
PEAR– PROGRAMA ESTRUTURAL ÁREAS DE RISCO
GESTÃO DO RISCO GEOLÓGICO EM VILAS E FAVELAS

DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE



PEAR -PROGRAMA ESTRUTURAL EM ÁREAS DE RISCO

A GESTÃO DO RISCO GEOLÓGICO JUNTO AS VILAS E FAVELAS DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

➢ Tem como objetivo diagnosticar, prevenir, monitorar e minimizar

situações de risco geológico;

➢ Oferecer assistência técnica, social e educação ambiental às famílias

moradoras em áreas de risco geológico;

➢ Promover a cultura do risco



➢ PLANO  DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

➢ PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

➢ PLANO DE OBRAS

O PROGRAMA ATUA ATRAVÉS DE 3 PLANOS



METODOLOGIA DE TRABALHO

✓ Atualização sistemática do Diagnóstico de Risco 

✓ Realização contínua de vistorias 

✓ Mobilização Social contínua junto aos moradores das áreas de risco

✓ Implantação das intervenções de erradicação   ou mitigação do 

risco através de:

➢ Mão de obra morador

➢ Equipe complementar de braçais (Patrulhinha)

➢ Contratos através de recursos do ROT



Realização de vistorias

Com base nas vistorias e no diagnóstico se define as prioridades de 

intervenção e o planejamento de obras - Plano de obras

Captação de vistorias pela Central de Atendimento e COMDEC

Diagnóstico de Risco Geológico/PMMR

Equipe 

Operacional 

de Apoio

Intervenções

Mão de obra 

de morador 

Remoções 

Contrato
Fornecimento de 

material pelo PEAR 

Acompanhamento por equipe multidisciplinar

Acompanhamento social

Partici - PEAR

METODOLOGIA DE TRABALHO



Abrigamento

Retorno à moradia

Antes
Depois

FLUXO DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA

Vistoria

Execução de obra

ABRIGAMENTO EMERGENCIAL

1. CREAR

2. Abrigo Granja de Freitas

3. Casa de parentes, vizinhos ou amigos

EM CASOS DE REMOÇÕES



Vistoria

Abrigamento

Bolsa Moradia/ Auxílio Pecuniário

Reassentamento

FLUXO DE REMOÇÃO DEFINITIVA

Demolição



Sem Risco – Áreas no momento da análise, não 
apresentando qualquer indício de 

desenvolvimento de processos destrutivos, 

mantidas as condições atuais

Risco Baixo - a observação de campo não detectou 
indícios de instabilização aparentes, sendo 

consideradas áreas estáveis no momento da análise.

Com a realização das vistorias e do diagnóstico o risco é 
categorizado e a partir desta categorização é viabilizado o 

planejamento através do Plano de Obras e de Mobilização Social 

Médio - Processo destrutivo encontra condições potenciais 
de desenvolvimento, constatando-se condicionantes físicas 

predispostas ao risco e/ou indícios iniciais do 

desenvolvimento do processo.



Alto - Processo destrutivo está instalado, constatando-se indícios de seu 
desenvolvimento e a 

possibilidade de destruição de moradias em curto espaço de tempo. É possível 

acompanhar a evolução do processo na área, podendo ocorrer evolução rápida 

com uma chuva mais intensa e/ou de longa duração.

Muito alto - Processo destrutivo em adiantado estágio evolutivo, constatando-se 

evidências e indícios claros de seu desenvolvimento, com a possibilidade de 

destruição imediata de moradias, não sendo necessária a observação do registro de 

chuvas elevadas em termos de duração e/ou intensidade.



➢ sustentabilidade ambiental, física e social

➢ agilidade no retorno ao morador  solução de forma provisória ou definitiva;

➢ projetos estruturais de contenção padronizados

➢ Linha de montagem das ferragens e kits para concreto

Características das intervenções



Antes Depois



Antes

Depois



Antes

Depois



Antes Depois



Antes Depois





▪ Consolidação de cultura de prevenção de risco buscando

sensibilizar as comunidades por meio da divulgação do

conhecimento produzido pelo poder público na gestão do

risco e da valorização do conhecimento local (autoproteção)

como forma de:

➢ diminuir a vulnerabilidade às situações de risco

➢ conscientizar para não geração e exposição a novas

situações de risco

➢ conscientizar para tornar as intervenções de

erradicação do risco e de urbanização sustentáveis

➢ viabilizar parcerias

➢ Promover a autoproteção e a proteção coletiva

Trabalho Social



METODOLOGIA

Abordagem ao morador para remoção, após vistoria técnica

Abordagem ao morador para orientação, após vistoria técnica

Acompanhamento das remoções

Acompanhamento das obras do PEAR

❖ Por contrato
❖ Por mão de obra de morador

▪ Mobilização comunitária
▪ Lançamento da obra, in loco
▪ Acompanhamento periódico
▪ Inauguração / entrega da obra

Produção e compartilhamento de informações

sobre os riscos



METODOLOGIA

Formação e capacitação dos NUDEC – Núcleos de Defesa Civil  e 

NAC – Núcleos de Alerta de Chuvas



Operação Olha a Chuva



Operação Olha a Chuva



Visita ao Propam – Centro de Educação Ambiental Visita à Unidade Habitacional do Programa 
Minha Casa Minha Vida

Visita ao assentamento As Pastorinhas



Intervenção na Escola Integrada

Capacitação de alunos e formação de NUDEC Mirim



Produção dos mapas de riscos 

Organização comunitária para minimização dos riscos

Capacitação dos NAC

Elaboração da “mancha falada” e da dinâmica de alerta



Rotas de fuga: ruas de saída na 
direção oposta à baixada. 

Rua Queluzita

Saída para ponto 
mais alto da praça

Rua Passabem

Rua Manoel Querubim

Entrada do túnel 
que dá acesso ao 
metrô



AÇÕES PREPARATÓRIAS DO PERÍODO CHUVOSO NAC E NUDEC

TREINAMENTO CORPO DE 

BOMBEIROS NAC E NUDEC

Oficina de primeiros socorros
Oficina de nós e amarrações

Oficina de desabamento de moradias



TREINAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Oficina de carros em inundação

AÇÕES PREPARATÓRIAS DO PERÍODO CHUVOSO NAC E NUDEC

Oficina de lançamento de cordas



DADOS DE GESTÃO – INTERVENÇÕES

128

71 75
96

86

2015 2016 2017 2018 2019

NÚMERO DE OBRAS DE ERRADICAÇÃO DE RISCO NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS

7%

37%
56%

PERCENTUAL DE OBRAS POR 
MODALIDADE DE EXECUÇÃO

PATRULHA MÃO DE OBRA MORADOR CONTRATO

Dados: Planilha de Controle de Obras



Entre os anos de 2005 e 2019, o PEAR removeu  2.970 famílias de forma 
definitiva e 967 famílias temporariamente.

DADOS HISTÓRICOS 

Dados: CadUrbel em 24/06/20.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Remoções Definitivas 492 179 217 187 71 8 12 5 15 4 5

Remoções temporárias 77 34 62 44 36 14 5 25 25 32 21
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Número de remoções realizadas pelo PEAR em 10 anos



DADOS HISTÓRICOS – DIAGNÓSTICO E REDUÇÃO  RISCO 

Ano
Número de Vilas e 

Favelas
Número de Edificações em 

Risco Alto e Muito Alto
Percentual de 

Redução

1994 121 14.350

2004 195 (74 áreas a mais) 10.650 26%

2009 211 3.790 74%

2011 211 2.761 (apenas risco alto) 81%

2016 209 2.100 (apenas risco alto) 85%

2017 209 1.383 90%

2018 209 1.258 91%

2019 209 1.132 92%

Dados: Metas  Físicas - Planejamento



Importante

O poder público não é onipresente para  monitorar as questões de risco
Isso só é viável em parceria com a comunidade

Necessitamos de desenvolver , incorporar e consolidar a cultura do risco junto a 
população

Temos que trabalhar considerando 3 linhas

• A autoproteção que depende do cidadão

• A ação de proteção por parte da  comunidade que depende da associação 
dos moradores em prol da segurança e da autodefesa

• E a ação do poder público

As nossas ações baseiam se em um trabalho de “formiguinha”!!


