabalho, resultando

em ocupados ou desempregados. É possível perceber
que a taxa de participação desse grupo é bastante
alta, 62,9%, estando acima da taxa de participação no
mercado de trabalho como um todo, 60,9% (GRÁF. 8.4).
Esse alto índice de participação não é aconselhável,
pois alguns estudos apontam que a entrada precoce no
mercado de trabalho muitas vezes é feita em prejuízo
de uma melhor escolarização.
É importante atentar para as diferenças existentes
nas formas de inserção no mercado de trabalho do
grupo de pessoas com 15 a 24 anos. A análise que
toma como base cortes etários nesse grupo mostra
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quão discrepante é a inserção dos jovens no mercado
de trabalho na RMBH e também em Belo Horizonte
(GRÁF. 8.5):
- Vale ressaltar que a taxa de participação dos jovens
em idade de cursar o Ensino Médio, de 15 a 17 anos,
ainda é alta tanto na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, 33,9%, como em Belo Horizonte, 30,9%,
em 2007;
- nesse período, na RMBH, 67,4%, e, em Belo Horizonte,
61,7% dos jovens de 18 a 19 anos já estavam inseridos

no mercado de trabalho, seja como ocupados ou
como desempregados. Esse é um dado relevante, uma
vez que estudos apontam que quanto mais cedo os
indivíduos se inserem no mercado de trabalho, tanto
pior é sua inserção;
- dos jovens entre de 20 a 24 anos, na RMBH, 81,2%,
e, em Belo Horizonte, 78,6% estavam inseridos no
mercado de trabalho, mas com desemprego menor
que as pessoas dos grupos etários com menor idade.
O comportamento desse grupo assemelha-se à faixa
etária imediatamente superior.

Quanto ao desemprego, observam-se altas taxas
para os jovens de 15 a 17 anos que se aventuram
no mercado de trabalho, pois, em média, 47,6% na
RMBH e 43,4% em Belo Horizonte não conseguem
uma colocação. Para os jovens de 18 a 19 anos, essa

média foi de 32,6% na RMBH. Para as pessoas de 20 a
24 anos, o que chama a atenção é o desemprego das
mulheres, que, em 2007, passou a ser quase o dobro
do desemprego dos homens, tanto na RMBH quanto
em Belo Horizonte (TAB. 8.2).
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Meta 18 propõe uma cooperação com o
setor privado a fim de tornar acessíveis
os benefícios das novas tecnologias, em
especial das tecnologias de informação e
de comunicações.

META 18
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tecnologias, em especial das tecnologias de informação e de comunicações
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Para a elaboração dos indicadores, foi utilizado o
Censo Demográfico/IBGE. O primeiro indicador
analisado refere-se à proporção da população que vive
em domicílios com linha telefônica fixa, considerando
dados dos anos de 1991 e 2000. A análise objetiva
revelar a configuração da evolução de tal indicador
na década em questão. O segundo indicador mostra
a proporção da população que vive em domicílios
com computador, considerando os valores apenas do
ano 2000. Em relação a esse segundo indicador, não
existem dados históricos referentes à sua evolução.
Isso porque a popularização dessa ferramenta
tecnológica no Brasil pôde ser observada somente
a partir da segunda metade da década de 1990.
Portanto, trata-se de uma primeira mensuração.
O contexto econômico do País nesse período foi
conturbado. Até a primeira metade da década de 90,
de acordo com dados do IBGE, o Brasil teve um bom
crescimento do PIB, na ordem de aproximadamente
4% ao ano. No final dessa década, ocorreu uma crise
externa que, devido à vulnerabilidade da balança
comercial brasileira, resultou em elevação da taxa de
juros a fim de atrair investimento externo e equilibrar
o balanço de pagamentos. Tal fato contribuiu para o
crescimento medíocre do PIB dos dois últimos anos
da década, 1998 (0,13%) e 1999 (0,79%). Em 2000,
a economia brasileira apresentou uma recuperação
– 4,36% ao ano. No entanto, percebe-se que essa foi
uma década de crescimento.
Paralelamente ao bom desempenho da economia, os
indicadores sociais também apresentaram uma boa
evolução. Isso pode ser depreendido pela análise da
evolução do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano,
no mesmo período. É perceptível a melhora no IDH
do município de Belo Horizonte a partir da década
de 1990, de acordo com os dados divulgados pelo

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).
De acordo com os dados levantados pelo programa,
o IDH de Belo Horizonte subiu de 0,791 em 1991 para
0,839 em 2000 — crescimento de 6,1% na década —
índice que passa a caracterizá-lo como um município
de desenvolvimento humano considerado alto. A
região que apresenta o maior IDH na cidade de Belo
Horizonte (Centro-Sul, 0,914) foi a que apresentou
menor incremento do índice na década (5,3%). As
regiões de menores IDH apurados no ano de 1991 —
Barreiro, Região Norte e Venda Nova — e a Região
Oeste, foram as que apresentaram maior variação
positiva na década — 7,8%, 7,4%, 8,4% e 8,4%,
respectivamente.
Embora os números mostrem uma grande diferença
econômica entre as regiões mais ricas e mais pobres,
todas as regiões apresentaram uma evolução positiva
da dimensão renda. Os dados apresentados pelo
PNUD indicam a queda do número de domicílios com
rendimento de 1, 2 e 5 salários mínimos — queda
de 43,34%, 19,97% e 2,0%, respectivamente — e o
aumento do número de domicílios com rendimentos
de 10 salários mínimos ou mais — 32,79% e 36,95%,
respectivamente. No entanto, as desigualdades entre
as diferentes regiões mantêm-se altas. A diferença
entre a região de renda per capta mais alta — CentroSul — e a mais baixa — Barreiro — é de 83,96%.
Essa desigualdade pode ser percebida ainda se for
analisado o percentual da renda apropriada pelos
10% mais ricos da população e os 80% mais pobres.
Enquanto se verificou uma pequena alta em relação à
renda apropriada pelos 10% mais ricos (2,49%), houve
uma queda do percentual da renda apropriada pelos
80% mais pobres (3,44%).
As melhorias nas condições econômicas da população
de Belo Horizonte podem explicar a concomitante
melhoria das condições domiciliares de acesso às
novas tecnologias. A proporção da população de
Belo Horizonte que possui linha telefônica fixa em
casa teve um aumento de 124% em uma década

(TAB. 8.3). Esse número representa um significativo
sinalizador do aumento do acesso a essa tecnologia
no município. Considerando esse indicador por
regionais do município, essa variação torna-se ainda
mais representativa. Regionais apontadas como de
menor renda per capita, de acordo com o Atlas do
Desenvolvimento Humano da RM Belo Horizonte,
como Barreiro e Venda Nova, obtiveram um aumento
de 454% e 623%, respectivamente. A regional Norte
do município teve uma elevação do acesso à telefonia
fixa de 377%, a Noroeste totalizou 118%, já a Nordeste,
157%. As regionais da Pampulha e Oeste tiveram uma
elevação na ordem de 100%. As menores variações
são visualizadas na Leste (87%) e na Centro-Sul (17%),
esta última de renda per capita mais elevada, o que
indica que a maioria da população já possuía telefonia
fixa nos domicílios antes da década em análise. No
caso da regional Leste, embora tenha tido uma grande
variação, esta foi menor que a variação observada nas
outras regionais. Tal fato pode ser explicado por tratarse de uma regional de ocupação mais antiga e, assim,
possuindo mais telefones fixos instalados no período
anterior a 1990.

per capita do município. As regionais Leste, Nordeste,
Noroeste e Oeste possuem uma porcentagem próxima
da média geral. Acima da média do município pode-se
destacar a regional da Pampulha (35,5%) e a regional
Centro-Sul (52,6%), que representam as duas maiores
rendas per capita por regional de Belo Horizonte.
Ao se considerar a variável sexo, há um equilíbrio entre
homens e mulheres que viviam em domicílios com
computador, na ordem de 24%. O mesmo não se pode
dizer da variável raça/cor, indicando que em 2000
apenas 9% da população negra e 12% da população
parda possuíam computadores em sua residência. O
percentual de pessoas brancas que tinham acesso a
computadores em casa era de 35,5%, número maior
que o total para a população (24,49%).

Considerando esse mesmo indicador e acrescentando
a variável sexo à analise, percebe-se que houve uma
variação entre 1991 e 2000 de 131% no número de
homens com telefone fixo em sua residência e, para as
mulheres, uma elevação de 118%.
Para a variável raça/cor, podem-se observar variações
mais significativas. O número de pessoas negras com
telefone fixo em seu domicílio cresceu aproximadamente
373% e de pessoas pardas, 262%. Já para pessoas
brancas verificou-se uma elevação de 67%.
A existência de computadores nos domicílios, o segundo
indicador em análise, representa o acesso da população
a uma tecnologia que pode levar os indivíduos a uma
comunicação ampla com o mundo da atualidade,
pensando, evidentemente, nos computadores como
instrumento para acesso à internet. Para os dados do
indicador que mensura o número de residências com
computador, ano 2000, foi constatada uma média
de 24,49% de domicílios possuindo computadores.
Abaixo dessa média geral, observam-se as regionais do
Barreiro, Venda Nova e Norte, as três menores rendas
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
• Rede de formação profissional orientada para o mercado
• Rede de Inovação Tecnológica
• Acolhimento, Educação e Profissionalização de crianças e jovens desamparados
• Atendimento às medidas sócio-educativas
• Prevenção social à criminalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - PBH
• Serviço de Formação Sócio-profissional (Qualificarte)
• Serviço de Inserção Protegida no Trabalho
• Programa para Jovens (Pró-Jovem Adolescente)
• Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares
• Programa BH DIGITAL: Cidade Digital, Implantação de Centros de Inclusão Digital,
Formação Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
e as Novas Habilidades para o Mundo do Trabalho
• Selo de Reconhecimento Social – Empresa Cidadã

programas e ações

• Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BHTEC
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• Rede Brasileira de Orçamento Participativo
• Rede ODM América Latina & Caribe
• OP Digital
• Associação Internacional de Cidades Educadoras - AICE – Rede Brasileira
• Metropolis – Associação Mundial das Metrópoles
• Rede Mercocidades
• Participação de Belo Horizonte em outras redes

Estabelecer uma Parceria Mundial para
o Desenvolvimento

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG
• Dia V – Dia de Ser Voluntário
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Imagens que ilustram os Objetivos do Milênio
Objetivo 1: plantio de horta em Escola da Rede Municipal de Educação
Objetivo 2: oficina de música do Programa Escola Integrada
Objetivo 3: grupo musical Meninas de Sinhá – Bairro Alto Vera Cruz. Foto: Pedro David
Objetivo 4: alunos da Unidade Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa Campos
Objetivo 5: atendimento materno-infantil em Centro de Pediatria da Rede Municipal de Saúde
Objetivo 6: 3º Caminhada contra a Aids – Orla da Lagoa da Pampulha
Objetivo 7: obra do Vila Viva no Aglomerado da Serra
Objetivo 8: aula de Informática para alunos do Programa Escola Integrada

