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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Ao norte do município de Belo Horizonte, na divisa com Santa Luzia, localiza-se a 
região da Izidora, que se configura como a última grande área de expansão urbana 
da cidade e importante área ambiental, com remanescentes de vegetação nativa e 
diversas nascentes e córregos1. Estas características tornam a região importante para 
todo o munícipio de Belo Horizonte e municípios vizinhos. 
 

No início dos anos 2010, parte da região começou a ser ocupada, formando quatro 
ocupações: Esperança, Vitória, Helena Greco e Rosa Leão. As ocupações totalizam, 
aproximadamente, 1,5 km² e abrigam cerca de 5 mil habitações com famílias em 
situações de extrema pobreza e sem infraestrutura pública disponível e serviços na 
maior parte do território. 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Localização das ocupações da Izidora no município de Belo Horizonte. 

 
Durante a Conferência Habitat III, em 2016, Izidora foi destacada como um dos mais 
graves conflitos fundiários urbanos da América Latina. Neste sentido, a região foi 
reconhecida como área de interesse social, em 2018, por meio do Decreto nº 16.888. 
Com a aprovação do novo Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 
11.181/19), em 2019, a ocupação Helena Greco foi reconhecida como zona especial 
de interesse social (ZEIS) e as demais ocupações como áreas de interesse social 
(AEIS). Esses esforços, indicaram a necessidade de ampliar, ainda mais, a 
compreensão e a melhoria da região através de estudos sobre as condições 
habitacionais, ambientais, urbanas e de infraestrutura, bem como a resolução dos 
conflitos fundiários. 
 

 
1 Segundo a base do BHMap, a região possui 22 nascentes catalogadas. No entanto, foi observado pela equipe 

técnica do ONU-Habitat a existência de cursos d'água que não possuem nascente catalogada. 

BELO HORIZONTE 

SANTA LUZIA 



 

 
 

 

 
 

9 

Com intuito de cumprir com o compromisso de implementação das 
diretrizes da Nova Agenda Urbana 2 e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)3, conforme previsto no Plano 
Diretor, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), por intermédio 
da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), buscou agências 
da ONU qualificadas para abordar a mais desafiadora expansão urbana 

em curso na cidade: a Região de Izidora. 
 
Em janeiro de 2021, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), o Escritório das 
Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) assinaram o Projeto 
“Urbanização Sustentável da Região da Izidora em Belo Horizonte”, com o código: 
“Projeto UNOPS/22463”. Este projeto prevê a contratação do Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) como Agência 
Implementadora para a execução dos produtos e atividades referentes ao resultado 
1 - “Plano de Urbanização Sustentável da Izidora elaborado”, a partir de uma equipe 
técnica treinada e apta a replicar o conhecimento adquirido. 
 
O Plano de Urbanização Sustentável da Izidora faz parte do Programa de Proteção 
Ambiental e Melhorias Urbanas na Região da Izidora (PRO-IZIDORA), implementado 
pela PBH, que inclui outras atividades, como o cadastro socioeconômico das famílias, 
a existência de um Centro de Referência Urbana (CREURB) para escuta das 
demandas da comunidade, vistorias e obras locais de contenção para minimizar 
situações de risco, obras de manutenção e melhorias do sistema viário, implantação 
de hortas comunitárias, controle de novas construções, principalmente em áreas 
consideradas de risco. 
 
O Plano está sendo desenvolvido pelo ONU-Habitat, em parceria com o UNOPS, a 
SMPU, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL e 
outros órgãos da PBH. Em paralelo também estão sendo desenvolvidas oficinas e 
reuniões com a comunidade para levantar informações, demandas de urbanização, 
potenciais, problemas e ideias para os projetos que serão desenvolvidos para a 
região. O objetivo é permitir que a população de Izidora tenha acesso seguro e 
sustentável à infraestrutura comunitária e à moradia acessível, desenvolvendo planos 
estratégicos e de ação em Izidora, com intuito de promover a prosperidade e o 
desenvolvimento sustentável da cidade, com respeito à qualidade ambiental e ao 
bem-estar humano. Busca, também, fortalecer as ações estratégicas das políticas 
públicas que visam melhorar as condições comunitárias através da governança, 
gestão e planejamento urbano. 
 
O Plano de controle da expansão: estratégias para limitar a expansão das ocupações 
da Izidora e permitir a melhoria da gestão dos vazios urbanos, previsto no acordo 
entre UNOPS e ONU-Habitat, será apresentado neste documento. 
 

 
2 (A/RES/71/256*) adotada em outubro de 2016 na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. 
3 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável(A/RES/70/1). 
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INTRODUÇÃO AO PRODUTO 
 
Este documento tem como objetivo ser um material de orientação contendo 
estratégias para limitar a expansão das ocupações da Izidora e permitir a melhoria da 
gestão dos vazios urbanos. Espera-se, com isto, controlar o aumento do número de 
famílias residindo em áreas inadequadas, ambientalmente sensíveis e/ou que 
apresentam suscetibilidade aos movimentos de massa, além de garantir áreas para 
a construção de novas unidades habitacionais para abrigar famílias que venham a ser 
removidas por indicação do Plano. As fotos, figuras e mapas apresentados neste 
documento foram elaborados pela equipe técnica do ONU-Habitat, salvo exceções 
que terão sua fonte citadas. 
 
Belo Horizonte foi concebida com base em um modelo de cidade excludente, 
processo agravado pelo acelerado aumento populacional em suas primeiras décadas 
de estabelecimento, o que resultou em uma expansão territorial não planejada. 
Intensifica esse cenário, a concentração de investimentos públicos reincidentemente 
nas mesmas porções territoriais gerando desigualdade nas possibilidades de 
apropriação da cidade.  
 
A ocupação da Izidora começou em 2011 e sofreu expansão rápida e em larga escala. 
Consolidaram-se quatro áreas de interesse social: as ocupações Vitória, Esperança, 
Rosa Leão e Helena Greco. Elas se encontram na última área não urbanizada da 
cidade e são uma amostra de parte da população que ainda tem como única 
alternativa habitacional a ocupação de áreas ambientais ou de risco geológico em 
condições precárias de urbanização e infraestrutura. Agravada pelo fim das Políticas 
Federais de Habitação, verificou-se nos últimos anos, não só o surgimento de 
ocupações, mas também a expansão acelerada de tais núcleos em Belo Horizonte e 
sua Região Metropolitana.  
 
A crise sanitária da COVID-19 também ampliou as desigualdades estruturais e trouxe 
o Brasil novamente ao mapa da fome, atingindo a marca de mais de 33 milhões de 
pessoas em tal situação, sendo que 6 em cada 10 domicílios em insegurança 
alimentar, são liderados por mulheres4. De acordo com Alpino et al (2020), a 
pandemia por COVID-19 tem comprometido a garantia do Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA) e a concretização da segurança alimentar e 
nutricional, especialmente entre os mais vulneráveis.  
 
Desta forma, ela tem afetado a oferta e demanda de alimentos, tem reduzido o poder 
de compra e a capacidade de produzir e distribuir alimentos. Alpino et al (2020) ainda 
afirma que, para minimizar os efeitos da pandemia e garantir o DHAA e a 
concretização da segurança alimentar e nutricional, é necessário, ações coordenadas 
do Poder Público nas três esferas, com medidas a médio e longo prazos que possam 
garantir o direito constitucional à alimentação. 
 

 
4 Fonte: 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (II 
Vigisan). Rede Rede PENSSAN, 2022 
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Atualmente, aproximadamente 5.000 famílias vivem nas ocupações da Izidora. 
Apesar do esforço do governo municipal, a expansão das ocupações tem progredido 
rapidamente, ameaçando comprometer a capacidade da cidade de salvaguardar o 
patrimônio natural, incluindo nascentes, córregos e brejos, bem como, 
remanescentes de vegetação nativa. Hoje, os quatro assentamentos ocupam uma 
área de, aproximadamente, 1,5 Km² da área total, dentro dos 9,5 Km² da Área de 
Diretrizes Especiais (ADE) de Interesse Ambiental da Izidora. A vegetação que 
recobre grande parte da região está situada em área de transição entre Cerrado e 
Mata Atlântica, com porções bem preservadas e/ou em regeneração. De acordo com 
o mapeamento realizado pelo IBGE, cerca de 7 milhões de metros quadrados, ou 
seja, 76,5% da área da ADE de Interesse Ambiental da Izidora está inserida na Mata 
Atlântica. A região apresenta 64 cursos d'água, 280 nascentes, além de ser 
responsável por aproximadamente 20% da drenagem em terreno natural da cidade. 
 
A expansão descontrolada das ocupações pode levar à incapacidade do Poder 
Público em fornecer soluções adequadas para a população vulnerável que, 
atualmente, ali vivem; ao agravamento das presentes áreas sujeitas a risco de 
escorregamentos de encostas; bem como à acentuação de problemas de inundações 
na Bacia do Isidoro. Portanto, faz-se necessária a atuação no sentido de monitorar 
as áreas ainda vazias da Izidora, bem como desenhar e planejar a expansão urbana 
compatível com os atributos ambientais existentes no local, com a celeridade que a 
fragilidade da área demanda.  
 
Nesse contexto, gestão dos vazios urbanos e áreas pouco ocupadas tem como 
premissas: 
 

✓ a garantia da preservação ambiental de áreas verdes contínuas e integradas, 
a recuperação ambiental de áreas degradadas e a proteção de áreas isoladas 
de vegetação relevante e das visadas de topo e de fundo de vale; 

✓ a manutenção dos cursos d'água em leito natural com destaque para o 
Ribeirão do Isidoro, o Córrego dos Macacos e seus afluentes e o Córrego do 
Toucinheiro e seus afluentes; 

✓ a possibilidade de estruturação do parcelamento do solo da região ocorrer de 
modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade 
social, urbana e ambiental; 

✓ assegurar que o processo de expansão urbana na região ocorra de modo 
sustentável, contemplando a implantação de infraestrutura viária adequada e 
integrada ao sistema existente, minimizando os impactos ambientais e a 
interferência no meio físico; 

✓ a implantação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de 
uso público, visando garantir a distribuição adequada entre as ocupações e 
sua integração com as áreas de preservação, possibilitando que ocorram como 
suporte para as mesmas; 

✓ a promoção de um modelo de ocupação que integre recuperação de áreas 
verdes com o caráter produtivo, potencializando os saberes dos agricultores 
do território e garantindo a segurança alimentar. 
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Cabe destacar que as ações previstas neste documento podem gerar a necessidade 
de realocação de famílias e que a população que reside nas quatro ocupações possui 
alta vulnerabilidade social, e, portanto, pode se enquadrar nos critérios de 
atendimento da Política Municipal de Habitação. Este direito foi reconhecido pela Lei 
Municipal n° 11.181/2019, que regula o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte 
e definiu que a ocupação Helena Greco se insere na Zona Especial de Interesse 
Social 1 (ZEIS-1) e que as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória estão 
classificadas como Área Especial de Interesse Social 2 (AEIS-2).  
 
Segundo a Lei Municipal, as ZEIS são “porções do território municipal ocupadas 
predominantemente por população de baixa renda, nas quais há interesse público em 
promover a qualificação urbanística por meio da implantação de programas 
habitacionais de urbanização e regularização fundiária”. Já as AEIS são áreas 
“edificadas ou não, destinadas à implantação de programas e empreendimentos de 
interesse social, com predominância do uso habitacional, conforme diretrizes da 
PMH”.  
 
A moradia adequada está no centro da localização dos ODS, em especial do ODS 11 
“Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação adequada, segura e a preço 
acessível, e aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas”. 
A Nova Agenda Urbana também destaca a importância da garantia do direito à 
moradia adequada no centro de sua estratégia de cumprimento. 
 
Entendendo que a moradia adequada se configura como um direito que envolve 
outros direitos, reforça-se a importância de se garantir que as relocações, quando 
necessárias, sejam realizadas de acordo com os princípios aplicáveis do direito 
internacional. Esse processo deve ser bem planejado e com procedimentos claros, 
com intuito de evitar violações dos direitos humanos, devendo cumprir aos seguintes 
requisitos5: 

✓ Consulta às pessoas afetadas; 
✓ Informações relativas à remoção e/ou relocação com antecedência suficiente 

e razoável; 
✓ Notificação de remoção e/ou relocação com antecedência suficiente e 

razoável; 
✓ Presença de funcionários do governo ou seus representantes durante a 

remoção e/ou relocação; 
✓ Identificação apropriada das pessoas que realizam a remoção e/ou relocação; 
✓ Não realizar remoções e/ou relocações com mau tempo, no período noturno e 

sem a presença das pessoas; 
✓ Não destruir as estruturas sem que as pessoas possam retirar seus pertences; 
✓ Disponibilizar assistência jurídica às pessoas que precisarem pedir reparações 

nos tribunais. 
 
Belo Horizonte é vanguardista na inclusão de territórios vulneráveis no planejamento 
urbano e vem traçando, desde 1983, caminhos que assegurem os requisitos citados 

 
5 Fonte: https://www.ohchr.org/es/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-25-rev-1-forced-evictions-and-human-
rights, acessado em outubro de 2022. 

https://www.ohchr.org/es/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-25-rev-1-forced-evictions-and-human-rights
https://www.ohchr.org/es/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-25-rev-1-forced-evictions-and-human-rights
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acima, que já são princípios da Política Municipal de Habitação - PMH, que é 
executada a partir de um amplo conjunto de ações e programas que têm como 
objetivo melhorar o padrão de vida dos moradores das áreas de interesse social e 
reduzir o déficit qualitativo e quantitativo do Município. Um trabalho que vem sendo 
construído coletivamente, com a participação dos movimentos de luta pela moradia, 
gestores, técnicos e especialistas em habitação que discutem e formulam 
conjuntamente, por meio do Conselho Municipal de Habitação - CMH, as diretrizes de 
política habitacional considerando as necessidades da população carente da capital 
mineira.  
 
Dessa forma, o Plano de Urbanização Sustentável da Izidora vem sendo construído 
de forma a assegurar que efeitos da relocação sejam minimizados, de forma que os 
princípios e metas da Agenda 2030 e da PMH sejam cumpridos. 
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1. EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E VETORES DE EXPANSÃO 
 
O processo de origem das ocupações da Região da Izidora se deu por duas frentes 
distintas. A ocupação denominada Helena Greco tem origem anterior às demais e, 
em 2012, passou por um processo de demolição de unidades e tentativa de despejo 
institucional, sendo o processo interrompido e posteriormente sanado com a 
prefeitura de Belo Horizonte, em 2018. Já as ocupações Esperança, Vitória e Rosa 
Leão surgiram a partir de junho de 2013, quando, tanto a cidade de Belo Horizonte, 
quanto o país, vivenciavam uma efervescência política, o que fez com que as 
ocupações ganhassem grande visibilidade e rapidamente se expandissem6. 
 
A Região da Izidora é atualmente caracterizada pelo avanço de ocupações por 
moradia sobre áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, incluindo áreas de risco 
geológico, e áreas estratégicas para promoção da urbanização sustentável do 
território. Apesar de geograficamente próximos, as quatro ocupações apresentam 
diferenças consideráveis com relação à extensão, ao número de edificações e à 
densidade construtiva. 
 

 
 

 
 
Compreendendo a necessidade de monitoramento desta região, que se configura 
como uma das áreas com maior processo de adensamento em Belo Horizonte, foi 
estruturada a sistematização continuada das informações extraídas dos voos de 
drone, dos levantamentos de campo e do geoprocessamento em painéis na 

 
6 Para maiores informações sobre o processo de formação e expansão de cada ocupação ano a ano, ver Anexo 
I. 



 

 
 

 

 
 

15 

plataforma Power BI (Figura 2), a fim de permitir um acompanhamento mais dinâmico 
do território, conforme sintetizado a seguir7. 
 
Neste contexto, este item tem por objetivo analisar como se deu a ocupação, mapear 
quais são as áreas mais densas, identificar vetores de expansão, entender as regiões 
ainda pouco ocupadas e a pressão de ocupação, bem como, a situação das áreas de 
fragilidade ambiental e/ou de risco geotécnico. A partir destes dados é possível 
planejar ações para conter a expansão e para a gestão dos vazios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  Diretoria de Monitoramento da Legislação Urbanística - Secretaria Municipal de Política Urbana da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 20228. 

 
 
 
  

 
7 Para compreensão da metodologia construída para o Monitoramento e elaboração do Power BI, ver Anexo II. 
Para acessar informações completas, acessar o link: https://bit.ly/powerbi-izidora.   
8 A metodologia utilizada para elaboração de gráficos e tabelas na plataforma Power BI não permite o uso de 
textos com acentos e pontuações, pois podem gerar erros na produção dos dados. Desta forma, as figuras aqui 
apresentadas possuem alguns erros de ortografia referentes às limitações da ferramenta. 

Figura 2 – Monitoramento anual da evolução das ocupações na Izidora 

https://bit.ly/powerbi-izidora
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=a9ad11bf-0875-4a61-9c20-6505148d69fd&ctid=5d77fca5-b1d1-4279-b797-a3a65706cf19&reportPage=ReportSection99d0df539dcb3653cff4&pbi_source=copyvisualimage
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1.1 Helena Greco 

 
A ocupação Helena Greco conta com menor expansão em número de novas 
construções ao longo dos anos, porém, apresenta a maior densidade de edificações 
por área entre as quatro ocupações. Com 45% de sua área inserida em APP de 
nascente, 81% do território encontra-se ocupado, restando aproximadamente 10% de 
área vegetada e 9% de solo exposto (ou vegetação não densa).  
 
As poucas áreas remanescentes se localizam em encostas com alta declividade ou 
sobre APP. Ao analisar o mapa de densidades de selos para a ocupação Helena 
Greco9 (Mapa 1), é possível perceber que as maiores densidades se encontram em 
regiões de declividades mais suaves e que foram ocupadas inicialmente. Destaca-se 
que, o entorno da Rua da Resistência também possui alta densidade, mesmo sendo 
uma área de grande declividade, supostamente por ser área com fácil acesso à malha 
urbana formal da cidade. 
 
Ao observar os dois últimos anos (2021 e 2022) (Mapa 2 e a Figura 3) conclui-se que 
não é possível identificar um crescimento expressivo, a ocupação manteve-se como 
se consolidou até o momento, sem uma área de expansão definida10. Houve um 
crescimento um pouco maior no encontro do Beco da Travessa com o Beco Bloco 
Um, mas, em geral, as novas edificações ocorreram de forma espraiada.  
 
Até o momento de elaboração deste documento, não foram observadas novas 
construções em 2022. A média de crescimento anual da ocupação não ultrapassa 
4%, tendo variado de 100 edificações em 2013 para 153 em 2021. 
 
O Mapa 2 mostra que este crescimento no encontro do Beco da Travessa com o Beco 
Bloco Um (A) encontra-se dentro da APP do córrego e está destacada no mapa na 
mancha de alta densidade de novas edificações no ano de 2021 e 2022. Há, também, 
uma mancha de média densidade de novas edificações entre a encosta que vai do 
Beco da Travessa à Rua Júnio Veríssimo (B). Parte dessa mancha se insere em área 
de risco, destacada também no mapa. Portanto, é desejável realizar ações de controle 
do crescimento da ocupação Helena Greco próximo a esta APP e ações de controle 
do adensamento construtivo sobre essa mancha de risco. 

 
9 A metodologia de elaboração dos mapas de densidade de selos está descrita no Anexo III. 
10 A metodologia de elaboração dos mapas de vetores de expansão está descrita no Anexo IV. 
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Figura 3 – Monitoramento anual da evolução da ocupação Helena Greco 

 
Fonte: Diretoria de Monitoramento da Legislação Urbanística. Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 202211. 

 
11 A metodologia utilizada para elaboração de gráficos e tabelas na plataforma Power BI não permite o uso de textos com acentos e pontuações, pois podem gerar erros na 
produção dos dados. Desta forma, as figuras aqui apresentadas possuem alguns erros de ortografia referentes às limitações da ferramenta. 

Distribuição da Ocupação do Solo Evolução da Expansão da Ocupação 

  

 
 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=a9ad11bf-0875-4a61-9c20-6505148d69fd&ctid=5d77fca5-b1d1-4279-b797-a3a65706cf19&reportPage=ReportSection99d0df539dcb3653cff4&pbi_source=copyvisualimage


18 Mapa 1 – Mapa de densidade de selos para a ocupação Helena Greco 



19 Mapa 2 – Mapa de Consolidação da ocupação Helena Greco, construção de novas edificações por ano



20 Mapa 3 – Mapa de vetores de expansão e adensamento para a ocupação Helena Greco

A 

B 
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1.2 Rosa Leão 

Com 74% de sua área ocupada e apresentando, dentre as quatro ocupações, a 
segunda maior densidade de edificações por área, encontra-se a ocupação Rosa 
Leão. Sua via principal, a Av. Rosa Leão, foi consolidada em um topo de morro e, ao 
analisar o mapa de densidades de selos12 (Mapa 4), é possível perceber que o 
entorno da avenida, na porção norte da ocupação, há maior densidade, com destaque 
para a região entre a Av. Rosa Leão e a Rua Iara Iavelberg. Essa é uma região com 
declividade mais suave e que possui fácil acesso à malha urbana formal da cidade. 

Destaca-se que as APPs do Córrego do Toucinheiro, tanto na divisa com a ocupação 
Helena Greco quanto na porção oeste da Rosa Leão, foram sendo ocupadas 
lentamente e que, entre os anos 2016 e 2017, houve um aumento na densidade 
construtiva. Em 2021, houve um crescimento considerável, mas espraiado pela 
ocupação. Com apenas 10 novas edificações entre 2021 e 2022, observam-se 
vetores de maior crescimento a partir das manchas de alta densidade de novas 
edificações nestes anos (Mapa 4). 

Em relação às áreas desocupadas ou pouco ocupadas, a partir da identificação de 
lotes pouco ocupados ou vazios13 (Mapa 5), é possível observar que a ocupação Rosa 
Leão possui lotes isolados desocupados (Foto 1) e a maioria está em encostas com 
alta declividade ou em APP (entre ruas Frei Gilvander e Pedro Pomar; no entorno da 
Rua Vitória da Conquista). 

Foto 1 - Vista geral da Rua dos Cientistas, região da ocupação Rosa Leão que possui lotes vagos dispersos. 

12 A metodologia de elaboração dos mapas de densidade de selos está descrita no Anexo III. 
13 A metodologia de elaboração dos mapas de lotes vagos está descrita no Anexo V. 
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Figura 4 – Monitoramento anual da evolução da ocupação Rosa Leão 

 
Distribuição da Ocupação do Solo Evolução da Expansão da Ocupação 

 

 

 
 

Fonte: Diretoria de Monitoramento da Legislação Urbanística. Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 202214. 

 
14 A metodologia utilizada para elaboração de gráficos e tabelas na plataforma Power BI não permite o uso de textos com acentos e pontuações, pois podem gerar erros na produção dos 
dados. Desta forma, as figuras aqui apresentadas possuem alguns erros de ortografia referentes às limitações da ferramenta. 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=a9ad11bf-0875-4a61-9c20-6505148d69fd&ctid=5d77fca5-b1d1-4279-b797-a3a65706cf19&reportPage=ReportSection99d0df539dcb3653cff4&pbi_source=copyvisualimage


23 Mapa 4 – Mapa de densidade de selos para a ocupação Rosa Leão
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Mapa 5 – Mapa de seleção de lotes com edificações com área construída entre 0 e 20m² para a ocupação Rosa Leão
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Por fim, pelo Mapa 6, observa-se que no ano de 2021 ainda houve um crescimento 
considerável, mas espraiado pela ocupação. Observam-se vetores de maior 
crescimento a partir das manchas de alta densidade de novas edificações no ano de 
2021 e 202215. Há um vetor de expansão e adensamento expressivo na área ao sul 
da Rua Júlio César e leste da Rua Guarani. Chama atenção, também, a concentração 
de novas edificações na Rua dos Cientistas estendendo-se até à Rua Pantera Negra, 
bem como, no entorno da Rua Helena Greco e no encontro da Rua Pedro Pomar com 
a Av. Rosa Leão. Há uma concentração de novas edificações no encontro da Rua 
Quilombo dos Palmares com a Rua Pedro Pomar. Em 2022, o crescimento da 
ocupação, até o momento, tem sido muito baixo, sendo identificadas apenas algumas 
construções espraiadas. 

Pelo Mapa 7, observa-se que é desejável um controle da expansão e adensamento 
da ocupação na área ao sul da Rua Júlio César (C), sendo uma região de maior 
fragilidade ambiental, de escoamento de água, de declividade bastante acentuada e 
onde as vias e conexões com o restante da ocupação encontram-se pouco 
estruturadas. Esse adensamento se estende, também, sobre área de APP do Córrego 
da Terra Vermelha. O adensamento da ocupação também precisa ser controlado na 
APP do Córrego do Toucinheiro, no encontro com a Av. Rosa Leão (D) e próximo à 
Rua Quilombo dos Palmares (E).  

Além disso, é desejável um olhar sobre as áreas de risco na Rua Paulo Freire (F) e 
no Beco Tina Martins (G), além das encostas na margem da Av. Rosa Leão (H), que 
estão sofrendo adensamento moderado (manchas de média densidade de novas 
edificações no ano de 2021 e 2022), mas que precisam ser geridos. A região do Beco 
Tina Martins também avança sobre a APP do Córrego do Toucinheiro. 

15 A metodologia de elaboração dos mapas de vetores de expansão está descrita no Anexo IV. 



26 Mapa 6 – Mapa de Consolidação da ocupação Rosa Leão, construção de novas edificações por ano
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Mapa 7 – Mapa de vetores de expansão e adensamento para a ocupação Rosa Leão
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1.3 Esperança 

A ocupação Esperança possui a especificidade um maciço de Mata Atlântica 
remanescente em seu território, conhecida como “Mata do Esperança”. Demarcada 
enquanto PA-1, ou seja, zoneamento de proteção ambiental de mais alto grau no 
Plano Diretor de Belo Horizonte, observou-se um esforço comunitário para a 
preservação da área que possui, aproximadamente, 55 mil m².  

A área demarcada como Área Especial de Interesse Social (AEIS-2), possui 61% da 
sua área ocupada e apresenta a segunda maior porcentagem de ampliação de 
edificações até 2022, se comparada às outras ocupações, alcançado quase mil 
construções a mais (Figura 5). 

Ao analisar o mapa de densidades de selos16 (Mapa 8), é possível perceber que as 
maiores densidades se concentram na região norte e central, com destaque para o 
entorno das ruas Dália, Cravo e Lírios Brancos. Há uma concentração moderada de 
selos na Av. Esperança em sua porção oeste, entretanto ao norte da ocupação, quase 
no encontro com a Rua Raimundo Corrêa. O mesmo ocorre na porção sul da 
ocupação, no entorno das ruas Montes Claros, Afonso Pena, Jair Rodrigues e em um 
trecho entre as ruas Guaranis e Nova York. 

Em relação às áreas desocupadas ou pouco ocupadas, a partir da identificação de 
lotes pouco ocupados ou vazios (Mapa 9)17, é possível observar que há uma 
concentração de lotes pouco ocupados ou desocupados no entorno das ruas Jasmim 
e Orquídea e à oeste da Rua Gardênia, entretanto, são áreas de alta declividade, 
algumas delas com indicação de obras para diminuir a suscetibilidade a movimentos 
de massa (mancha de risco geotécnico). Há também uma concentração desses lotes 
no encontro das ruas Esperança e Azaleia. Porém, o Plano de Recuperação 
Ambiental identifica uma APP de nascente ainda não demarcada nesta região, o que 
requer medidas específicas para conciliar a recuperação ambiental com a 
manutenção das edificações e do sistema viário existente. Na porção sul da ocupação 
também foram identificados lotes vagos ou pouco ocupados espraiados pela região 
que poderiam ser utilizados para construção de novas unidades habitacionais. 

As outras áreas desocupadas da Esperança referem-se a áreas prioritárias para 
conservação, tais como a Mata do Esperança; a região da trilha da mata; a encosta 
de alta declividade entre a Rua Gilvander Moreira e Av. Esperança e entre essa 
avenida e a Rua Líbia; nas APPs de nascente e do Córrego dos Macacos; e em miolos 
de quadra que possuem alta declividade, tais como entre as ruas Lírios Brancos e 
Azaleia e no entorno da Rua Hortência. 

16 A metodologia de elaboração dos mapas de densidade de selos está descrita no Anexo III. 
17 A metodologia de elaboração dos mapas de lotes vagos está descrita no Anexo V. 
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Figura 5 – Monitoramento anual da evolução da ocupação Esperança 

Distribuição da Ocupação do Solo Evolução da Expansão da Ocupação 

Fonte: Diretoria de Monitoramento da Legislação Urbanística. Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 202218. 

18 A metodologia utilizada para elaboração de gráficos e tabelas na plataforma Power BI não permite o uso de textos com acentos e pontuações, pois podem gerar erros na 
produção dos dados. Desta forma, as figuras aqui apresentadas possuem alguns erros de ortografia referentes às limitações da ferramenta. 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=a9ad11bf-0875-4a61-9c20-6505148d69fd&ctid=5d77fca5-b1d1-4279-b797-a3a65706cf19&reportPage=ReportSection99d0df539dcb3653cff4&pbi_source=copyvisualimage


30 Mapa 8 – Mapa de densidade de selos para a ocupação Esperança
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Mapa 9 – Mapa de seleção de lotes com edificações com área construída entre 0 e 20m² para a ocupação Esperança 
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Por fim, o Mapa 10 auxilia na identificação dos principais vetores de crescimento da 
ocupação Esperança19. Ao observar os dois últimos anos (2021 e 2022) de presença 
de novas construções, conclui-se que o desenvolvimento foi pouco significativo. 
Pode-se considerar como vetores de expansão (Mapa 11), a partir das manchas de 
alta densidade de novas edificações, os trechos ao longo da porção oeste da Av. 
Esperança, no sul da ocupação – entre a avenida e a APP do córrego dos Macacos. 
Também há um vetor de expansão na Rua Nova, em seu encontro com a Rua Bela 
Vista do Esperança, e na Rua Gilvander Moreira, próximo à Rua Dama da Noite. 

Todas essas áreas precisam de um controle de seu crescimento, visto que, uma 
dessas áreas avança no sentido da APP do Córrego dos Macacos (A) e outra está 
em área de fragilidade ambiental (B), devido à “voçoroca”, a alta declividade do relevo 
e a suscetibilidade ao movimento de massa (mancha de risco geotécnico). Já a outra 
área, na Rua Gilvander Moreira (C), está em uma mancha de risco geotécnico e uma 
Área Prioritária para Conservação (APC). 

Também foram identificadas outras áreas sofrendo um adensamento moderado 
(manchas de média densidade de novas edificações no ano de 2021 e 2022), e que 
precisam ter uma gestão atenta e ações de conscientização da população, pois estão 
avançando sobre manchas de risco e/ou APCs, sendo: uma pequena área próxima à 
Rua Dália (D); na Rua Isidora com Rua Gardênia (E); no encontro da Rua Hortência 
com Rua Isidora (F); e na Rua Copo de Leite. 

19 A metodologia de elaboração dos mapas de vetores de expansão está descrita no Anexo IV. 
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Mapa 10 – Mapa de Consolidação da ocupação Esperança, construção de novas edificações por ano
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Mapa 11 – Mapa de vetores de expansão e adensamento para a ocupação Esperança
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1.4 Vitória 

Apresentando maior porcentagem de áreas vagas que as demais ocupações, a Vitória 
é a que, atualmente, mais sofre processo de expansão, sendo a que mais demanda 
atuações emergenciais e estruturantes. Em contrapartida, ela é estratégica do ponto 
de vista do patrimônio natural, tendo em vista o potencial de preservação e 
recuperação ambiental que ainda pode ser preservado e recuperado. Entre os anos 
de 2016 e 2020, o número de novas edificações mais que dobraram no território e, 
desde então, há uma média de aumento anual de 20% de novas edificações, 
ultrapassando um total de 2.700 construções (Figura 6). 

 Inserida em uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, mesmo com 
tamanha expansão, a ocupação ainda apresenta apenas 45% do seu território 
ocupado. É possível perceber duas manchas distintas de adensamento, sendo a mais 
densa na porção norte da ocupação, com acesso pela cidade formal, e outra, ainda 
pouco adensada, em sua porção sul. 

Ao analisar o mapa de densidades de selos20 (Mapa 12), é possível identificar que as 
áreas de maior densidade se concentram na região norte da ocupação, próximo à 
Praça da Árvore e no centro da ocupação, no entorno expandido das Ruas Jacarandá, 
Aroeira e Vitória.  

As regiões ainda pouco ocupadas devem ser foco prioritário de estratégias de controle 
da expansão, visto que ainda é viável um controle preventivo para conter o 
adensamento. Destacam-se, portanto, as seguintes áreas:  

✓ a porção sul ocupação da Vitória, a partir da Rua Santa Maria; 
✓ as áreas prioritárias para conservação, com presença de corpos hídricos, 

remanescentes de vegetação nativa e encostas suscetíveis aos movimentos 
de massa, tais como: a região do areal, a Av. dos Milagres à leste e no entorno 
das ruas da Dignidade e do Equilíbrio; 

✓ as margens dos cursos  d'água, nos trechos em que as casas estão nas bordas 
das APPS; 

✓ o entorno da voçoroca (norte e leste), sendo área suscetível a movimento de 
massa, algumas com alta declividade e instáveis devido à presença da 
voçoroca ainda ativa. 

Por fim, em relação à identificação de áreas desocupadas ou pouco ocupadas (Mapa 
12 e Mapa 13)21, optou-se por tentar identificar lotes onde existem edificações com 
área construída de até 20m² na região norte da ocupação e, para a região sul, foram 
identificados lotes onde existem edificações com área construída de até 20m² e de 
20m² a 40m². A justificativa para classificar apenas estas duas faixas no sul da 
ocupação Vitória é a presença de lotes maiores, com pequenas edificações, com 
potencial para serem redivididos ou receberem mais unidades habitacionais nesse 
mesmo lote.  

20 A metodologia de elaboração dos mapas de densidade de selos está descrita no Anexo III. 
21 A metodologia de elaboração dos mapas de lotes vagos está descrita no Anexo V. 
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Na porção norte da ocupação, foram identificados lotes sem edificação ou com 
edificações de até 20m² de área construída espraiados por toda região. É possível 
observar uma concentração mais expressiva destes lotes na área central da 
ocupação (entre Av. Jacarandá, Rua Diamantina e Rua Santa Maria); na região das 
ruas Bolívar Camilo e Dandara da Vitória; e no entorno da Rua da Fé e Rua Vista 
Alegre (Foto 2 e Foto 3).  

Os lotes vagos ou pouco ocupados da região central podem ser considerados 
potenciais para construção de novas unidades habitacionais, assim como os lotes da 
região da Rua da Fé e Rua Vista Alegre. Já os lotes na região das ruas Bolívar Camilo 
e Dandara da Vitória, encontram-se em áreas com alta declividade, havendo pouca 
área com potencial construtivo nestes terrenos. 

Foto 2 - Vista geral de região localizada abaixo da 
“voçoroca” que se encontra pouco adensada 

Foto 3 - Vista geral da Rua Aroeira, trecho abaixo da 
“voçoroca”, que se encontra pouco adensado 

Foto 4 - Região próxima à Rua dos Cristais que se 
encontra desocupada

Foto 5 - Vista geral da Avenida dos Milagres, próximo 
à Rua dos Cristais

Na porção sul da ocupação, foram identificados muitos lotes sem edificação ou com 
edificações de até 40m² de área construída concentrados, sendo área de grande 
potencial para produção de novas unidades habitacionais, tanto unidades 
unifamiliares quanto em conjuntos habitacionais (Foto 4 e Foto 5). As áreas poderão 
ser ocupadas tanto a partir de um redesenho dos lotes, quanto abrigando mais de 
uma unidade habitacional em um mesmo lote. 
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Figura 6 – Monitoramento anual da evolução da ocupação Vitória 

Distribuição da Ocupação do Solo Evolução da Expansão da Ocupação 

Fonte: Diretoria de Monitoramento da Legislação Urbanística. Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 202222. 

22 A metodologia utilizada para elaboração de gráficos e tabelas na plataforma Power BI não permite o uso de textos com acentos e pontuações, pois podem gerar erros na 
produção dos dados. Desta forma, as figuras aqui apresentadas possuem alguns erros de ortografia referentes às limitações da ferramenta. 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=a9ad11bf-0875-4a61-9c20-6505148d69fd&ctid=5d77fca5-b1d1-4279-b797-a3a65706cf19&reportPage=ReportSection99d0df539dcb3653cff4&pbi_source=copyvisualimage


38 Mapa 12 – Mapa de densidades de selos para a ocupação Vitória 
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Mapa 13 – Mapa de seleção de lotes com edificações com área construída entre 0 e 20m² para a ocupação Vitória (Norte) 



40 Mapa 14 – Mapa de seleção de lotes com edificações com área construída entre 0 e 40m² para a ocupação Vitória (Sul) 
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Algumas áreas com densidade mais baixa têm sofrido pressão por ocupação e 
adensamento, como sintetizado nos mapas 15 e 16 que indicam os principais vetores 
de crescimento nos dois últimos anos (2021 e 2022)23. Considerando-se os estudos, 
destaca-se: 
 

A. Vetor de expansão na região leste da ocupação, ao longo da encosta abaixo 
da Av. dos Milagres, em uma região prioritária para conservação ambiental e 
de alta declividade. Esta é uma zona de transição entre Mata Atlântica e 
Cerrado e no Plano está indicada para conformar conexões ecológicas entre 
os topos de morros, as áreas de preservação permanente, os fundos de vale, 
e a porção sul da ocupação. Ainda com baixa densidade, esta área vem 
sofrendo pressão a partir da porção mais alta, pela expansão da ocupação na 
Av. dos Milagres, e por baixo, em especial, no entorno do Areal;  

B. Parte alta da Rua dos Cristais, em direção à Rua da Alegria, com a grande 
maioria das edificações existentes construídas entre 2021 e 2022, e onde 
indica-se a implantação de equipamento público aproveitando-se a 
concentração de lotes grandes e ainda pouco ocupados; 

C. Adensamento médio a alto no sul da ocupação Vitória, entre a Rua do 
Equilíbrio e Av. dos Milagres, próximo ao loteamento irregular, sendo um vetor 
de expansão sobre uma Área Prioritária para Conservação; 

D. Regiões isoladas de adensamento próximo às APPs de curso d’água e 
nascentes, com destaque para APP da Rua Santa Maria, a APP de nascente 
na região do Beco Água Limpa e da Rua Felicidade, indicando a importância 
de uma ação específica estas regiões; 

E. O entorno da Rua Energia, que está próximo a uma área de risco geotécnico 
e da “voçoroca”. Esta área não foi incorporada nas estratégias de controle da 
expansão apresentadas no próximo item deste documento por se tratar de uma 
região de risco e ter sido abordadas no Plano de Controle de Risco. Esta região 
está inserida no Programa Estrutural em Área de Risco - PEAR coordenado 
pela Urbel. 
 

As demais áreas de pressão da expansão identificadas nos últimos dois anos estão 
espraiadas pela ocupação, em sua maioria em regiões sugeridas para consolidação 
no Plano, não sendo o foco deste documento.  
 
 

 
23 A metodologia de elaboração dos mapas de vetores de expansão está descrita no Anexo IV. 
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Mapa 15 – Mapa de consolidação da ocupação Vitória, construção de novas edificações por ano
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Mapa 16 – Mapa de vetores de expansão e adensamento para a ocupação Vitória
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2. ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DA EXPANSÃO

As estratégias de controle da expansão para as ocupações da Izidora são ações 
preventivas, pensadas para reduzir o adensamento e novas construções, até que as 
obras de urbanização e estruturação do território sejam implementadas. Foram 
pensadas a partir da priorização de ações em áreas onde: pode ser possível garantir 
maior efetividade por estarem ainda pouco adensadas, que foram identificadas como 
áreas com pressão de ocupação, ou que têm algum indicativo estratégico no Plano 
de Urbanização Sustentável da Izidora.  

A partir do pressuposto de que o compromisso da PBH é regularizar os 
assentamentos informais existentes, bem como, garantir o atendimento habitacional 
às famílias que neles residem e que integram o público atendido pela Política 
Municipal de Habitação, entende-se que é responsabilidade do Município controlar e 
conter novas construções na região das ocupações da Izidora. Dessa forma, garantir-
se-ia a manutenção de espaços para relocação de famílias, para a construção de 
equipamentos públicos, para áreas de lazer e parques nas áreas de interesse 
ambiental, de forma a garantir condições de moradia adequada e qualidade de vida 
para a população. 

A partir do mapeamento das densidades e vazios apresentados no item anterior, 
foram indicadas áreas estratégicas a serem mantidas como desocupadas, com dois 
focos: 

✓ garantir a estruturação de corredores ecológicos a partir da conexão dos 

principais atributos naturais, formando um sistema composto por nascentes, 

cursos d'água, vertentes de alta declividade e remanescentes de vegetações 

nativas - como áreas contínuas e integradas para proteção e a manutenção da 

biodiversidade e do microclima (trama verde-azul); 

✓ reservar áreas para implantação de equipamentos públicos e para construção 

de unidades habitacionais para o reassentamento de famílias que precisarem 

ser relocadas.  

Áreas propostas para equipamentos e reassentamentos, que ainda estão pouco ou 
não ocupadas e com pressão de adensamento encontram-se, principalmente, na 
região sul da ocupação Vitória, tendo sido incorporadas em estratégia específica de 
monitoramento desta porção do território 

Os Mapas 17 e 18 apresentam as áreas estratégicas indicadas no Plano que 
demandam, para sua viabilidade, o controle para minimizar o adensamento e 
expansão da ocupação. Sem este controle, assume-se o risco de não ser possível 
viabilizar o reassentamento de todas as famílias que precisarão ser relocadas, no 
próprio território; ou aumentar os custos e impactos sociais de relocação, podendo, 
ainda, inviabilizar a conformação da rede de proteção e recuperação ambiental na 
região. 
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Considerando este panorama de áreas estratégicas para a efetivação do Plano, a 
tática de controle de expansão nas ocupações da Izidora foi estruturada nas seguintes 
frentes:  

✓ Borda das ocupações: atuação para prevenir novas ocupações e expansão 

das existentes para além dos limites de Zoneamento de Interesse Social 

definidos no Plano Diretor e sobre áreas de Proteção Ambiental do entorno. 

Em alguns trechos, observam-se processos de desmatamento e 

movimentação de terra que indicam a preparação de terrenos para novas 

ocupações;  

✓ Região Sul da ocupação Vitória: visando a criação de uma zona de 

amortecimento entre a área mais adensada da ocupação e o entorno composto 

por áreas zoneadas com mais alto grau de proteção ambiental (PA-1), a 

atuação busca consolidar uma área para desenvolvimento econômico a partir 

da agroecologia e recuperação ambiental e para construção de novas 

unidades habitacionais para famílias que precisarão ser relocadas.  

✓ Áreas de Interesse Ambiental: atuação para garantir a recuperação dos 

corpos hídricos e de áreas degradadas, a preservação de remanescentes de 

vegetação nativa, a estabilização de encostas, a contenção da ocupação em 

área suscetíveis aos movimentos de massa e a conformação de corredores 

ecológicos entre áreas de proteção ambiental. 

 

Para cada uma destas frentes são propostas ações específicas de contenção da 
expansão, de monitoramento, de controle a reocupação e, por fim, de gestão 
ambiental. 
 
A região sul da ocupação Vitoria, por concentrar áreas ainda pouco ocupadas, deve 
ter como foco ações estratégicas para liberá-las ou mantê-las desocupadas. Já nas 
áreas com densidade média, o objetivo são as ações de controle para que não haja 
expansão de lotes ou construção de novas moradias, focado em uma gestão 
emergencial mais local. Da mesma forma, considerando a liberação de grandes áreas 
na primeira situação, o controle da reocupação associada a estratégias emergenciais 
de recuperação ambiental tem uma escala comunitária, enquanto no segundo, com a 
liberação de pequenas áreas dispersas, o foco serão ações mais pautadas na escala 
da vizinhança. 
 
 
 
 



46 Mapa 17 – Mapa de áreas estratégicas de controle da expansão – Ocupações Rosa Leão e Helena Greco



47 Mapa 18 – Mapa de áreas estratégicas de controle da expansão – Ocupações Esperança e Vitória
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2.1. Bordas das ocupações 

As quatro ocupações da Izidora ocupam 1,5 km² da ADE de Interesse Ambiental da 
Izidora, que possui uma área total de 9,5 km², estando majoritariamente desocupada. 
As áreas correspondentes aos assentamentos são demarcadas no Plano Diretor de 
Belo Horizonte como zoneamentos de Interesse Social (ZEIS e AEIS) e todo o seu 
entorno é delimitado com zoneamentos de Preservação Ambiental (PAs). (Figura 7). 

Figura 7 – Zoneamento do Plano Diretor de Belo Horizonte na região da Izidora 

Fonte: Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal n° 11.181/2019 
Elaboração PBH, DMLU, 2022. 

A partir dos voos de drone, das visitas a campo e rondas cotidianas da fiscalização 
municipal no território foi possível verificar o processo de abertura de vias em 
zoneamentos ambientais da ADE, assim como a movimentação de terra para a 
preparação de terrenos para novas moradias. Tal fato reforça a necessidade do 
monitoramento e sistemática interrupção de práticas que contribuem para formação 
de vetores de novas ocupações ou expansão dos assentamentos existentes rumo às 
áreas protegidas.  

Uma das bordas estratégicas, encontra-se no topo de morro da Avenida dos Milagres, 
na ocupação Vitória, área inserida também em ADE Mirantes24, com restrições de 
ocupação. Trata-se de região mais desconectada do centro da ocupação, com 
articulação principal a partir do bairro Monte Azul, em Belo Horizonte, através da Av. 
São Paulo (estrada de terra implantada irregularmente em zoneamento de 

24 Segundo definição no Plano Diretor de Belo Horizonte, as ADEs Mirantes constituem áreas topograficamente 
elevadas, dotadas de significativo potencial paisagístico, delimitadas com o objetivo de se estabelecer espaços 
de uso coletivo, bem como de restringir a verticalização no entorno, preservando visadas privilegiadas para 
observação paisagística. 
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preservação ambiental). Nos últimos anos, verificou-se um processo de adensamento 
e expansão em direção à porção mais baixa, destinada para conservação prioritária 
no Diagnóstico Técnico do Plano de Urbanização da Izidora e, recentemente, 
observa-se desmatamento e movimentação de terras no sentido da outra encosta, 
em área de propriedade particular demarcada no Plano Diretor como PA-1.  

A maioria dos terrenos do entorno das ocupações são propriedades privadas, 
algumas delas com processos de parcelamento em andamento na Prefeitura de Belo 
Horizonte. Dessa forma, ponto fundamental na estratégia de manutenção dessas 
áreas perpassa pelo contínuo diálogo com os proprietários sobre a 
corresponsabilidade e urgência de monitoramento constante de tais margens.  

Outro ponto central consiste em campanhas de conscientização, tanto para 
moradores e moradoras quanto para proprietários e proprietárias do entorno, em 
relação à relevância ambiental da área. A ADE da Izidora é o último grande maciço 
verde do município e o nascedouro de vários córregos da Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Isidoro sua urbanização de maneira descontrolada pode impactar a cidade 
como um todo. 

Compreendendo a grande extensão das bordas, para além do monitoramento e 
controle pela fiscalização e as práticas semelhantes às aplicadas nas áreas 
ambientais (demolição de novas edificações, multa e apreensão de maquinários, 
contenção de queimadas, recolhimento de cercas), propõe-se que sejam buscadas 
parcerias, públicas e privadas, para a implantação de áreas de uso público 
temporárias, enquanto não ocorrem os parcelamentos do entorno. Esse tipo de 
prática além de contribuir na estratégia de conscientização e educação ambiental, 
envolve ativamente a comunidade no reconhecimento da importância de colaborar 
para a proteção dessas áreas. 
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2.2. Sul da ocupação Vitória 

Durante a elaboração dos Diagnósticos Técnicos do Plano e pelas atividades de 
monitoramento contínuo, foi possível identificar um padrão distinto de ocupação na 
porção sul ocupação da Vitória. Além de estar em uma área de transição em relação 
às zonas de Proteção Ambiental do entorno (PA-1)25, possui baixa densidade 
construtiva, apresentando grandes lotes cercados e desocupados, ou edificações 
vazias com características de abandono. Soma-se a tal caracterização, o potencial 
ambiental da área e a identificação de moradores que possuem quintais produtivos e 
já contribuem com a preservação ambiental nos lotes de suas moradias.  

Especificamente na porção sul da Ocupação Vitória, devido a grandes áreas verdes 
ainda passíveis de recuperação ambiental e à baixa densidade de ocupação, está 
indicado no Plano de Urbanização a proposta de um Coletivo de Produção 
Agroecológica, integrando produção alimentar em sistemas agroflorestais, e 
recomposição da vegetação nativa com vistas ao fortalecimento de iniciativas 
comunitárias e sustentáveis de geração de emprego e renda. O objetivo é criar 
protótipos de iniciativas que, a partir dos saberes dos agricultores locais, aplique 
estratégias de economia circular no processo produtivo da agroecologia (produção de 
mudas, plantio, colheita, armazenamento, beneficiamento, distribuição e 
comercialização), contribuindo, assim, para segurança e soberania alimentar, bem 
como para redução das emissões e para captura de gases de efeito estufa. 

Considerando a configuração descrita, a região foi indicada no Plano de Urbanização 
Sustentável também pela presença de grandes lotes vazios ou pouco ocupados, na 
região da Av. dos Cristais com potencial para produção habitacional de média 
densidade e equipamentos de apoio à recuperação ambiental agroecológica. 

Apesar de grande parte das edificações estarem desocupadas, conforme dados 

iniciais do Cadastro Socioeconômico26, a análise dos voos periódicos de drone 

assinala que novas construções e cercamento de lotes vem ocorrendo na região, em 

especial na parte alta da Av. dos Cristais e na porção mais ao sul da ocupação, 

próximo ao loteamento irregular embargado. É possível verificar a presença de lotes 

irregulares, cercados, não edificados ou com construções sendo iniciadas com placas 

indicando o nome e telefone do suposto proprietário. A este processo específico de 

apropriação informal e/ou ilegal chamaremos de grilagem para reserva de terras, não 

se configurando como processos de ocupação para moradias de interesse social.  

A associação dos dados do Cadastro Socioeconômico às condições de ocupação da 

área, sendo verificadas em visitas a campo entre junho de 2021 e setembro de 2022, 

levou ao entendimento de que há ação de agentes do mercado informal de terras 

25 PA-1 é o zoneamento ambiental mais restritivo do Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.188/2019 
26 O cadastro é um instrumento para que o Poder Público possa conhecer e registrar o perfil das famílias que 
estão morando no Izidora em determinado momento, um instrumento de levantamento de dados. No caso 
específico do cadastro das ocupações da Izidora, a sua concepção foi feita de forma compartilhada com a 
comunidade, ampliando as perspectivas de consolidação das informações sobre as famílias ali residentes. Sua 
aplicação foi acordada com o conjunto de lideranças e assessorias técnicas que constituem o Grupo de Referência 
e todo seu conteúdo foi apresentado e discutido em reuniões remotas. Além disto, o início do trabalho de aplicação 
dos formulários foi precedido de informativo que esclarece os principais pontos do processo de cadastramento.  
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promovendo a venda de lotes na porção sul da ocupação, sobretudo, ao longo da rua 

Conceição Evaristo. Este aspecto reforça a urgência da ação nesta porção do 

território. 

Complementarmente, as áreas de interesse ambiental nesta porção também são 
suscetíveis aos movimentos de massa, com construções precárias, que realizaram 
cortes irregulares nas encostas e se encontram em risco.  

Por fim, as áreas identificadas como prioritárias para conservação não foram incluídas 
na previsão de implantação de infraestrutura pelas concessionárias responsáveis por 
abastecimento de água e energia elétrica – Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) e Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) - aumentando a 
precariedade da moradia na região que não tem previsão de ser atendida pelos 
serviços. 

As estratégias detalhadas a seguir buscam garantir a viabilidade desta frente, partindo 
da estratégia de iniciar os processos de relocação de famílias e recuperação das 
áreas de forma preventiva, com envolvimento comunitário, antes mesmo das obras 
estruturantes de urbanização. É uma ação desafiadora, mas necessária para a área 
em questão por sua sensibilidade e importância para a região e para a cidade. 

2.2.1. Remanejamento emergencial 

A gestão preventiva da região sul da ocupação Vitória parte de uma estratégia de 
remanejamento emergencial para desocupar e conter novas construções, em curto e 
médio prazos, nas áreas de baixa densidade necessárias para a urbanização e 
recuperação ambiental e onde também há potencial de produção agroecológica. da 
ocupação. No caso das áreas ambientais, destaca-se que o acesso a essas regiões 
é por vias construídas sobre cursos d'água e nascentes, induzindo a expansão para 
áreas de fragilidade ambiental.  

As ações previstas para o remanejamento emergencial no sul da ocupação Vitória 
concentram-se em duas tipologias de áreas de relocação, conforme a estratégia de 
controle da expansão já apresentada. As áreas identificadas são indicadas no Figura 
8e a sua caracterização é apresentada a seguir:  

✓ Áreas de Recuperação Ambiental:  contemplam as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) de três afluentes do Córrego dos Macacos e de suas 

nascentes, bem como as Áreas Prioritárias para Conservação (APCs) com 

encostas suscetíveis aos movimentos de massa e remanescentes de 

vegetação nativa;  
✓ Terrenos para equipamentos e reassentamento: áreas identificadas como 

estratégicas para relocação e implantação de equipamentos no entorno da Rua 

dos Cristais, em função da topografia adequada, da localização, e por ainda 

concentrarem muitos terrenos e/ou edificações desocupados(as) ou com obras 

paralisadas e/ou em estágio inicial. 
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Os dados de ocupação destas áreas reforçam a urgência de preservá-las para 
viabilizar a urbanização futura. Apesar de ter se observado um aumento de 20% de 
construções na região nos últimos seis (6) meses, passando de um total de 190 
edificações para 235 na totalidade das áreas, 70% das construções (165) estão 
vagas, várias delas podendo ser, inclusive, entendidas como abandonadas por 
estarem paralisadas há mais de um (1) ano e por não terem atendido às visitas para 
Cadastro Socioeconômico.  

As três áreas ambientais, conforme indicado na Figura 8, totalizam 128 mil m², com 
cerca de 150 edificações, sendo apenas 55 delas ocupadas27. Já as áreas destinadas 
para equipamento e reassentamento (Figura 8) totalizam quase 37 mil m², com 
aproximadamente 85 edificações, sendo dessas apenas 15 ocupadas12, estando a 
maior parte das ocupadas na área da Av. Jacarandá, contígua a área já liberada. 
Estima-se que nestas áreas será viável a implantação de dois equipamentos públicos 
e comunitários, além de aproximadamente 200 a 300 unidades habitacionais, a 
depender do modelo construtivo adotado. 

Figura 8 – Áreas para o remanejamento emergencial no sul da ocupação Vitória 

Compreendendo que é fundamental o acesso dos moradores à Política Habitacional 
do Município, a estratégia de remanejamento emergencial foi pensada a partir de 
alternativas de garantia de atendimento aos mesmos, nos três casos identificados a 
seguir. Reforça-se que todo o processo de abordagem, indenização e 
encaminhamentos das famílias considera as premissas e normativas da Política 
Municipal de Habitação e o Trabalho Social em desenvolvimento na região, 
coordenado pela Urbel: 

27 Contagem de edificações a partir do último voo de drone de junho de 2022 e informações sobre edificações 
desocupadas extraídas da base de dados da selagem, em março de 2022.  
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✓ Imóveis com moradores residentes terão alternativas a serem definidas 

caso a caso em acordo com a família: 

o Permuta/fornecimento de terreno para reconstrução com a
compensação pelas benfeitorias e Bolsa Moradia durante o período de 
construção, conforme detalhado a seguir; 
o Reassentamento em unidades habitacionais a serem construídas pela
PBH no momento da urbanização e Bolsa Moradia durante o período de 
construção; 
o Reassentamento monitorado conforme Política Municipal de Habitação.

✓ Imóveis vazios (construídos ou em construção) com donos identificados: 

o Compensação pelo custo de reposição das benfeitorias.

✓ Imóveis vazios (construídos ou em construção) sem donos identificados, 

(considerados como abandonados): 

o Avaliação e registro das informações referentes às benfeitorias e
compromisso de pagamento futuro àqueles que se comprovarem 
proprietários das benfeitorias demolidas. 

Em relação à alternativa para imóveis com residentes que optarem pela 
permuta/fornecimento de terreno, trata-se de uma abordagem ainda não aplicada pela 
PBH e que ainda se encontra em discussão. Esta possibilidade demanda alterações 
nas normativas da Política Municipal de Habitação e a proposta é tentar viabilizar que 
as famílias que decidam permanecer na ocupação, tenham a alternativa de 
reconstrução de suas moradias em lotes vagos, em áreas definidas como 
consolidáveis pelo Plano.  

A reconstrução da edificação poderia ser feita com o recurso de indenização das 
benfeitorias da moradia de origem, devendo ser pensadas formas de viabilizar a 
complementação do recurso, no caso de edificações avaliadas com valores 
considerados inferiores ao mínimo para garantir uma habitação adequada no novo 
terreno.  

A permuta de terrenos é uma estratégia interessante, pois viabilizaria o 
reassentamento em um prazo menor se comparado à produção de unidades 
habitacionais dentro da política existente; maior liberdade da família para definir a 
tipologia da edificação; além de garantir que os vazios urbanos existentes beneficiem 
as próprias famílias que já moram na ocupação. 

O cerne da proposta é pensar a atuação preventiva do poder público Municipal 
enquanto um agente urbanizador, que conduz o processo de urbanização dos 
territórios, em contraponto a uma atuação posterior à consolidação e adensamento 
da ocupação, garantindo melhores possibilidades de ambiência urbana e qualidade 
ambiental.  Para tanto, foram pensadas algumas frentes, ainda com desafios a serem 
superados: 

✓ a garantia da segurança da nova unidade habitacional, relativa à estabilidade 

do terreno e da edificação a ser construída, através de assessoria técnica 

pública; 
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✓ a disponibilidade de um “kit material de construção” para viabilidade mínima 

da unidade; 

✓ os entraves jurídicos para viabilizar um atendimento, via Política Municipal de 

Habitação, em lotes que ainda não possuem acesso à infraestrutura urbana 

básica, e em alguns casos, ainda em disputa fundiária. 

 
A partir do mapeamento dos lotes vagos ou pouco ocupados apresentado no item 1. 
Evolução da Ocupação e Vetores de Expansão, indica-se, preliminarmente, lotes com 
potencial para tal remanejamento, dentro da própria ocupação Vitória, localizados na 
região mais consolidada e com topografia adequada, destacados na Figura 9. 
Ressalta-se que, no caso de haver benfeitorias nos terrenos indicados, estes também 
serão indenizados.  
 

Figura 9 – Áreas prioritárias para conservação e terrenos indicados para remanejamento na ocupação Vitória. 

 
 
Por fim, a partir da liberação das áreas de acordo com a negociação com cada família, 
liberados os terrenos e recolhidos os resíduos da construção civil, será importante 
viabilizar o cercamento paulatino das áreas e, quando possível, a desativação das 
ruas locais de acesso para evitar a reocupação. Ademais, é necessário que se reforce 
o monitoramento e fiscalização, associados a ampla informação em relação à 
proposta e a proibição de novas construções. Como próxima etapa, estão previstas 
ações de parcerias comunitárias, públicas e privadas, para a implantação de projetos 
de urbanismo tático, agricultura urbana, recomposição da vegetação, entre outros, a 
fim de evitar nova ocupação. 
 
 



  

  
 

 
 

55 

2.2.2. Recuperação ambiental comunitária 

 
A porção sul da ocupação Vitória é uma oportunidade de se planejar modelos 
alternativos para gestão e proteção de áreas verdes, em que a comunidade seja 
corresponsável pela proteção ambiental e possa usufruir das áreas protegidas para 
fins de geração de emprego e renda. Podem ser desenvolvidas cooperativas de 
agricultura urbana, de reflorestamento comunitário, de implantação e manutenção de 
dispositivos sustentáveis, entre outros. Algumas dessas inciativas já são 
desenvolvidas pela comunidade local e precisam ser fomentadas, como a horta 
comunitária, além da presença de quintais produtivos na maior parte da região do 
parque ecológico que está sendo implantado, tornando-se potenciais indutores para 
o projeto de ampliação da agroecologia.  
 
Neste contexto, as ações de recuperação ambiental comunitária são propostas 
complementares ao controle da expansão e contribuiriam para melhorias amplas em 
duas microbacias hidrográficas do Córrego dos Macacos, bem como para aplicação 
de técnicas e modelos de gestão comunitária de produção agroecológica.  
 
Tais ações contemplam a recuperação dos corpos hídricos, a recomposição da 
vegetação nativa, e os plantios em sistemas agroecológicos. Para tanto, indica-se as 
seguintes ações para implementação dos projetos, concomitante a desocupação das 
áreas, como forma de mobilização da comunidade em torno da pauta coletiva e para 
iniciar o processo de recuperação ambiental: 

✓ formação de cooperativa comunitária para gerir as ações com foco em 
estratégias de caráter coletivo; 

✓ implantação de estruturas de apoio às atividades; 
✓ implantação de estufas e viveiros de mudas para recomposição da vegetação 

nativa e produção agroecológica; 
✓ recomposição vegetal de encostas e APPs hídricas; 
✓ plantio de cultivos agroecológicos; 
✓ implantação de banco comunitário de sementes crioulas; 
✓ compostagem de resíduos orgânicos; 
✓ implantação de sistemas de biorretenção, quando resolvido o lançamento de 

esgotos no local indicado. 
 
As áreas prioritárias para plantios agroecológicas foram mapeadas conforme 
capacidade e aptidão no Plano de Recuperação Ambiental e são sintetizadas na 
Figura 10 A prioridade de implantação de cada área dependerá da liberação via 
processo de remanejamento emergencial. O projeto de recuperação pode ser 
simultâneo à relocação de famílias, sendo possível iniciá-lo mesmo antes da liberação 
completa das áreas28. 
 

Figura 10 – Áreas prioritárias para atividades agroecológicas na região sul da ocupação Vitória 

 
28 Para maior detalhamento de técnicas e ações para as áreas de interesse ambiental, ver o Plano de Recuperação 
Ambiental. 
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Nas áreas destinadas a sistemas agroflorestais, as iniciativas podem começar pela 
implantação de bancos comunitários de sementes crioulas, estufas, viveiros e de 
composteiras comunitárias. Também podem ser implantados espaços comunitários 
de produção agroecológica, bem como estruturas de apoio à manutenção e ao 
manejo das áreas cultivadas. 
 
A composteira comunitária foi proposta próxima aos sistemas agroflorestais, de forma 
que o composto proveniente do processo possa ser utilizado in loco. Caso o composto 
não seja utilizado para atividades de plantio no próprio local, ele poderá ser distribuído 
para os moradores, utilizando-o em suas residências, em jardins ou hortas 
particulares ou comercializado como forma de geração de renda.  
 
Quanto aos sistemas de biorretenção, estes só podem ser implantados após o 
remanejamento das famílias ou com resolução da coleta de esgoto sanitário no 
entorno devido ao risco de contaminação do lençol freático. A princípio, propõe-se 
apenas o cercamento dos terrenos e um trabalho de conscientização da população 
local, de forma a garantir a sua disponibilidade quando for viável.  
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Essa estratégia deve incluir mobilização e sensibilização comunitária para que a 
população residente reconheça a relevância do patrimônio natural e tenha ciência do 
processo que prevê o remanejamento emergencial das famílias. 

 
 
2.3. Áreas de Interesse Ambiental 

 
A definição das áreas de interesse ambiental no Plano de Urbanização Sustentável 
da Izidora se amparou em uma lógica de recuperação e conexão dos principais 
atributos naturais, entendendo o sistema composto por cursos d'água, 
remanescentes florestais e encostas de alta declividade como áreas contínuas e 
integradas, o que possibilita sua preservação e contribui para promoção da 
biodiversidade e para regulação do microclima. Assim, são conformadas pelo 
conjunto de Áreas de Preservação Permanente dos corpos hídricos (APPs) 
articuladas pelas Áreas Prioritárias para Conservação (APCs) definidas no Plano de 
Recuperação Ambiental.  
 
 
As APPs são fundamentais para recuperação e preservação das funções e relações 
ecossistêmicas entre a água, a vegetação e o microclima. A proteção das APPs pode 
garantir a perenidade de nascentes e córregos, com benefícios para disponibilidade 
e qualidade das águas. As dinâmicas de cheias e secas fazem da água um importante 
agente dispersor de sementes, que ao serem depositadas nas margens dos córregos 
formam matas ciliares de elevada biodiversidade. Com o aumento da densidade de 
vegetação nativa, há também o aumento do sombreamento e da evapotranspiração, 
o que, em escala local, contribui para regulação do microclima, com redução de 
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temperaturas e aumento da umidade do ar, e, em escala global, contribui para captura 
de gases de efeito estufa.  
 
Com a ocupação das APPS elas passam a ser vistas como áreas subutilizadas nas 
quais os moradores vão estendendo suas cercas e até mesmos as edificações, 
impactando ainda mais os cursos d'água e construindo em locais de solo enxarcado. 
A ocupação e o adensamento construtivo irrestritos das APPs podem inviabilizar a 
recuperação ambiental, quando há descaracterização total dos atributos naturais; e 
também gerar condições insalubres de moradia pela presença de água no interior das 
edificações.  
 
As APCs conformam corredores ecológicos que articulam áreas de recuperação e 
preservação ambiental localizadas em topos de morro, vertentes de alta declividade 
e fundos de vale. Tais áreas são caracterizadas por solos suscetíveis aos movimentos 
de massa, pela presença de remanescentes de vegetação nativa e pela baixa 
densidade construtiva e populacional, embora haja processo recente de pressão por 
ocupação e adensamento. 
 
Os objetivos das APCs são garantir o fluxo genético de espécies vegetais e animais, 
por meio dos corredores ecológicos; estabilizar encostas com obras de contenção e 
drenagem; evitar a expansão da ocupação em áreas com risco geológico potencial; 
promover uma maior integração entre a natureza e o tecido urbano; além de garantir 
o acesso a áreas verdes públicas para a comunidade da Izidora. 
 
Apesar de a maioria das APCs possuírem baixa densidade, devido a sua grande 
extensão territorial, é difícil viabilizar a estratégia de remanejamento emergencial de 
todas as áreas de interesse ambiental a curto ou médio prazo, como está sendo 
proposto para o sul da ocupação Vitória. Portanto, optou-se por adotar como 
estratégia de controle da expansão nestas áreas, ações de monitoramento e 
contenção do adensamento, deixando a relocação para o momento das obras de 
urbanização, quando deverão ser produzidas novas unidades habitacionais para as 
famílias residentes nestas áreas. 
 
 
2.3.1. Monitoramento e Fiscalização 

 
Neste item, estão sendo indicadas ações de fiscalização e monitoramento, a se 
estabelecerem a curto prazo e de forma continuada, a fim de minimizar os processos 
de adensamento de determinadas áreas, uma vez que são locais com presença de 
atributos naturais e/ou suscetibilidade a movimentos de massa nas quais não deve 
ser consolidada a permanência de famílias. As ações abrangem: 

✓ reuniões periódicas de planejamento das ações de fiscalização; 
✓ equipe permanente destacada para monitoramento do território; 
✓ demolição de edificações vazias e caracterizadas como abandonadas, que 

nunca foram concluídas ou efetivamente ocupadas; 
✓ recuo das cercas dos lotes que têm fundo para as APPs; 
✓ auto e embargo de novas edificações. 
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Nestas ações de controle, é importante também considerar as premissas e 
normativas da Política Municipal de Habitação e o trabalho social em desenvolvimento 
na região. No caso das ações de esforço imediato, as demolições teriam como foco 
os imóveis vazios, configurados como abandonados.  
 
Entendendo que as APPs e APCs estão em condições distintas de degradação ou 
preservação ambiental e, que para uma maior agilidade de atuação, é importante 
hierarquizá-las, foram definidas as APPs e APCs prioritárias para ações imediatas de 
controle da expansão. As prioridades foram estabelecidas com base em três critérios: 
suscetibilidade aos movimentos de massa; e principais vetores de expansão e 
adensamento das ocupações. São elas:  

1. Áreas de Preservação Permanente (APPs) de cursos d`água e nascentes, 

onde foram identificados vetores de expansão ou que ainda estão menos 

ocupadas: 

✓ Ocupação Vitória:  

o áreas adensadas com foco no recuo de cercas: nascentes e córregos 

da porção norte, entre rua Jatobá e av. dos Milagres, e nascentes e 

córregos das ruas Aroeira e Jacarandá; 

o áreas pouco ocupadas para controle da expansão: nascente da rua 

Getsêmani, córregos das ruas das Taboas e Marielle Franco. 

 

✓ Ocupação Esperança: região sul da APP do Córrego dos Macacos, às 

margens da Avenida Esperança, onde há processo de adensamento com 

novas construções;  

✓ Ocupação Helena Greco: toda a APP do Córrego do Toucinheiro e de sua 

nascente; 

✓ Ocupação Rosa Leão: toda extensão da APP do Córrego do Toucinheiro, 

às margens da Av. Pedro Pomar. 

 

2. Áreas Prioritárias para Conservação (APCs), onde foram identificados vetores 

de expansão ou que ainda estão menos adensadas: 

✓ Ocupação Vitória: encosta leste da Av. dos Milagres em zona suscetível 

aos movimentos de massa e de transição de mata atlântica e cerrado; 

✓ Ocupação Esperança: encostas entre as ruas Esmeraldas e Gilvander 

Moreira e entre a av. Esperança e rua Bela Vista da Esperança, em áreas 

suscetíveis aos movimentos de massa. Mata da Esperança onde é 

necessário evitar a expansão da ocupação em função da presença de 

remanescente de mata atlântica; 

✓ Ocupação Rosa Leão: entre a Rua Júlio Cesar e a Rua Guaranina região 

nordeste, onde há um fundo de vale e grande pressão por adensamento 

sendo vetor de expansão da ocupação. 

 

Nos Mapas 19 e 20 estas áreas foram priorizadas/hierarquizadas para atendimento 
com os números 1 a 8. 
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Mapa 19 – Áreas prioritárias para monitoramento e fiscalização - Ocupações Rosa Leão e Helena Greco
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Mapa 20 – Áreas prioritárias para monitoramento e fiscalização - Ocupações Esperança e Vitória
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2.3.2. Gestão Ambiental Local 

As ações de controle da expansão em áreas de interesse ambiental visam reservar 
áreas para recuperação e preservação dos atributos naturais e evitar a configuração 
de situações de risco geológico. Assim, o controle da expansão deve ser 
acompanhado de ações que impeçam a ocupação de áreas vazias e a reocupação 
de áreas liberadas pela demolição de edificações abandonadas e com relocações por 
risco geológico. Dentre essas ações, destacam-se: 

✓ Educação e Conscientização: curto prazo, contínua; 

✓ Recuperação e Reinserção: médio prazo, contínua; 

✓ Gestão local: médio e longo prazo (detalhado a frente, no item 3.2 Valoração 

de Serviços Ambientais): 

o incentivar práticas de “cuidadores ambientais” visto que a atividade já é

exercida por parte da população e a fim de criar uma rede de suporte entre 

os cuidadores de Izidora; 

o a partir da lógica de valoração dos cuidadores da natureza, buscar

instituir programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), na 

busca por parcerias e viabilidade de financiamento. 

Diferente da estratégia de recuperação ambiental comunitária do sul da ocupação 
Vitória, que se ancora na estratégia de remanejamento emergencial das edificações 
e famílias com expectativa de liberação de grandes áreas de recuperação e produção 
agroecológica e construção de unidades habitacionais, nas demais regiões a 
estratégia de controle da expansão da ocupação em áreas de interesse ambiental se 
dará em pequenas áreas e lotes que já estão vagos ou que serão liberados ao longo 
do processo de demolição das edificações abandonadas. Seguem representadas a 
seguir áreas vagas identificadas nas APCs à leste da Ocupação Vitória, sendo áreas 
potenciais para plantio imediato (Figura 11). 

Destaca-se, também, o potencial de reutilização de áreas esvaziadas devido a 
relocação e demolição de edificações que se encontravam em áreas de risco 
geológico. Nessas áreas, deverá ser realizada a recomposição da vegetação nativa 
com foco na estabilização das encostas e no controle do escoamento superficial da 
água. Garantidas as condições estabilidade e segurança, tais áreas poderão ser 
destinadas também à implantação de espaços livres de uso público, com mobiliários 
urbanos que promovam a permanência no local e o convívio social, bem como 
práticas educativas que fortaleçam os vínculos de pertencimento da comunidade com 
o espaço29.

29 Para maior detalhamento de técnicas e ações para as áreas de interesse ambiental, ver o Plano de Recuperação 
Ambiental. 
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Figura 11 – Áreas vagas identificadas nas APCs da Ocupação Vitória potenciais para plantio imediato. 

Os plantios para recomposição da vegetação nativa em áreas liberadas pela 
demolição de edificações devem ser feitos, prioritariamente, com envolvimento das 
famílias do entorno de forma a garantir que as áreas continuem desocupadas e 
destinadas à preservação ambiental. As áreas liberadas podem ser anexadas aos 
lotes lindeiros, mediante termo de parceria de “Cuidadores Ambientais” firmado entre 
os moradores do entorno e a PBH. 

O termo de parceria contemplará, por um lado, a cessão temporária das áreas 
liberadas para fins de geração de renda, com inciativas de agricultura urbana 
vinculadas aos lotes (produção de alimentos, ervas medicinais, plantas ornamentais, 
cosméticos, entre outros). Por outro lado, como contrapartida, os “Cuidadores 
Ambientais” assumiriam o compromisso de não edificar, de monitorar e fiscalizar 
reocupações e de realizar o manejo da vegetação nativa, quando existente.   

Poderá ser solicitado, também, apoio à equipe do Projeto de Recuperação de Áreas 

Degradadas da Microbacia do Isidoro que estão atuando na região com metodologias 

de recuperação de corpos hídricos. Outra possibilidade é executar ações de 

recuperação ambiental por meio de medidas compensatórias de licenciamentos 

urbanísticos e ambientais municipais. 

É importante incluir mobilização e sensibilização comunitária ampla, para além da 
vizinhança das áreas recuperadas, para que a população residente reconheça a 
relevância do patrimônio natural e tenha ciência da estratégia de longo prazo para a 
região como um todo.  
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Caso em alguma das áreas a recuperação ambiental tome um porte maior, poderá 
ser avaliada a possibilidade de implantação de estruturas de apoio à manutenção e 
ao manejo, estufas, viveiros e de composteiras comunitárias. Também podem ser 
implantados espaços comunitários de produção agroecológica.  
 
Por fim, complementando a estratégia de gestão ambiental local para essas áreas, 
indica-se a implantação de placas de sinalização e de ações de urbanismo tático nas 
bordas de algumas áreas, a fim de criar espaços de lazer e conter a expansão urbana.  
 
Destacam-se as seguintes áreas que poderão passar por ações de urbanismo tático: 

✓ implantação de área de lazer em terreno destinado a creche na rua Lírios 

Brancos (Esperança); 
✓ implantação de praça em área próxima à nascente na Rua Santa Rita 

(Esperança); 
✓ implantação de praça ao lado do campinho da Esperança; 

✓ implantação de praça ao final da Rua Santa Maria, onde é possível ter uma 

visão privilegiada da nascente (Vitória); 

✓ implantação de área de contemplação e descanso no canteiro central Avenida 

dos Milagres (Vitória); 

✓ implantação de praça da rotatória na Rua Vista Alegre (Vitória); 

✓ melhoria da Praça da Árvore (Vitória); 

✓ melhoria do Parquinho da Vitória; 

✓ implantação de áreas de lazer e contemplação no largo na esquina das ruas 

Pedro Pomar e Pantera Negra (Rosa Leão); 

✓ implantação de áreas de lazer e contemplação no largo em frente ao Barracão 

Comunitário (Rosa Leão); 

✓ implantação de áreas de lazer e contemplação no largo na esquina da Rua 

Carlos Marighella e da Av. Rosa Leão (Rosa Leão). 

 

São áreas que poderão receber sinalização indicativa educação ambiental: 

✓ sugere-se que seja implantada uma placa de educação ambiental para cada 

uma das nascentes catalogadas e localizadas nas ocupações; 

✓ sugere-se que seja implantada uma placa de educação ambiental para cada 

uma das APPs de brejo localizadas nas ocupações; 

✓ sugere-se que sejam implantadas placas de educação ambiental para cada 

uma das APPs de cursos d'água localizadas nas ocupações, sendo sugerida 

minimamente uma placa para cada afluente, e não ultrapassando 400 m entre 

placas; 

✓ sugere-se que sejam implantadas placas de educação ambiental para cada 

uma das APCs, indicando a importância de conservação daquela área. Na 

ocupação Vitória, sugere-se que as placas sejam implantadas associadas às 

estruturas de apoio à recuperação ambiental. Estas placas podem ser 

implantadas também em áreas de borda das APCs onde se propõe a 

implantação de espaços de lazer; 
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✓ sugere-se que sejam implantadas placas de educação ambiental nos terrenos 

estratégicos para futura implantação de sistemas de biorretenção. 

 
Ademais, a construção de programas de conscientização sobre tais áreas, assim 
como medidas de monitoramento e fiscalização, deve vir acompanhada de uma 
proposta de gestão territorial efetiva que garanta não só a preservação e recuperação, 
mas a sua inserção nos modos de viver das comunidades locais. Esse é um desafio 
a se iniciar a curto prazo, mas que demanda um processo de médio e longo prazo e 
serão detalhados no próximo item de gestão. 
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3. GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS E COLETIVAS 
 
A gestão de áreas ambientais e coletivas é um desafio em qualquer região da cidade 
e as especificidades de um assentamento informal, em franca expansão, traz algumas 
adversidades se comparado às áreas regulares. Os obstáculos se apresentam pelo 
fato de, historicamente, as áreas verdes serem vistas como resíduos da malha 
urbana, sujeitas a ocupações irregulares, por vezes, em áreas expostas a riscos 
geotécnicos.  
 
Dessa forma, é fundamental a participação comunitária no que chamamos aqui de 
uma gestão continuada do território. Destaca-se a potencialidade dessa gestão na 
Izidora devido ao histórico de autoprodução territorial realizado pelos moradores e 
movimentos sociais, e a manutenção de práticas coletivas até os dias de hoje.  
 
Tal proposta de gestão advém da possibilidade de somar expertises das diversas 
frentes atuantes no território, em prol de um não arrefecimento de ações importantes 
para a manutenção de características essenciais das áreas, principalmente as de 
caráter ambiental. A participação efetiva dos moradores é o grande impulsionador 
rumo a preservação de tais áreas na construção de uma mediação de conflitos 
socioambientais. 
 
É reconhecido que a Izidora, assim como diversos territórios da cidade, encontra-se 
exposta a agentes do mercado informal e grilagem de terra, que prejudicam os 
anseios e ações de moradores e do poder público rumo a uma urbanização segura e 
sustentável. Dessa forma, apostar em uma gestão continuada e compartilhada do 
território é também uma aposta num modelo que possa contribuir para a inibição de 
atores externos e para o fortalecimento da comunidade local.  
 
Observa-se que, tanto a crise climática quanto a crise sanitária do coronavírus, 
reafirmam o cenário de situação de vulnerabilidade dos moradores de assentamentos 
informais. Aprendemos nos últimos anos a importância de corresponsabilidade, 
coexistência e coletividade para nossa sobrevivência. Portanto, a fim de mitigar os 
impactos sofridos neste contexto, sugere-se uma gestão continuada do território, 
baseada no reconhecimento da primazia da coletividade sobre o particular, inclusive 
como instrumento de salvaguarda de individualidades.  
 
O investimento neste processo se relaciona com as estratégias de controle da 
expansão da ocupação e com o início da gestão ambiental apresentada no item 2. 
Estratégia de Controle da Expansão, embasadas pelo reconhecimento de que o 
patrimônio ambiental deve ser, sempre que possível, coletivizado e compartilhado por 
toda a comunidade. Se todas essas áreas forem parceladas e ocupadas 
individualmente, enfraquecem-se as possibilidades de gestão comunitária ambiental, 
que consiga alcançar escala na perspectiva de uma comunidade sustentável para a 
Izidora. 
 
O aumento da capacidade de resiliência dos territórios frente às mudanças climáticas 
vem de medidas tecnológicas e estratégias inovadoras de descarbonização da 
mobilidade e infraestruturas verdes, mas vem, também, do reconhecimento das 
soluções dadas, diariamente, por comunidades tradicionais e seus costumes, que 
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ainda são presentes nas cidades, como o plantio, as trocas, as construções com 
materiais locais, dentre outros.  
 
A construção desses caminhos necessários, perpassa por contínuo trabalho e 
amadurecimento junto aos moradores de Izidora, principalmente entre os que já 
possuem desperto essa valorização do cuidado ambiental enquanto bem coletivo. 
Portanto, esta é uma oportunidade de reconhecer essa potência enquanto 
multiplicadores de tal prática que vem cada vez mais sendo solicitada mundialmente. 
Num cenário em que, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), temos apenas até 
2025 para reduzir emissões de CO2 e impedir efeitos irreversíveis ao aquecimento 
global urge a amplificação desses saberes.  
 
Se no Item 2. Estratégias de Controle da Expansão foram propostas ações de controle 
para contenção da expansão e início do processo de gestão ambiental, neste item 
pretende-se trazer apontamentos para estratégias concretas de gestão continuada 
deste patrimônio ambiental sob a ótica coletiva, que deve ser amadurecida e 
construída com a comunidade local. Um caminho longo que parte do reconhecimento 
das potencialidades locais, territoriais e comunitárias, e que pode ser um acelerador 
de processos já vividos e reconhecidos no território, de fortalecimento comunitário e 
geração de renda a partir da adequada gestão e usufruto do patrimônio ambiental da 
região. 
 
 
2.1 Arranjos territoriais coletivos 

 
A construção da perspectiva de coletivização do patrimônio ambiental em contraponto 
ao parcelamento destas áreas para atendimentos individualizados de demandas de 
moradia não é tarefa fácil, principalmente em situação de precariedade 
socioeconômica que demanda urgência.  
 
Segundo a Nova Agenda Urbana, faz-se necessário construir “políticas, ferramentas, 
mecanismos e modelos de financiamento que promovam o acesso a uma ampla 
gama de opções habitacionais economicamente acessíveis e sustentáveis, incluindo 
aluguel e outras opções de posse, bem como soluções cooperativas como a 
habitação compartilhada, fundos comunitários de habitação social e outras formas de 
posse coletiva que respondam à evolução das necessidades das pessoas e das 
comunidades, a fim de melhorar a oferta habitacional (especialmente para grupos de 
baixa renda). Portanto, é fundamental que as práticas que se instaurem para a 
manutenção do caráter ambiental da Izidora perpassem pelo papel primordial que 
elas têm na possibilidade de resolução dessas precariedades. O combate à fome e o 
acesso à moradia como princípios básicos para a garantia de outros direitos, andam 
aqui de mãos dadas rumo a essa manutenção.  
 
O caráter ambiental da Izidora, além de fundamental para a própria cidade, é peça 
chave num quadro mundial de emergência de instauração de políticas públicas 
relacionadas à reversão da insegurança alimentar e mudanças climáticas, podendo 
ser um modelo de integração entre recuperação ambiental e produção coletiva. Neste 
contexto, se propõe que sejam pensados arranjos territoriais coletivos para gestão de 
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áreas ambientais especiais, associando a preservação desse patrimônio a estratégias 
de produção alimentar. A ideia inicial, a ser amadurecida com a comunidade, seria a 
manutenção de áreas como espaços coletivos, sem a individualização da 
propriedade, com a possibilidade de se pensar usufruto individualizados para fins de 
moradia vinculadas ao propósito coletivo de produção e proteção. A intenção é 
fortalecer novas formas de apropriação para estes espaços, fomentando a atuação 
de cooperativas, associações ou entidades com utilização de processos de 
autogestão e assessoria técnica especializada.  
 
Um instrumento inovador que pode ser utilizado como referência para a proposta de 
gestão das áreas ambientais é o Community Land Trust (CLT), ou Fideicomisio de la 
Tierra, forma pela qual o instrumento é chamado em Caño Martin Peña, em Porto 
Rico, exemplo de uma aplicação de sucesso na América Latina, em contexto que se 
assemelha a Izidora. Aqui no Brasil, este instrumento urbanístico é reconhecido como 
Termo Territorial Coletivo (TTC), sendo um instrumento de propriedade coletiva da 
terra e titulação individual do direito de superfície sobre as estruturas construídas. 
Seu objetivo principal é a segurança de posse, possibilitando a manutenção das 
populações em seus territórios e garantindo a manutenção do interesse coletivo e 
comunitário. Para além de um zoneamento que apenas demarca uma área como 
destinada à produção de habitações de interesse social e determinação de 
parâmetros urbanísticos, o TTC traz consigo o distinto conceito de uma gestão 
coletiva continuada do território.  
 
As conformações dos TTCs variam de acordo com os propósitos da organização do 
assentamento que ele rege, absorvendo suas especificidades e desenhando 
estratégias para o desenvolvimento territorial ao longo do tempo, criando um ciclo de 
retroalimentação entre atividades existentes, fundos locais e gestão de usos e 
espaços. No caso das ocupações da Izidora, considerando-se as práticas locais e o 
que está sendo discutido no Plano de Urbanização Sustentável, poderia ser pensado, 
por exemplo, a depender do envolvimento e da construção comunitária em relação a 
esses temas:  

✓ Gestão comunitária das áreas de interesse ambiental que forem desocupadas 
para implantação de usos públicos, como parques e áreas de preservação, 
para evitar processos de parcelamento ou individualização desse patrimônio 
coletivo, bem como para garantir os interesses da comunidade local 
equilibrado com o da cidade como um todo. Poderia envolver, por exemplo, a 
regulação para atividades turísticas, de atividades de extrativismo ou outras 
formas de exploração ecológico econômicas destas porções do território; 

✓ Regularização coletiva/comunitária de Áreas de Preservação Permanente 
ocupadas, para garantir a permanência das famílias, condicionada a uma 
gestão local da APP localizada no fundo ou no quintal das casas. Poderia 
envolver, por exemplo, regulação quanto ao cercamento, a recuperação e a 
manutenção e uso do patrimônio ambiental, podendo estar associadas a 
estratégias de pagamentos por serviços ambientais, abordada no Item 3.2 
Valoração de Serviços Ambientais; 
 

✓ Conformação de cooperativa habitacional ecológica para gestão do Coletivo 
de Produção Agroecológica, abrangendo desde questões de regularização e 
gestão coletiva das áreas produtivas, como a produção de moradias ecológicas 
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comunitárias que podem ser cedidas a produtores ou associados, vinculados 
aos interesses produtivos da cooperativa; 

✓ Em uma escala menor, o TTC ou instrumento de gestão territorial coletiva 
poderia ser pensado na gestão de algumas quadras, em especial quando 
identificados interesses territoriais comuns, como miolo de quadra vazios, que 
poderiam ter usos coletivos locais ou que demandam, por exemplo, controle 
de ocupação por vulnerabilidade ao risco. 
 

Como exemplificado acima, o instrumento traz a possibilidade de fomento a 
continuidade do vínculo territorial, compreendendo que o arrefecimento de tais ações 
leva à descaracterização, facilitando a entrada de agentes externos que podem ser 
danosos à comunidade, em especial ao interesse social da área, como grilagem e 
mercado informal de terras. Neste contexto, o TTC é antes de mais nada um 
instrumento pensado para proteger o direito a terra, a moradia e a viver com 
dignidade, tendo a tomada de decisão compartilhada sobre seu próprio território. 
 
 
2.2 Valoração de serviços ambientais 

As relações entre natureza e moradia urbana são marcadas pela inserção dos 

atributos naturais e de seus processos ecossistêmicos como custos de produção e 

manutenção dos domicílios. A compra do solo urbano, o pagamento por serviços de 

água, energia, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, entre outros, representam 

custos econômicos. Tais custos expõem parcela da população ao déficit habitacional, 

à insegurança alimentar e ao acesso intermitente ou à falta de acesso à energia, água 

potável e saneamento básico, o que agrava as vulnerabilidades sociais.  

 
Nas áreas e habitações de interesse social, a questão dos custos econômicos dos 
recursos naturais é ainda mais relevante, já que a implantação de infraestruturas 
básicas, ao passo em que promove melhorias urbanas, implica no aumento de gastos 
domiciliares com as redes formais de serviços públicos. Nesse sentido, é um desafio 
criar políticas habitacionais vinculadas a estratégias de geração de emprego e renda 
que garantam condições dignas de permanência dos moradores nas ocupações. 
 
Uma alternativa para transformar a inserção dos atributos naturais e de seus 
processos ecossistêmicos nas moradias urbanas é o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA). O PSA tem como pressuposto a lógica do protetor-recebedor. Ou 
seja, aquele que recupera e conserva o meio ambiente, por meio da prestação de 
serviços ambientais, pode ser compensado financeiramente pelos custos de gestão, 
manutenção e manejo das áreas ambientais.  
 
A elaboração de programas de PSA nas ocupações da Izidora pretende transformar 
a lógica de inserção dos recursos naturais nas áreas e habitações de interesse social. 
O objetivo é de que, por meio de iniciativas de gestão comunitária, a comunidade, 
receba ganhos financeiros pela prestação de serviços ambientais, em vez de arcar 
com os custos. 
 
A aderência do tema na Izidora vai além do seu reconhecimento como patrimônio 
ambiental para Belo Horizonte, mas aponta para a perspectiva de criação de um 
modelo de negócio sustentável, com envolvimento da comunidade, na proteção e 
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gestão dos ecossistemas, assim como se apresenta como uma possibilidade de 
geração de emprego e renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 
A proposta seria incentivar práticas de “Cuidadores Ambientais”, visto que a atividade 
já é exercida por parte dos moradores dos assentamentos da Izidora, bem como criar 
e fortalecer uma rede de cuidadores locais, com a perspectiva de articulação a médio 
prazo com outras redes existentes no município e em demais cidades. 
 
Aliada à rede de “Cuidadores “Ambientais”, propõe-se estudar, também, a criação de 
uma moeda social vinculada aos serviços ambientais, como forma de impulsionar a 
produção e fomentar a economia local. A rede cuidadores locais seria corresponsável 
pela instituição dos programas de PSA e pela busca de parcerias para elaboração de 
modelos de negócios.  
 
De forma geral, os serviços ambientais podem ser valorados de duas maneiras: a 
valoração e venda de serviços ambientais específicos ou de um pacote de serviços 
ambientais. A valoração específica tem como vantagem a maior facilidade de 
mensuração e quantificação dos serviços e de seus custos e benefícios, o que facilita 
os mecanismos de pagamento. No entanto, a venda de serviços muito específicos 
pode restringir a gama de usuários interessados e inviabilizar acordos de 
pagamentos.  
 
Já a valoração conjunta representa uma maior dificuldade para mensuração e 
quantificação dos serviços, bem como de seus custos e benefícios. Entretanto, a 
oferta de serviços ambientais mais amplos pode aumentar a gama de usuários 
interessados no pagamento. Via de regra, o pagamento é realizado pelos usuários 
dos serviços ambientais, sejam estes governos, empresas, entidades da sociedade 
civil ou a população de forma geral.  
 
A seguir, apresentam-se algumas possibilidades de pagamentos por serviços 
ambientais, sendo necessário um maior detalhamento dos modelos de negócio 
conforme as diversas modalidades de PSA. 
 
De acordo com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005), os serviços ambientais podem ser classificados em quatro 
categorias: provisão, regulação, suporte e cultural. 
 
Os serviços de provisão compreendem o fornecimento de bens e produtos para 
consumo ou comercialização, tais como alimentos, fibras, água, madeira, energia, 
recursos medicinais, entre outros. Há, pelo menos, três eixos potenciais de 
pagamento por serviços de provisão nas ocupações da Izidora: alimentos, água e 
energia. 
 
O Plano prevê a destinação de APPs hídricas e de áreas prioritárias para conservação 
ambiental para “Coletivos de Produção Agroecológica”. Nestas áreas, vislumbra-se, 
por um lado, a recomposição da cobertura vegetal, por meio de plantios de espécies 
nativas e sistemas agroflorestais e, por outro, a gestão comunitária de todo ciclo 
produtivo agroecológico com objetivo de gerar emprego e renda.  
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Dentre as ações possíveis, destacam-se: assessoria para criação e fortalecimento de 
cooperativas e associações comunitárias; construção de banco de sementes, estufas 
e viveiros de mudas; cultivo em áreas produtivas coletivas e individuais; construção 
de galpão de armazenamento e microindústria para beneficiamento da produção; 
implantação de composteiras comunitárias para produção de adubos; 
comercialização por meio de feiras, compras públicas, aplicativo digital da agricultura 
urbana, entre outros. Além da produção de alimentos, a partir do ciclo agroecológico 
é possível a provisão de produtos medicinais, cosméticos e ornamentais, com 
benefícios ambientais em captura de carbono, conservação do solo, da água e da 
biodiversidade. 
 
As ocupações da Izidora estão localizadas em bacias hidrográficas com diversas 
nascentes e córregos, dentre os quais destacam-se o Macacos, Toucinheiro e da 
Terra Vermelha, todos afluentes do Ribeirão Isidoro. Nesse sentido, é possível o 
pagamento por serviços ambientais relacionados à conservação da quantidade e 
melhoria da qualidade da água, considerando os benefícios para os trechos de 
jusante da bacia hidrográfica do Ribeirão Isidoro.  
 
Para tal, podem ser adotadas ações de recuperação ambiental e manejo das APPs 
hídricas e áreas degradadas, com plantio de espécies nativas e de sistemas 
agroflorestais, supressão periódica de espécies invasoras e coleta de resíduos 
sólidos, bem como implantação de alagados naturais ou construídos para tratamento 
da poluição difusa e de esgotos sanitários. As ações para as APP hídricas podem 
configurar um programa específico de pagamento por serviços ambientais, que 
abranja também os serviços de regulação em virtude das medidas de purificação da 
água. Outra possibilidade é a articulação com programa voltado para os Coletivos de 
Produção Agroecológica. 
 

Dada a necessidade de produção de novas unidades habitacionais e de melhoria das 
habitações existentes, é possível a criação de um programa de pagamento por 
serviços ambientais a partir da produção de energia fotovoltaica e por biodigestores. 
Nas novas edificações, residenciais, institucionais e comunitárias, poderão ser 
implantadas placas solares para produção de energia. Também poderão ser 
implantados biodigestores para produção de gás como solução condominial para as 
edificações residenciais ou vinculados a equipamentos públicos e comunitários.  
 
Para operacionalização de um programa de pagamento por serviços ambientais 
focado na produção de energia, a principal ação necessária é a assessoria para 
criação e fortalecimento de cooperativas e associações comunitárias, a captação de 
recursos e a capacitação para implantação e manutenção das placas solares, bem 
como para gestão dos contratos de pagamento. O principal benefício é o fomento da 
produção descentralizada de energia com redução das emissões de gases de efeito 
estufa. 
 
Os serviços de regulação são relativos à manutenção de processos ecossistêmicos, 
como a captura de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos 
extremos, a manutenção do ciclo hidrológico, o controle de processos erosivos e de 
movimentos de massa, entre outros. Vislumbra-se três eixos possíveis de pagamento 
por serviços ambientais de regulação: o clima, os solos e os resíduos sólidos.  
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O pagamento por serviços ambientais de regulação climática deve ter a ADE de 
Interesse Ambiental da Izidora como recorte espacial e a recuperação e conservação 
da cobertura vegetal nativa, que seria passível de autorização de supressão, como 
foco das ações. As principais ações de regulação climática estão relacionadas com 
proteção dos remanescentes de vegetação nativa e com a recuperação de áreas 
degradadas. Dentre os benefícios da vegetação para o clima, destacam-se a captura 
de carbono, a melhoria da qualidade e a regulação da temperatura e da umidade do 
ar.  
 
A maior parte da ADE da Izidora encontra-se em zoneamentos de estruturação 
ambiental (PA-1, PA-2 e PA-3), conforme Plano Diretor (Lei 11.181/19), com glebas 
desocupadas e com presença expressiva de maciços de vegetação nativa. A proteção 
desses maciços em porcentagens superiores às definidas em lei pode ser objeto de 
pagamento por serviços ambientais. Da mesma maneira, a recuperação de áreas 
degradadas nas ocupações da Izidora, bem como os plantios em sistema 
agroflorestais podem entrar no cômputo dos serviços de regulação climática 
prestados pela cobertura vegetal nativa. O pagamento por serviços de regulação 
climática pode constituir um programa específico ou pode estar articulado aos 
programas de provisão de alimentos e de controle de erosão dos solos.  
 
Com relação aos solos, os principais serviços de regulação são o controle dos 
processos erosivos e de movimentos de massa, a mitigação de situações de risco 
geológico e a diminuição do assoreamento dos corpos hídricos. Nesse sentido, as 
principais ações indicadas são a proteção de remanescentes de vegetação nativa e 
a recuperação de áreas degradadas, a execução de obras de contenção de encostas 
e a implantação de dispositivos de drenagem sustentável ao longo das bacias 
hidrográficas.  
 
Também poderão ser utilizadas espécies vegetais específicas para tratamento de 
poluentes, tendo em vista a presença no solo de esgotos sanitários e outros 
contaminantes orgânicos. O pagamento pela regulação do solo pode constituir um 
programa específico ou estar vinculado aos programas de produção de alimentos, de 
provisão de água ou de regulação climática.  
 
Os serviços de suporte são necessários para perenidade da vida na terra e para 
manutenção dos demais serviços ambientais. Destacam-se os serviços de 
manutenção da diversidade genética, de ciclagem de nutrientes, de decomposição de 
resíduos, de polinização e dispersão de sementes, dentre outros. Nas ocupações da 
Izidora, ressalta-se o potencial para programas de pagamentos ambientais pela 
manutenção da diversidade genética e pelo tratamento de resíduos.  
 
A inserção das ocupações da Izidora em regiões da transição entre a Mata Atlântica 
e o Cerrado favorece a implantação de programas de pagamentos por serviços 
ambientais para manutenção da diversidade genética. Conforme o Plano, a 
recuperação de áreas degradadas e conservação dos remanescentes de vegetação 
nativa visa formação de corredores ecológicos, com conectividades entre topos de 
morro, encostas e fundos de vale, que permitam o fluxo gênico de espécies vegetais 
e animais.  
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A oferta de serviços de suporte pode contribuir com proteção de espécies ameaçadas 
da Mata Atlântica, bem como de espécies endêmicas das zonas de transição com o 
Cerrado. Os serviços de manutenção da diversidade genética podem compor um 
programa de pagamento específico ou podem ser articulados com outros programas, 
como o de produção de alimentos, o de regulação climática e de controle da erosão 
do solo.  
 
Ainda com relação aos serviços de suporte, há potencial para programa de 
pagamento por serviços ambientais pela coleta, reutilização e reciclagem de resíduos 
sólidos. É prevista a implantação de cestos comunitários nas vias principais das 
ocupações para coleta periódica dos resíduos, bem como de composteiras 
comunitárias. No entanto, as vias compartilhadas não contarão com coleta porta a 
porta. Nesse sentido, poderá ser criado um programa de gari comunitário para 
transporte dos resíduos das residências aos cestos ou às composteiras comunitárias. 
O programa poderá abranger a reciclagem de resíduos em galpões comunitários e o 
tratamento de resíduos orgânicos nas composteiras. 
 
Já os serviços culturais são aqueles relacionados aos benefícios recreativos, 
educativos, estéticos e espirituais oferecidos pelos ecossistemas. O principal 
potencial de serviços culturais nas ocupações da Izidora é a consolidação de turismo 
ecológico e de base comunitária, em virtude da riqueza de recursos hídricos, da 
vegetação nativa e de mirantes nas ocupações e nas glebas do entorno, na ADE da 
Izidora. As áreas de interesse ambiental podem ser utilizadas para fins recreativos e 
educativos, com trilhas e espaços de uso público que permitam o contato primário 
com a água. A consolidação do ciclo produtivo da agroecologia, por sua vez, pode 
fomentar circuitos gastronômicos e de economia solidária nas ocupações, de maneira 
a fortalecer as iniciativas comunitárias de geração de emprego e renda. A gestão das 
atividades turísticas deve ser, preferencialmente, de responsabilidade de 
cooperativas ou associações comunitárias. Também poderão ser firmadas parcerias 
entre a comunidade e os proprietários das glebas vizinhas para aproveitamento do 
território para as atividades turísticas, caso seja de interesse de ambas as partes. 
 
 
2.3 Estratégias de desenho urbano e usos coletivos 

 
Além do desafio de gestão propriamente dito, o controle da expansão da ocupação e 
do processo de apropriação individual das áreas desocupadas passa também por 
desafios físico-territoriais. Pela extensão e topografia destas porções do território, a 
dificuldade de acesso e visualização e pela própria dinâmica de expansão da 
ocupação é desafiador pensar o monitoramento cotidiano, mesmo quando associado 
a estratégias de gestão e reconhecimento coletivo. Neste sentido, toda grande porção 
do território que for desocupada no processo de urbanização, por questões 
ambientais ou de risco, por exemplo, deve estar associada a estratégias territoriais 
que contribuam para apropriação e uso adequado e sustentável destas áreas.  
 
As estratégias apresentadas a seguir têm como foco reocupar áreas que passarão 
por intervenções de mitigação de risco ou reestruturação urbana, conciliando as 
intervenções com as características físico-territoriais de cada área, assim como as 
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demandas da comunidade. Tais propostas estão avaliadas e indicadas conforme 
proposto no Plano de Urbanização (Figura 12, 13, 14 e 15). 

 

 
2.3.1 Implantação de parques públicos, espaços livres de uso público 

e equipamentos públicos comunitários  

 
As APPs e APCs concentram atributos naturais e funções ecossistêmicas, que devem 
ser objetos de recuperação e proteção ambiental. Para tanto, é indicada a 
implantação de parques, em grande medida, coincidentes com encostas suscetíveis 
aos movimentos de massa, onde serão necessárias medidas de recomposição da 
vegetação nativa, de recuperação dos corpos hídricos, de contenção encostas e de 
drenagem sustentável. É previsto ao menos um parque por ocupação, sempre que 
possível associado a espaços livres de uso público.  
 
Os espaços livres de uso público serão implantados nas bordas ou no interior dos 
parques com objetivo de promover o convívio social, a recreação, o esporte e o lazer. 
Podem ser conjugados também com equipamentos públicos comunitários que sirvam 
de sede para iniciativas dos moradores e que fortaleçam os vínculos de pertencimento 
da comunidade com território. Mediante a apropriação dos parques e dos espaços 
livres de uso público pela comunidade, vislumbra-se o estímulo de iniciativas de 
gestão comunitária que contribuam para manejo ambiental e manutenção das áreas 
públicas. A estratégia de conjugar o uso do solo com a proteção dos atributos naturais, 
além de permitir o uso coletivo das áreas de interesse ambiental, ajuda a evitar a 
ocupação e o adensamento em regiões de risco geológico potencial. 
 
 
2.3.2 Desativação de vias que dão acesso a áreas com restrição a 

ocupação 

 
Esta proposta está relacionada, especialmente, às vias que se encontram dentro de 
APCs e até mesmo de APPs e que devem ser desativadas para possibilitar a criação 
de parques, diminuir a circulação de pessoas em locais que serão preservados e 
desincentivar a ocupação dessas regiões de fragilidade ambiental. Essas vias 
também podem ser mantidas apenas como trilhas para pedestres. Destaca-se que, 
muitas dessas APCs coincidem com áreas com maior suscetibilidade a movimento 
de massas, o que reforça ainda mais a necessidade de desincentivar a ocupação 
nestas regiões. 
 
 
2.3.3 Implantação de vias circundando os parques e áreas de 

preservação permanente 
 
As vias-parques estão relacionadas à estruturação do sistema viário existente e 
circundam áreas de preservação permanente e áreas prioritárias para conservação, 
onde serão criadas unidades de proteção ambiental e implantados espaços livres de 
uso público. A delimitação, integral ou parcial, dos parques por vias tem como objetivo 
garantir a visualização e o acesso da população por meio dos espaços públicos.  
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Considerando que as áreas de parques deverão permanecer desocupadas, as vias 
são importantes também para fins de controle da expansão urbana em áreas de 
interesse ambiental, já que o sistema viário delimita mediante a separação física as 
áreas destinadas aos lotes e aos parques, facilitando, assim, ações de fiscalização e 
monitoramento. 
 
A vias-parques propostas estão localizadas: nas ruas Pedro Pomar e Josias da Silva 
Nascimento, respectivamente, nas bordas das APPs dos córregos do Toucinheiro e 
da Terra Vermelha, na ocupação Rosa Leão; na av. Esperança, nas bordas da APP 
do curso d’água principal do córrego dos Macacos; nas avenidas Vitória e Jacarandá 
e nas ruas Santa Maria, Caravans, Aroeira, Dever, da Fé e Advogado Fiel, nas bordas 
das APPs dos afluentes do córrego dos Macacos, na Av. dos Milagres e na ruas Dubai 
e Energia, em topos de morro, na ocupação Vitória. 
 
 
2.3.4 Áreas com potencial para agricultura urbana 
 
Na Izidora, a agricultura urbana é uma prática consolidada, com destaque para as 
hortas comunitárias das ocupações Esperança e Vitória, que integram o Programa 
Territórios Sustentáveis da Subsecretaria de Segurança Alimentar da Prefeitura de 
Belo Horizonte (SUSAN/PBH), e para os diversos quintais produtivos e jardins 
ornamentais em lotes residenciais presentes nas quatro ocupações.   
 
Tendo isto em vista, o Plano tem como objetivo fortalecer as iniciativas comunitárias 
existentes de modo a promover a geração de emprego e renda a partir da 
agroecologia. Em visitas a campo conjuntas entre as equipes do ONU-Habitat e da 
SUSAN/PBH, em janeiro e fevereiro de 2022, foram identificados, aproximadamente, 
200 mil m² com potencial para cultivo em sistemas agroflorestais, nos quais é possível 
o plantio de cerca de 2.500 mil mudas.  
 
A partir das iniciativas de agricultura urbana existentes e do mapeamento de áreas 
preferenciais para cultivos agrícolas, almeja-se os objetivos da soberania e da 
segurança alimentar e nutricional. Entende-se como soberania alimentar o direito das 
comunidades definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de 
produção, distribuição e consumo de alimentos, de modo a garantir a alimentação e 
a nutrição da população.  
 
Nesse sentido, propõe-se a criação e gestão comunitária do ciclo produtivo da 
agricultura urbana no interior das ocupações da Izidora. O ciclo produtivo deverá 
contemplar: estruturas de apoio à produção; banco de sementes crioulas; estufas e 
viveiros; unidades produtivas coletivas e individuais; composteiras comunitárias; 
unidades de beneficiamento da produção ou “pequenas agroindústrias”; escoamento 
e comercialização da produção agrícola. 
 
As estruturas de apoio à produção e as composteiras comunitárias serão parte de um 
conjunto de ações emergenciais e estarão localizadas próximas às unidades 
produtivas coletivas, a fim de garantir o manejo e manutenção das áreas agrícolas, 
bem como o aproveitamento dos resíduos orgânicos.  
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Os bancos de sementes crioulas poderão ser associados a equipamentos 
comunitários, em caráter imediato, e a equipamentos públicos, a médio e longo 
prazos, com objetivo de facilitar o recebimento, o catálogo e a conservação das 
sementes.  
 
As estruturas de beneficiamento, escoamento e comercialização da produção 
poderão ser implantadas na “Incubadora de Empreendimentos Sustentáveis”, onde 
haverá, em médio e longo prazos, edificação para sediar iniciativas comunitárias de 
geração de emprego e renda.  
 
Para as estufas e viveiros existem alternativas locacionais. As áreas mais adequadas 
estão no entorno das ruas Dignidade e do Equilíbrio, em função da proximidade com 
as áreas preferenciais para cultivos agrícolas. No entanto, a localização exata deverá 
definida em conjunto com a PBH, considerando as ações emergenciais, de médio e 
longo prazos de controle da expansão urbana e de recuperação e conservação 
ambiental.  
 
A gestão das áreas produtivas poderá ser realizada pela própria comunidade e 
abranger todo ciclo produtivo da agroecologia. Também poderão ser adotados 
modelos híbridos de gestão, por meio de parcerias com o poder público, entidades da 
sociedade civil e iniciativas privadas.  
 
As áreas destinadas à produção não deverão ser ocupadas, salvo por edificações de 
apoio e manutenção das atividades agrícolas. Já as áreas de entorno poderão contar 
com unidades habitacionais, em que os residentes tenham acesso à política 
habitacional e a programas de geração de emprego e renda vinculados ao ciclo 
produtivo da agroecologia. 
 
 
2.3.5 Áreas com Potencial para Produção Habitacional  
 
As áreas com potencial para produção habitacional, que poderão ser reocupadas ou 
adensadas, foram propostas com o objetivo de garantir que áreas que passarão por 
grandes intervenções não voltem a ser ocupadas de maneira inadequada, evitando a 
formação de novas áreas de risco, e que sejam mais bem aproveitadas, a partir de 
um adensamento, de forma a viabilizar todo o investimento em infraestrutura urbana 
que será realizado. É objetivo, também desta ação, o adensamento em área pouco 
ocupada, mas que não apresenta problemas de risco ou de fragilidade ambiental, 
localizada próxima a eixos estruturantes, onde há potencial de abrigar maior número 
de famílias. Nestas áreas serão propostos três tipos de solução, dependendo de sua 
localização: reestruturação do tecido urbano; reocupação com novas unidades 
habitacionais; e implantação de novas unidades habitacionais em lotes vagos.  
 
A proposta de reestruturação de tecido urbano está vinculada a áreas de risco ou 
de fragilidade ambiental que se encontram ocupadas e que deverão passar por 
grandes obras a fim estruturar e estabilizar encostas para que possam ser 
reocupadas, além de grandes obras de estrutura urbana básica, possibilitando a 
entrada de serviços básicos na região. A reestruturação do tecido urbano propõe total 
troca de tecido dessas áreas, que passariam a ter uma configuração mais próxima a 
da cidade formal nestas regiões, permitindo maior controle sobre o adensamento e 



77 

 

 
 

dificultando a expansão da área de forma irregular. Este tipo de intervenção garantiria 
a oportunidade de morar de forma segura e com a infraestrutura adequada em áreas 
de difícil consolidação.  
  
Sugere-se que esta ação seja feita nas seguintes áreas: 

✓ ao sul da “voçoroca”, onde foram identificados muitos lotes vagos próximo à 
via que terá função estruturante no território, tendo potencial para 
adensamento. Trata-se de região que deverá passar por grandes obras 
estruturantes para estabilização da Voçoroca, implantação de parque e 
estruturação viária, facilitando e justificando uma reestruturação do tecido ali;  

✓ margens da Av. Esperança, próximo a APP do córrego dos Macacos, por ser 
uma área que está passando por um processo de adensamento no sentido da 
APP e que deve ser contido. Esta área deverá passar por grandes obras 
estruturantes para consolidação da Av. Esperança e obras para instalação do 
reservatório de amortecimento de cheias, dentro da APP do córrego dos 
Macacos; 

✓ margens da Av. Esperança, à norte, sendo uma área deverá passar por 
grandes obras estruturantes para consolidação da Av. Esperança; 

✓ toda a ocupação Helena Greco. Está ação será apresentada para a 
comunidade como uma alternativa das propostas de intervenção, no qual seria 
possível reestruturar toda a área com troca de tecido, mitigar os riscos, 
construir unidades habitacionais adequadas e ainda garantir melhor gestão 
sobre a área desocupada das APPs, bem como dificultar o adensamento de 
forma irregular após a implantação de um conjunto habitacional. 

 
A proposta de reocupação com novas unidades habitacionais está vinculada a 
áreas de risco já ocupadas e que devem passar por obras de estabilização de encosta 
e cujos lotes poderão receber novas unidades habitacionais unifamiliares após a 
conclusão das obras. A construção de novas unidades habitacionais evitaria a 
reocupação das áreas de forma irregular. Esta proposta está sendo feita para locais 
pontuais nas ocupações Rosa Leão, Helena Greco e Esperança.  
  
A proposta de implantação de novas unidades habitacionais em lotes vagos está 
vinculada, especificamente, a região da Rua dos Cristais, na ocupação Vitória, onde 
foram identificados conjuntos de lotes vagos ou pouco ocupados e que poderão ser 
utilizados para construção de conjuntos habitacionais. Está ação deve ser 
subsequente à ação de curto prazo já descrita neste documento como cercamento e 
indenização de lotes pouco ocupados ou desocupados. 
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Figura 12 – Estratégias de Desenho Urbano e Usos Coletivos da ocupação Helena Greco 

 
 

Figura 13 - Estratégias de Desenho Urbano e Usos Coletivos da ocupação Rosa Leão 
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Figura 14 – Estratégias de Desenho Urbano e Usos Coletivos da ocupação Esperança 

 
 

Figura 15 – Estratégias de Desenho Urbano e Usos Coletivos da ocupação Vitória 
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CONCLUSÃO 
 
A viabilidade do planejamento a longo prazo para urbanização de áreas em franca 
expansão depende de ações estratégicas de gestão que garantam a viabilidade 
econômica, social e ambiental das intervenções. No caso da Izidora, soma-se a 
relevância ambiental da área e o potencial de expansão para territórios 
ambientalmente relevantes, demandando uma atuação não só emergencial, mas 
continuada.  
 
Tendo em vista o agravo dos impactos socioambientais que a ausência de um 
controle da expansão já acarreta e compreendendo também os desafios de 
operacionalizar ações efetivas, buscou-se traçar estratégias de controle da expansão 
potencializando as ferramentas e instrumentos existentes, atualmente, ao mesmo 
tempo que desenhando possibilidades estratégicas para apropriações temporárias e 
definitivas dos espaços, a fim de mitigar reocupações de locais que já foram frutos de 
ações de controle. 
 
O que se pretende com esse Plano é garantir que, para além de uma efetividade da 
ação de controle da expansão e adensamento, de fato necessária, se some impactos 
positivos de curto prazo para a comunidade residente nas ocupações. Assim, 
conforme resumido no quadro a seguir e detalhado anteriormente, foram traçadas 
três frentes de atuação, com respectivas estratégias de gestão que assimilam as 
especificidades de cada uma referentes a escala, possibilidades de monitoramento e 
apropriação das áreas. 
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ANEXO I - PROCESSO DE OCUPAÇÃO ANO A ANO 
 
A evolução de cada uma das ocupações foi descrita ano a ano, desde o início da 
construção das primeiras edificações, por meio de dois tipos de figuras: 

(i) figuras elaboradas a partir de dados consolidados pela Diretoria de 
Monitoramento da Legislação Urbanística (DMLU) da SMPU das novas 
edificações encontradas ano a ano, considerando-se voos de drone 
realizados pela Prefeitura periodicamente. Nestas figuras é possível 
perceber, a partir da diferenciação de cores, quais foram as regiões com 
maior expansão da ocupação em determinado ano (Figura 16, Figura 17, 
Figura 21, Figura 22, Figura 27 e Figura 28); 

(ii) figuras elaboradas por imagens de satélite selecionadas no Google Earth, 
procurando sempre trazer imagens com melhor resolução e onde era 
possível perceber as novas edificações que foram construídas no ano 
subsequente; e, também, dos dois últimos voos de drone realizados pela 
SMPU (Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 23, Figura 24, Figura 25, 
Figura 26, Figura 29, Figura 30 e Figura 31). 

De forma a possibilitar uma avaliação visual sobre o crescimento da ocupação, a 
apresentação destas figuras foi feita por meio de quadrantes sequenciais, lado a lado. 
 
 
Helena Greco e Rosa Leão 
 
A partir das Figuras 16 a 20, apresentadas ao final deste item, pode-se observar que 
a ocupação Helena Greco foi a primeira a ser iniciada dentre as quatro que estão na 
região da Izidora, tendo início no ano de 2011. Neste primeiro ano, a construção das 
edificações se concentrou na porção noroeste da ocupação, especificamente ao logo 
da Rua Mario Aurélio e do Beco Osvald Demétrio.  
 
No ano subsequente, em 2012, a região central da ocupação foi amplamente ocupada 
(Rua Dona Helena Greco, Rua Bloco Um, Rua Brasil, Rua Bloco Três, Beco das 
Esmeraldas e entorno), mas ainda não estava bem delimitado o traçado das vias de 
pedestre que seriam, posteriormente, consolidadas. É nesta região que se 
concentram as áreas de declividade mais suaves da ocupação, visto que se encontra 
“encaixada” em um vale de declividade moderada a alta. Entretanto, as regiões onde 
se concentram declividades superiores a 47% ainda não haviam sido ocupadas. 
Observa-se que o ano de 2012 foi o ano com maior número de construções na Helena 
Greco, podendo se considerar este o período de consolidação da ocupação. 
 
Em 2013, o crescimento da ocupação foi pouco expressivo, se comparado ao ano 
anterior, mas é possível perceber uma concentração de novas edificações no sentido 
da Áreas de Preservação Permanente (APP) do córrego do Toucinheiro, que faz 
divisa entre a ocupação Helena Greco e Rosa Leão; e a construção de edificações 
espraiadas pela ocupação, localizadas na área central ocupada em 2012 e que 
começa a sofrer adensamento. Algumas edificações começam a ser notadas em 
áreas com declividade mais elevada (próximo à Rua Dois de Setembro).  
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Já em 2014, a construção de novas edificações foi ainda menor e também ocorreu de 
forma espraiada. É possível perceber o início da ocupação no sentido da APP da 
nascente do córrego do Toucinheiro. Na imagem de satélite (Figura 18) torna-se mais 
evidente a marcação das vias de pedestre da ocupação. 
 
Em 2015, o crescimento da ocupação foi praticamente inexpressivo. Já em 2016, 
percebe-se uma pequena concentração de novas construções no sentido da região 
norte, onde o terreno possui maior declividade, entre a Rua Brasil e o Beco das 
Bananeiras. Acredita-se que as primeiras construções da ocupação, com apenas um 
cômodo e de materiais improvisados, passaram por um processo de adensamento e 
melhorias construtivas ao longo dos anos. Destaca-se que o traçado das vias de 
pedestre vai se consolidando cada vez mais.  
 
Em 2017, o crescimento se deu de forma espraiada, adensando a região central já 
ocupada. É possível observar, também, novas edificações ao longo da APP de 
nascente e de curso d’água e nas regiões de maior declividade da ocupação. Ao 
avaliar a imagem de satélite deste ano (Figura 19), nota-se a diferença em relação à 
densidade construtiva se comparada ao ano anterior. O ano de 2018 segue o mesmo 
parâmetro, entretanto, o adensamento da ocupação ocorre, apenas, nas regiões de 
maior declividade (norte e nordeste).  
 
No ano de 2019, as novas edificações se concentraram, basicamente, na porção 
norte e leste da ocupação, em região de maior declividade, conformada pelo entorno 
da Rua da Resistência, da Rua Júnio Veríssimo, da Rua Bloco Três e da Rua Amor 
Perfeito. Houve também adensamento na APP de nascente.  
 
Em 2020 e 2021 foram construídas poucas edificações, sendo o adensamento das 
áreas já ocupadas um pouco maior no ano de 2021 (região de maior declividade e a 
APP do córrego do Toucinheiro, Foto 6 e Foto 7). Até o momento, em 2022, não foram 
identificadas novas construções (Figura 17). 
 

  
Foto 6 - Beco da Travessa na ocupação Helena Greco. Foto 7 - Ocupação na APP de nascente próximo 

à Rua das Esmeraldas na Helena Greco. 

 
A partir da análise das Figuras 16 e 18, observa-se que a ocupação Rosa Leão teve 
seu início em 2013, sendo possível ver a construção das primeiras moradias ao 
comparar as imagens de satélite de julho e de agosto de tal ano. A Figura 18 também 
indica que as primeiras moradias foram feitas em materiais improvisados, de forma a 
marcar a presença das famílias no território, sendo transformadas, posteriormente, 
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em moradias com materiais mais permanentes. Outra informação relevante é que a 
ocupação do território se deu consolidando as estradas vicinais já existentes30.  
 
Logo no primeiro ano da ocupação, as famílias se dispersam por todo o território, 
sendo o ano com maior número de construções na ocupação, seguido do ano de 
2014. Chama a atenção o fato de a região leste do território, que possui relevo mais 
suave, ter sido menos ocupada neste período, sofrendo adensamento apenas nos 
anos subsequentes. Já a região central da ocupação que possui alta declividade, no 
entorno da Rua Vitória da Conquista e entre Rua Frei Gilvander e Rua Pedro Pomar, 
permaneceu, ainda, desocupada. Ainda em 2013, grande parte das edificações se 
concentrou no norte da ocupação na divisa com a “cidade formal”, na Rua Carnaúba. 
Também foi ocupada a Rua da Resistência, que é uma das principais entradas para 
a ocupação Helena Greco, assim como a APP do córrego do Toucinheiro, em margem 
oposta à esta ocupação. 
 
Em 2014, houve o adensamento das áreas já ocupadas, uma ocupação mais 
expressiva na região leste e o avanço para as áreas ainda pouco ocupadas de maior 
declividade, citadas anteriormente. Chama atenção, também, o adensamento de 
regiões mais próximas à malha urbana formal das cidades vizinhas, sendo a porção 
próxima à Rua Carnaúba, a APP do córrego do Toucinheiro nas margens da Rua 
Aparana e no encontro da Avenida Rosa Leão com Rua Pedro Pomar (Foto 10). Além 
disso, neste ano o traçado viário começa a se consolidar e os barracos improvisados 
começam a ser substituídos. 
 
Em 2015, o crescimento foi um pouco mais brando e espraiado, entretanto é possível 
observar, pela imagem de satélite (Figura 18), um adensamento construtivo das 
edificações já existentes com aumento da área construída e mudança do padrão das 
construções que se configuraram no início da ocupação. Neste mesmo ano, o traçado 
viário já se torna bem consolidado, refletindo o que hoje se encontra na ocupação. 
 
Em 2016, é possível notar a presença de mais construções se comparado ao ano 
anterior e destaca-se o adensamento da região conhecida como Sapolândia, à leste 
da ocupação. Além disso, é possível observar o adensamento de áreas de maior 
declividade, especialmente na região oeste da ocupação. 
 
Nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (Figura 17), o adensamento da ocupação 
ocorre de forma constante, não havendo concentração em áreas específicas. 
Destaca-se que as APPs do córrego do Toucinheiro, tanto na divisa com a ocupação 
Helena Greco quanto na porção oeste da ocupação, foram sendo ocupadas 
lentamente e que entre os anos 2016 e 2017, a ocupação sofre um aumento na 
densidade construtiva. Em 2021, a área ao sul da Rua Júlio César e leste da Rua 
Guarani começa a ser ocupada (Foto 8 e Foto 9). Até o momento, em 2022, as novas 
construções foram pontuais e espraiadas na ocupação (Foto 10 e Foto 11). 
 

 
30 É possível identificar todo o traçado da via que hoje se consolidou como Av. Rosa Leão a partir das primeiras 
imagens de abril de 2011. 
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Foto 8 - Edificações sendo construídas no 

final da Rua Júlio César na ocupação Rosa 
Leão. 

 

Foto 9 - Expansão da ocupação a sul da Rua Júlio César na 
ocupação Rosa Leão. 

  
Foto 10 - Encontro da Rua Pedro Pomar com 
Avenida Rosa Leão na ocupação Rosa Leão 

Foto 11 - Entorno da Rua Helena Greco na ocupação Rosa 
Leão. 
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Figura 16 – Consolidação das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2011 a 2022) 
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Figura 17 – Consolidação das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Figura 18 – Consolidação das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) 
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Figura 19 – Consolidação das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Figura 20 – Consolidação das ocupações Helena Greco e Rosa Leão, avaliada a partir de imagem de drone ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Esperança 
 
A partir das Figuras 21 a 26, observa-se que a ocupação Esperança teve início em 
2012, concentrando-se no limite com a cidade formal, especificamente nas bordas da 
Rua Líbia. Em 2013, as construções começam a se espalhar, sendo possível verificar 
a presença de algumas tanto na porção mais à norte da ocupação (região da Rua 
Isidora, Rua Esmeralda, Rua Gilvander Moreira e Rua Esperança à norte), quanto na 
área central (Av. Esperança, Rua Azaleia, Lírios Brancos e Cravo). Assim como 
ocorreu nas ocupações Helena Greco e Rosa Leão, as primeiras edificações foram 
em barracos improvisados, que começam a se modificar em 2014. 
 
Em 2014, acontece um crescimento acelerado da ocupação, em todas as regiões, 
inclusive na área mais ao sul, que até então, não havia sido ocupada. Este foi o ano 
em que a ocupação mais cresceu e é possível perceber o seu traçado viário se 
formando. Permaneceram desocupadas a área conhecida como Mata do Esperança, 
as áreas de maior declividade entre a Rua Líbia e a Avenida Esperança em sua 
porção leste e entre esta mesma via e a Rua Gilvander Moreira; além de outras áreas 
com alta declividade e de fundo de vale (entorno da Rua Gilvander Moreira à norte, 
entre ruas Arlindo Nunes Guimarães e Cravo e no entorno da Rua Hortência).  
 
Em 2015, surgiram novas edificações espraiadas, porém de forma bem mais tímida 
se comparado ao ano anterior. Houve uma concentração de novas edificações no 
norte da ocupação, ao longo da Rua Gilvander Moreira; e um avanço tímido em áreas 
de maior declividade entre a Avenida Esperança e Rua Líbia. O traçado viário da 
ocupação já estava bem consolidado, conforme visualizado na imagem aérea. 
 
Em 2016 e 2017, o crescimento desacelera um pouco mais e se destaca a 
continuidade da ocupação na região entre a Av. Esperança e Rua Líbia e, também, 
entre essa mesma região da Av. Esperança e a Rua Gilvander Moreira. Outras áreas 
de maior fragilidade ambiental, destacadas anteriormente (entre ruas Arlindo Nunes 
Guimarães e Cravo e no entorno da Rua Hortência), também vão sendo ocupadas 
lentamente, mantendo-se desocupada apenas a Mata do Esperança. Ao observar a 
imagem de satélite de 2017 (Figura 24), também é possível perceber o aumento da 
densidade construtiva na ocupação. 
 
O ano de 2018 teve um crescimento pouco expressivo, sendo ainda um vetor de 
expansão da ocupação a região entre a Av. Esperança e Rua Líbia e, adicionalmente, 
entre essa mesma avenida e a Rua Gilvander Moreira.  
 
Em 2019, houve um aumento considerável no número de novas construções na 
ocupação se considerado o ano anterior. Além do adensamento de áreas já 
ocupadas, continua sendo expressivo o crescimento no entorno da Av. Esperança 
porção leste, assim como na porção norte da ocupação, especialmente no entorno da 
Rua Hortência e Rua Isidora. 
 
A partir de 2020, o crescimento da ocupação começou a desacelerar, chegando no 
ano de 2022 com construções pontuais e espraiadas. Em 2020, chama atenção as 
novas construções concentradas entre a Rua Lírios Brancos e a Rua Azaleia e na Av. 
Esperança próximo à Rua Savassi (Foto 12). Em 2021, este crescimento se concentra 
na porção oeste da Av. Esperança, na região sul da ocupação. Este crescimento 
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também ocorre na Rua Nova, em seu encontro com a Rua Bela Vista do Esperança 
(Foto 13). Ao longo destes anos é possível verificar que as edificações estão em 
processo constante de expansão, aumentando a densidade construtiva da ocupação. 
 

  
Foto 12 - Edificações sendo construídas entre a 

Avenida Esperança e a APP do córrego dos Macacos, 
próximo à Rua Savassi, na ocupação Esperança. 

Foto 13 - Rua Nova na ocupação Esperança. 
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Figura 21 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2012 a 2022) 
 



95 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 22 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2012 a 2022) – continuação
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Figura 23 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) 
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Figura 24 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Figura 25 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Figura 26 – Consolidação da ocupação Esperança, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Vitória 
 
Com a análise das Figuras 27 a 31, observa-se que a ocupação Vitória teve início de 
forma tímida no ano de 2013, sendo construídas poucas edificações e com 
aproveitamento de estradas vicinais já existentes nesta área, até então, desocupada.  
 
Foi no ano de 2014 que a ocupação realmente se consolidou, sendo um dos anos 
onde houve mais construções de edificações na área, seguido do ano de 2015. As 
edificações foram construídas, em maior concentração, na porção norte da ocupação, 
na divisa com o município de Santa Luzia, que configura o entorno da atual Praça da 
Árvore. As edificações também se espalharam na porção centro oeste da Vitória. As 
estradas vicinais já existentes deram espaço às futuras vias da ocupação e novas 
vias também foram abertas. Algumas poucas edificações foram construídas ao longo 
da atual Avenida dos Milagres neste ano, avenida essa que já estava estruturada 
como uma estrada vicinal, antes da ocupação da área. Conforme observado nas 
imagens aéreas (Figura 29), há um crescimento da mancha urbana da ocupação se 
considerarmos a data de fevereiro de 2014 para outubro de 2014.  
 
Em 2015, o crescimento da ocupação continua de forma acelerada, sendo possível 
observar a expansão para a região sul da ocupação; e o adensamento das áreas já 
ocupadas, com destaque para o entorno da Praça da Árvore e a porção central da 
ocupação (entorno da Rua Conquista da Vitória). O entorno imediato à leste da ravina 
(“voçoroca”) também é densamente ocupado. A APP do córrego dos Macacos, na 
região central da Vitória, começa a ser ocupada. E a porção leste da região ainda 
permanece com crescimento tímido. Ainda sobre a região leste, é importante destacar 
que ela possui uma barreira a ser vencida, antes de chegar na Avenida dos Milagres, 
que é uma região com alta declividade e áreas de drenagem das águas. Observa-se 
que ao longo dos anos essa região sofre uma pressão de ocupação lenta e pouco 
expressiva devido à dificuldade de ser ocupada. Nesta mesma situação está a porção 
acima da ravina. Por fim, é também neste ano de 2015, que acontece o início da 
substituição dos primeiros barracos da ocupação por edificações maiores. Neste 
mesmo período o traçado viário já se consolida, se compararmos com as vias que 
hoje existem.  
 
Em 2016, o crescimento da ocupação desacelera um pouco e há um maior 
adensamento das regiões já consolidadas a priori. Ocorre uma diminuição das 
construções no entorno da Praça da Árvore - se comparado aos anos anteriores - e 
um avanço da ocupação no sentido leste, especialmente próximo à Av. dos Milagres. 
Observa-se que a mancha urbana começa a “subir a encosta” do sentido oeste para 
leste (área de maior fragilidade ambiental), avançando aos poucos até a cumeeira da 
encosta, que se dá nesta Avenida. É nesse ano que a ocupação começa a avançar, 
também, na porção superior da “voçoroca”.  
 
Em 2017, ainda foram muitas as construções novas na ocupação e ocorrem de forma 
espalhada, bem como, em maior densidade no sentido leste da ocupação e na 
Avenida dos Milagres. Observa-se uma concentração, também, na Rua Pará de 
Minas. Ao observar as imagens aéreas (Figura 30), é possível notar um adensamento 
construtivo considerável em toda a Vitória.  
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Em 2018, o número de novas construções diminuiu, se comparado aos anos 
anteriores, e continuou de forma espraiada. Destaca-se, o crescimento da região sul 
da ocupação e no encontro da Av. dos Milagres com Rua dos Cristais.  
 
Em 2019, a presença de novas construções voltou a ser expressiva, com destaque 
para a região da Praça da Árvore, a área no encontro da Rua Universal com Av. dos 
Milagres e entorno da Av. Vitória. Em 2020, o crescimento continuou espraiado pela 
ocupação. 
 
Em 2021, o crescimento se deu no sentido do adensamento de áreas já consolidadas, 
mas concentrado na porção leste no entorno da Av. dos Milagres (Foto 17) e ruas 
próximas (no encontro da Av. dos Milagres com Rua dos Cristais e com Rua 
Conquista da Vitória, (Foto 14 e Foto 15). Neste período, o avanço sobre áreas mais 
frágeis ambientalmente é considerável. Também é notável o crescimento no sul da 
ocupação.  
 
Até o momento, em 2022 a presença de novas edificações na ocupação caiu, 
havendo maior concentração na região sul (Foto 17), próximo à Av. dos Milagres. 
 

  
Foto 14 - Edificações na Rua dos Cristais, próximo 

da Av. dos Milagres, na ocupação Vitória. 
Foto 15 - Rua Conquista da Vitória, próximo à Av. 

dos Milagres, na ocupação Vitória. 

 
 

Foto 16 - Edificações na região extremo sul da 
ocupação Vitória, na Rua Carolina Maria de Jesus. 

Foto 17 - Edificações sendo construídas na Av. dos 
Milagres, na ocupação Vitória. 
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Figura 27 – Consolidação da ocupação Vitória, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2011 a 2022) 
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Figura 28 – Consolidação da ocupação Vitória, avaliada a partir da identificação de novas construção ano a ano (2011 a 2022) - continuação 
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Figura 29 – Consolidação da ocupação Vitória, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2012 a 2022) 
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Figura 30 – Consolidação da ocupação Vitória, avaliada a partir de imagem de satélite ano a ano (2012 a 2022) - continuação 
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Figura 31 – Consolidação da ocupação Vitória, avaliada a partir de imagem de satélite e drone ano a ano (2012 a 2022) - continuação 
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ANEXO II – METODOLOGIA MONITORAMENTO NA IZIDORA 

Compreendendo a necessidade de monitoramento de uma das áreas com maior 
processo de adensamento atualmente na cidade, organizou-se uma força tarefa entre 
a SMPU e a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte 
(Prodabel) para atualização das camadas de edificações das ocupações da Izidora, 
assim como a sistematização continuada das informações extraídas dos voos de 
drone, dos levantamentos de campo e do geoprocessamento em painéis na 
plataforma Power BI, a fim de permitir um acompanhamento mais dinâmico do 
território. 

A utilização do Power BI proporcionou um ganho nas análises e na tomada de 
decisões, pois tornou-se um agregador dos dados produzidos ao longo do trabalho, 
permitindo a visualização dinâmica das informações e facilitando a comunicação entre 
as equipes de produção e análise de dados. Por sua natureza, o Power BI apresentou 
vantagens em relação aos mapas tradicionais, agregando gráficos e tabelas, além da 
visualização cartográfica, permitindo o recorte dos dados de acordo com áreas de 
interesse ou situações específicas do desenvolvimento do trabalho. 

Um dos produtos necessários para o acompanhamento das mudanças ocorridas na 
região das ocupações da Izidora foi a atualização da camada de edificações, 
elaborada em 2015, data da última restituição aerofotogramétrica do município e 
anterior à intensificação do adensamento na região. Partindo-se da camada de 
edificações disponível no banco de dados corporativo, a Diretoria de Monitoramento 
da Legislação Urbanística da Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN) 
procedeu à atualização a partir da imagem Google visualizada no plugin QuickMap 
Services do QGIS. 

Após a vetorização inicial, a camada foi comparada com a série de imagens 
disponíveis no Google Earth para a identificação aproximada do ano de construção 
de edificações, tendo sido considerado o ano correspondente à data da imagem em 
que foi possível identificar a edificação construída. A partir de 2019, as edificações 
passaram a ser atualizadas com base nas imagens dos voos de drone realizados pela 
Prodabel na área de estudo.  

De maneira geral, o trabalho consistiu na vetorização das edificações a partir de 
inspeção visual da imagem e criação de polígonos com os limites externos da 
cobertura (telhado ou laje). Destaca-se que, apesar da precisão do trabalho da 
equipe, as limitações técnicas tanto na obtenção das imagens quanto das ferramentas 
de vetorização utilizadas, podem gerar incompatibilidades com a situação real, seja 
pela exatidão cartográfica ou pela própria rapidez com que as alterações construtivas 
ocorrem na região. 

Para realização deste trabalho, as Figuras 2, 3, 4, 5 e 6 foram retiradas do Power BI 
e as Figuras 20, 26 e 31 são imagens dos voos de drone realizados pela Prodabel. 
As informações completas podem ser acessadas pelo link: https://bit.ly/powerbi-
izidora 

https://bit.ly/powerbi-izidora
https://bit.ly/powerbi-izidora
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ANEXO III – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE 
DENSIDADE DE SELOS 
 
No que se refere à densidade de selos, foi realizada análise por ocupação, a partir do 
método de Interpolação de Kernel, para conseguir identificar as áreas com maior 
concentração de famílias, chegando-se ao Mapa 1, Mapa 4, Mapa 8 e Mapa 12. O 
método de interpolação utilizando ferramentas de geoprocessamento possibilita 
avaliar o grau de concentração ou o modo de distribuição dos fenômenos/ocorrências 
em um determinado espaço. A partir dessa interpolação, as informações espaciais 
(posição e distâncias) são cruzadas, matricialmente, com aquelas alfanuméricas que, 
neste caso, correspondem às densidades de selos, de forma a permitir gerar uma 
análise mais precisa ao considerar o limite das ocupações (MOURA, 2012).  
 
O Interpolador de Kernel que permite a avaliação de densidades, grau de 
concentração de um fenômeno, ou tipo de ocorrência territorial, além de considerar o 
arranjo espacial cruzando o agrupamento de pontos ou ocorrências por área, 
podendo ser ponderado por algum dado alfanumérico (MOURA, 2012). Foram 
cruzadas as informações espaciais da posição dos selos com a informação numérica 
da quantidade de selos, o que possibilitou verificar as áreas com maior frequência de 
adensamento. Posteriormente foi utilizado como método de classificação o de 
quebras naturais, no qual o software identificou e separou os valores de frequência 
conforme os três principais saltos de valores, ou seja, separou-se os valores por 
faixas conforme a identificação das três principais mudanças no padrão de valores de 
frequência, agrupando os subconjuntos que possuem características semelhantes 
(MOURA, 2012). 
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ANEXO IV – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE VETORES 
DE EXPANSÃO 
 
As análises para identificar vetores de expansão a partir da concentração de novas 
construções nos dois últimos anos, ou seja, 2021 e 2022 – até a data deste 
documento foram feitas a partir dos seguintes mapas: 

(i) mapas unindo as edificações construídas a cada dois anos para auxiliar no 
processo de identificação dos principais vetores de crescimento das 
ocupações e para quais áreas o Plano deve propor ações de controle que 
inibam a expansão (Mapa 2, Mapa 6, Mapa 10 e Mapa 15); 

(ii) mapas que auxiliam na visualização dos vetores de expansão ou 
adensamento das ocupações, elaborados a partir do método de 
Interpolação de Kernel, conseguindo identificar as áreas com maior 
concentração de novas edificações nos anos de 2021 e 2022 (Mapa 3, 
Mapa 7, Mapa 11 e Mapa 16). 

O método de interpolação utilizando ferramentas de geoprocessamento possibilita 
avaliar o grau de concentração ou o modo de distribuição dos fenômenos/ocorrências 
em um determinado espaço. A partir dessa interpolação, as informações espaciais 
(posição e distâncias) são cruzadas, matricialmente, com aquelas alfanuméricas que, 
neste caso, correspondem às densidades de selos, de forma a permitir gerar uma 
análise mais precisa ao considerar o limite das ocupações (MOURA, 2012).  
 
O Interpolador de Kernel que permite a avaliação de densidades, grau de 
concentração de um fenômeno, ou tipo de ocorrência territorial, além de considerar o 
arranjo espacial cruzando o agrupamento de pontos ou ocorrências por área, 
podendo ser ponderado por algum dado alfanumérico (MOURA, 2012). Foram 
cruzadas as informações espaciais da posição dos selos com a informação numérica 
da quantidade de selos, o que possibilitou verificar as áreas com maior frequência de 
adensamento. Posteriormente foi utilizado como método de classificação o de 
quebras naturais, no qual o software identificou e separou os valores de frequência 
conforme os três principais saltos de valores, ou seja, separou-se os valores por 
faixas conforme a identificação das três principais mudanças no padrão de valores de 
frequência, agrupando os subconjuntos que possuem características semelhantes 
(MOURA, 2012). 
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ANEXO V – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE SELEÇÃO 
DE LOTES COM EDIFICAÇÕES COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 0 A 20M² E DE 
0 A 40M² 
 
Em se tratando da identificação de áreas vazias, fez-se necessário analisar a 
concentração de domicílios em cada região e identificar a presença de lotes pouco 
ocupados ou vazios. Neste sentido, foi possível identificar regiões mais adensadas e 
áreas que ainda podem sofrer adensamento, bem como, a existência de áreas pouco 
ocupadas ou de vazios urbanos, onde novas unidades habitacionais poderiam ser 
construídas. 
 
Para realizar essa análise foi utilizado o mapeamento de divisa de lotes feito no 
produto “Diagnósticos técnicos das ocupações da Izidora”, para análise do padrão 
dos lotes existentes nas ocupações. Ressalta-se que, foram excluídas desse 
mapeamento, as áreas que se encontravam inseridas nas manchas classificadas 
como APCs e APPs – já descritas e detalhadas no produto” Plano de recuperação 
ambiental: estratégias para a recuperação ambiental e proteção de áreas vazias nas 
ocupações da Izidora” e no produto “Diagnósticos técnicos das ocupações da 
Izidora”31. Ademais, em algumas poucas regiões da ocupação não foi possível 
realizar o mapeamento das divisas dos lotes, em especial nas áreas desocupadas de 
alta declividade; áreas com presença de vegetação expressiva, áreas com mais de 
uma edificação dentro de um mesmo lote ou áreas de alta densidade.  Isto ocorreu 
em uma porção considerável da ocupação Helena Greco, que não foi incluída nesta 
análise. 
 
Para identificar áreas desocupadas ou pouco ocupadas, foi utilizada esta mesma 
base de divisa de lotes, acrescentando as informações de edificações que foram 
levantadas pela DMLU/SMPU em momento anterior. A partir disso, foram 
classificados os lotes com área maior que 40m² que não possuem edificação ou que 
possuem edificação pequena (com área construída de até 20m² ou de até 40m²), 
estando representados no Mapa 5, Mapa 9, Mapa 13 e Mapa 14. Foram excluídos 
dessa classificação os lotes localizados em áreas de suscetibilidade a movimentos 
de massa e em APPs e os lotes com menos de 40m² por não serem passíveis de 
serem regularizados, segundo critérios da política habitacional de Belo Horizonte.  
 
Em relação à área construída das edificações de até 20m², a partir das análises 
realizadas em campo, foi possível perceber que eram edificações pequenas e que, 
em muitos casos, se encontravam desocupadas. Além disso, poucos lotes das 
ocupações possuíam edificações com área construída menor que 20m². Portanto, 
optou-se por incluir estas edificações na seleção dos lotes que foram considerados 
pouco ocupados.  
 

 
31 As APCs estão em constante processo de revisão a partir de novos dados e vistorias realizadas. Para esta 
análise, foi utilizado o limite de APCs produzido em novembro de 2021, momento em que o mapeamento foi 
realizado. Cabe ressaltar que o Produto Plano de Recuperação Ambiental indica essas manchas mais atualizadas, 
assim como sugere revisão de algumas APPs. Como esta adequação ainda não está legalmente instituída pelos 
órgãos e secretarias ambientais, neste documento também se optou por não a utilizar, adotando a base oficial 
existente até a data de elaboração. 
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Somente para a região sul da ocupação Vitória que este valor foi alterado para 
edificações com áreas construída de até 40m², visto que os lotes nesta região eram 
maiores, portanto, pouco aproveitados quando contavam com a presença de 
edificações deste tamanho. Destaca-se que para a ocupação Helena Greco não foi 
aplicada esta classificação, visto que o padrão de área de lote, assim como do 
tamanho das edificações, é inferior se comparado às outras três ocupações. 
 
Os Mapas 5, 9, 13 e 14 foram elaborados para apresentar um cenário geral de lotes 
ainda disponíveis na ocupação e que poderiam ser utilizados a partir de uma atuação 
de curto prazo, para realocar famílias, ou a longo prazo, para construção de novas 
edificações. Este mapa identifica regiões onde ainda há concentração de lotes vagos 
ou pouco ocupados, sendo possível estruturar, a partir destas manchas, ações para 
aproveitamento dos mesmos.  
 
Entretanto, é importante salientar que, quantificar o número de lotes vagos 
identificados neste mapeamento, representaria certa fragilidade para essa análise, 
visto que são lotes que ainda precisam ser vistoriados em campo para avaliar se, de 
fato, poderiam ser utilizados a partir de alguma ação de gestão e aproveitamento de 
áreas ainda desocupadas. 




