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e-mail: marinammoura@pbh.gov.br 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

O empreendimento de intervenções para redução de risco de inundações nas bacias dos córregos 

Cachoeirinhas, Pampulha e Onça, localizadas nas regionais Pampulha, Norte e Nordeste, está 

sendo executado em conformidade com o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte 

– PDDU e com a Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte. Para tanto, as obras irão 

conferir o adequado tratamento dos fundos de vale, principalmente nas comunidades ribeirinhas 

dos Bairros  Novo Aarão Reis, Antônio Ribeiro de Abreu, São Gabriel e Ouro Minas.   

 

Em relação ao acompanhamento social dessa obra, a empresa Assessoria Social e Pesquisa – 

ASP está contratada pela Companhia Urbanizadora e de Habitação – URBEL, que integra a 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, para elaborar e executar o Projeto de 

Trabalho Social - PTS e o Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias, em consonância 

com os objetivos do PAC através do Programa Saneamento para Todos, na Modalidade Manejo 

de Águas Pluviais e com as diretrizes programáticas do Ministério das Cidades – MCidades. Cabe 

considerar que, além dos recursos provenientes desse Programa, por meio da Caixa Econômica 

Federal, foram disponibilizados também recursos do Tesouro do Município (ROT). 

 

Este documento apresenta o PTS. Trata-se da elaboração do plano de trabalho, a partir das 

diretrizes programáticas e metodológicas determinadas pela contratante, contendo a 

caracterização da área de intervenção e entorno, o diagnóstico da população da Área Diretamente 

Afetada – ADA e da Área de Influência Direita – AID, o Plano de Reassentamento e Medidas 

Compensatórias, o cronograma de execução de atividades propostas nesse plano, a composição 

da equipe técnica, as parcerias, o valor da intervenção, os prazos contratuais, o cronograma físico-

financeiro de desembolso e a avaliação. Conforme o Termo de Referência (2014, p. 6) do 

empreendimento em questão, o PTS tem o seguinte objetivo: 

Como um conjunto de ações educativas e de mobilização social, planejadas e 
desenvolvidas em função das obras contratadas, tendo como objetivo promover a 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental do empreendimento, assim como 
qualificar e aperfeiçoar os investimentos em saneamento. Observadas as 
características do empreendimento e o perfil da população beneficiária, as atividades 
desenvolvidas pelo trabalho social têm a função de incentivar a gestão participativa 
por meio da criação de mecanismos capazes de viabilizar a participação da população 
nos processos de decisão e manutenção dos bens/serviços empreendidos para 
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adequá-los à realidade socioeconômica e cultural e às reais prioridades dos grupos 
sociais atendidos, através, principalmente, dos planos de ação de Mobilização, 
organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social da intervenção, 
de Educação Ambiental e Patrimonial, de desenvolvimento socioeconômico, bem 
como do Plano de Remoção e Reassentamento. 

 

As ações sociais propostas no PTS, e a eventual execução, foram elaboradas seguindo as 

diretrizes da Secretaria Nacional de Saneamento no que diz respeito ao Trabalho Socioambiental, 

do MCidades no que couber na Instrução Normativa n° 8/2009 e na Portaria n° 317/2013, no 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do empreendimento 

(PBH/SUDECAP, 2013), nas legislações e normativas da Política Municipal de Habitação de Belo 

Horizonte, entre outros. 

 

 

 

3. ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO  

 

3.1.1 Localização 

 

De acordo com o EIA/RIMA (PBH/SUDECAP, 2013), a Área de Influência Direita – AID do 

empreendimento se localiza na latitude 19º51’02.60” S e longitude 43º55'13.23" O. Essa área 

representa três bacias hidrográficas – Ribeirão Pampulha, Ribeirão Onça e Córrego Cachoeirinha 

– ilustradas na Figura 1, nas quais se encontram 28 bairros e vilas de Belo Horizonte.  
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Figura 1 - Localização das três bacias hidrográficas que abrangidas pelo empreendimento 

 
Fonte: PBH/SUDECAP (2013), a partir da adaptação de imagem do Google Earth; 
PBH/SUDECAP, a partir de dados processados para a elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento de Belo Horizonte (2008) e da Carta de Inundação do mesmo (2009). Adaptação pela 
ASP (2015). 

A Bacia do Ribeirão Pampulha possui uma área de 97,572 km², onde se localiza parte do Município 

de Contagem e a região norte de Belo Horizonte, bastante próxima ao Aeroporto da Pampulha. O 

Ribeirão perpassa por 11 bairros que compõem a AID do empreendimento, conforme ilustrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Área de Influência Direta do Ribeirão Pampulha 

 

Fonte: PBH/SUDECAP (2013).  
 

No Ribeirão Pampulha as intervenções se iniciarão imediatamente a jusante da Barragem da 

Pampulha1 e irá até a confluência com o Córrego Cachoeirinha, percorrendo quase 5.400 metros 

em toda esta extensão. 

 

A Bacia do Córrego Cachoeirinha, incluindo as sub-bacias dos Córregos Engenho Nogueira e da 

Av. Sebastião de Brito, é totalmente urbanizada. Nas imediações do Córrego Cachoeirinha 

encontram-se seis bairros, conforme ilustrado na Figura 3.   

 

  

                                                      
1 “O reservatório, de mesmo nome da bacia (Lagoa da Pampulha), foi estudado e concebido para receber um volume 
de acumulação de 18 milhões de m³, correspondendo a uma área inundada de 2,61 km² e a um perímetro de 21 km” 
(PBH/SUDECAP, 2013, p. 18). Ele é de suma importância, pois oriunda a quase totalidade das vazões à montante. 
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Figura 3 - Área de Influência Direta do Córrego Cachoeirinha 

 

Fonte: PBH/SUDECAP (2013).  

 

O Córrego Cachoeirinha tem seu leito inteiramente canalizado. No presente empreendimento, 

preveem-se intervenções no Córrego, no trecho entre o limite da montante do canal aberto, situado 

na Av. Cachoerinha, até a confluência com o Ribeirão Pampulha, percorrendo quase 3.100 metros 

em toda esta extensão. 

 

A Bacia do Ribeirão do Onça tem uma área de 212 km², sendo o resultado da confluência dos 

Córregos Cachoeirinha e do Ribeirão Pampulha. O Ribeirão nasce sob a Avenida Cristiano 

Machado, próximo ao Bairro Primeiro de Maio e à Estação BHBUS de São Gabriel. Logo depois 

se encontra uma região altamente urbanizada, com diversas interseções do sistema viário, ele é 

canalizado, seguindo na Av. Risoleta Neves para a foz no Rio das Velhas, na divisa com o 

Município de Santa Luzia. No total, dez bairros se encontram nas suas margens, conforme a Figura 

4. 
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Figura 4 - Área de Influência Direta do Ribeirão do Onça 

 

Fonte: PBH/SUDECAP (2013). 

 

O Ribeirão do Onça é aquele que mais polui o Rio das Velhas (PBH/SUDECAP, 2013). Sua área 

de intervenção corresponde ao trecho entre a Cachoeira do Bairro Ribeiro de Abreu até a 

vizinhança da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Onça da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA. Nessa área, principalmente onde foram mapeadas as manchas de 

inundação, conforme a carta de inundações de Belo Horizonte (SUDECAP, 2009), se concentrará 

o maior número de remoções.  

 

Nas três bacias foi delimitada pela Sudecap uma área que irá receber a interferência física direta 

com realização do empreendimento no local. A Área Diretamente Afetada - ADA é o espaço 

definido pelos leitos do Ribeirão Pampulha, Córrego Cachoeirinha e Ribeirão do Onça, composta 

pelos corpos d´água e urbanização próxima. Ela abrange as intervenções a seguir, conforme o 

Termo de Referência (2014, p. 8-9): 

- Intervenções no Sistema de Macrodrenagem composto pelo Ribeirão Pampulha, 
córrego Cachoeirinha e Ribeirão do Onça, com o objetivo de aumentar a capacidade 
de vazão destes cursos d’água e/ou de seus canais, nos trechos considerados nos 
estudos presentes; 

- Implantação de canais destinados a um aumento das capacidades de vazão 
(escoamento) para o Ribeirão Pampulha e para o Córrego Cachoeirinha, bem como 
para um pequeno trecho do Ribeirão do Onça; 

- Aumento das seções de vazão maiores que as atuais seções de vazão do Ribeirão 
Pampulha, do Córrego Cachoeirinha e um pequeno trecho do Ribeirão do Onça; 
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- Implantação de um túnel no Ribeirão Pampulha para esgotar as vazões excedentes 
à vazão de restrição relativa ao trecho canalizado (revestido, fechado e aberto) do 
Ribeirão Pampulha; 

- Implantação de um túnel no Córrego Cachoeirinha, para esgotar o Córrego 
Cachoeirinha, começando na Avenida Bernardo Vasconcelos (próximo à Avenida 
José Cleto), isto é, a montante da Avenida Cristino Machado, e terminando na 
cachoeira do Ribeirão do Onça, desaguando a jusante (no pé) da cachoeira; 

- Implantação de um parque linear às margens do Ribeirão do Onça, com espaços de 
convivência e os equipamentos ciclovias, vestiários, conjuntos de mesas, playground 
com colocação de brinquedos e equipamentos de ginástica, pista de cooper, praças. 

- Remoções e Desapropriações de 1.300 famílias; 
- Reassentamento de 576 famílias através do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

 

3.1.2 Situação de saneamento e acesso a infraestrutura 

 

Conforme as diretrizes do Caderno de Orientação Técnico Social – COTS da Caixa (2013), este 

subitem descreve a situação de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

coleta de lixo) e acesso à infraestrutura (energia elétrica, transporte público e vias de acesso). 

Cabe considerar que não foram encontrados dados no que diz respeito à pavimentação da área 

do empreendimento. 

 

 

Saneamento básico e iluminação pública 

 

No EIA/RIMA, a SUDECAP (2013, p.181) apresentou a pesquisa de percepção socioambiental 

que teve por objetivo “identificar as representações e valores da população em relação à 

implantação do empreendimento, assim como os impactos daí decorrentes e de que maneira estes 

são significativos pelos diferentes grupos sociais atingidos”. Para tanto, foram aplicados 151 

questionários, sendo 88 nos bairros da Bacia do Ribeirão do Onça, 41 na Bacia do Ribeirão 

Pampulha e 22 na Bacia do Córrego Cachoeirinha. Cabe considerar que o número de 

questionários por bairros foi proporcional a população residente.   

 

A partir dessa pesquisa, foi possível avaliar o acesso à energia e saneamento básico 

(abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo). Conforme a Figura 11, todos os 
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entrevistados declararam ter abastecimento de água e acesso à energia elétrica no seu domicílio. 

Entretanto, aproximadamente 15% dos entrevistados não são atendidos pelos serviços de coleta 

de esgoto e lixo (ocorre em geral três vezes por semana) no seu domicílio. Vale destacar que a 

carência desses serviços em alguns locais das bacias em questão, principalmente às margens 

dos cursos d’água onde há presença de construções irregulares, deteriora a qualidade do meio 

ambiente devido à crescente poluição.  

 

Figura 5 - Acesso dos entrevistados à energia e saneamento básico nas Bacias  

do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

Ainda, segundo o Censo Demográfico 2010, três dos 28 bairros da AID possuem um percentual 

abaixo do resultado para o município (97,8%), sendo Maria Virgínia (92,7%), Novo Aarão Reis 

(96,1%) e Ribeiro de Abreu (96,0%). Nesse último foi realizada uma pesquisa amostral para 

elaboração do Plano Global Específico – PGE (2008), na qual ressaltou que uma das principais 

demandas da população é a ampliação dos serviços de saneamento básico e rede de esgoto, 

assim como serviços de limpeza urbana e coleta de lixo.  

 

 

Transporte coletivo 

 

De acordo com a Proposta preliminar de intervenção social na Bacia do Onça, realizada pela 

URBEL em 2013, o serviço assumido pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – 

100% 

Água Lixo Esgoto Energia 

  87,5% 

100% 

  87,5% 
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BHTRANS é considerado satisfatório, especialmente nas proximidades do Novo Aarão Reis e 

Ribeiro de Abreu.  Conforme o site da BHTRANS, as linhas de ônibus 5506 A (Ribeiro de Abreu), 

807 (Estação São Gabriel/Ribeiro de Abreu), 3503 A (Santa Terezinha/São Gabriel) e 1502 (Vista 

Alegre/Guarani) são aquelas que possuem pontos nesses bairros. Cabe considerar que não foi 

encontrada pesquisa referente à qualidade do transporte coletivo nas demais bacias abrangidas 

pelo empreendimento. 

 

Entretanto, o transporte coletivo provavelmente melhorou após a conclusão, em 2014, dos projetos 

de sistemas BRT, que fez parte do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – 

PlanMob-BH. Este compreende a implantação de dez corredores exclusivos para ônibus. Dentre 

eles, encontram-se as pistas exclusivas MOVE na Av. Cristiano Machado, da Estação São Gabriel 

ao Centro (7,36 km), assim como nas avenidas Antônio Carlos/Pedro I/Vilarinho, de Venda Nova 

ao Centro (14,7 km). 

 

 

Principais vias de acesso 

 

Conforme identificadas na Figura 6, a região de intervenção localiza-se em uma posição 

estratégica dentro da cidade, pois é onde se encontra a principal via de trânsito do Vetor Norte 

(Regionais Norte, Nordeste e Pampulha). A Av. Cristiano Machado, que superpõe a Linha Verde, 

autopista que liga a capital ao Aeroporto Internacional de Confins, além de ser o local do 

cruzamento de rodovias federais que interligam a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(PBH/URBEL, 2008). Sendo assim, nota-se a amplitude do empreendimento em questão, no qual, 

as obras previstas influenciarão no trânsito e afetarão não somente a população do entorno, mas 

praticamente todos os belo-horizontinos.  
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Figura 6 - Localização dos cursos d’água de acessos locais 

 
Fonte: Imagem Google Earth com identificação dos cursos d’água (PBH/SUDECAP, 2013, 
p. 41) e dos acessos locais (ASP, 2015). 

3.1.3 Principais equipamentos comunitários e serviços públicos 

 

Conforme as diretrizes do COTS, o presente subitem apresenta a existência de equipamentos 

comunitários e serviços públicos, disponíveis na área e no entorno, tais como escolas, creches, 

postos de saúde e hospitais, grupos de esporte, cultura e lazer.  

 

 

Escolas e creches 

 

Foram identificadas escolas e creches (municipais e/ou Unidade de Educação Infantil – UMEIs / 

estaduais / particulares) presentes nos 28 bairros em estudo, conforme a Tabela 1. Cabe 

considerar que, conforme o EIA/RIMA (2013): 

Todos esses bairros possuem escolas de ensino fundamental. As vilas apresentam 
carência no que diz respeito ao ensino fundamental, sendo que os estudantes são 
atendidos por bairros próximos. O ensino médio está presente em alguns bairros e o 
ensino superior não foi identificado em nenhum dos bairros.  

 



 

 
 

16 

Tabela 1 - Identificação das escolas por bairro nas Bacias do Ribeirão do Onça,  

Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

Escola Tipo Telefone Endereço Bairro 

Antônio Clemente Estadual (1º ao 5 º ano) 3445-1495 
R. Dr Benedito Xavier, 
1975 

Aarão Reis 

Aarão Reis Municipal/UMEI 3277-6729 R. Três, 25 Aarão Reis 

Creche Com Aurélio 
Pires 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3443-4949 Pça. Sto Antônio,125 Aeroporto 

Escola Infantil 
Aeroporto 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3443-4072 R. Dos Aeroviários, 197 Aeroporto 

Colégio Pampulha 
Particular (ensino médio - 1º 

ao 9 º ano) 
3441-3602 R. Boaventura, 1878 Aeroporto 

Murilo Rubião Municipal 3277-6738 
R. Dr. Adílson Rocha 
Facury, 10 

Belmonte 

Profª Consuelita 
Cândida 

Municipal 3277-6622 R. Dom Silvério, 301 Belmonte 

Professora Eleonora 
Pieruccetti 

Municipal 3277-6028 
Av. Bernardo 
Vasconcelos, 288 

Cachoeirinha 

Cachoeirinha Municipal/UMEI 3277-6023 
R. Conde de Sta 
Marinha, 370 

Cachoeirinha 

Escola Infantil Ursinho 
Pimpão 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3497-7736 

R. Leopoldina Cardoso, 
56 

Dona Clara 

Instituto Educacional 
Cristal 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3497-1652 
R. Mirian Wanderlei 
Lara, 97 

Dona Clara 
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Escola Tipo Telefone Endereço Bairro 

Colégio Dona Clara 

Particular (educação infantil, 
creche, pré-escola e ensino 

médio - 
1º ao 9 º ano) 

3497-6919 
R. Orozimbo Nonato, 
640 

Dona Clara 

Hélio Pellegrino Municipal 3277-6706 
R. Guilherme Soares, 
255 

Guarani 

Centro Educacional 
Novo Progresso 
Educação Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3433-6115 R. Embaré, 258 Guarani 

Instituto Educacional 
Ebenezer 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3435-8989 R. Juatuba, 56 Guarani 

Instituto Educacional 
Manoel Pinheiro 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3445-2852 R. Cambuí, 276 Guarani 

Colégio Noeme 
Campos 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-2091 Av. Saramenha, 1530 Guarani 

Escola Infantil 
Barquinho Amarelo 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-7058 R. Itami, 480 Guarani 

Governador Carlos 
Lacerda 

Municipal 3277-6056 
R. Princesa Leopoldina, 
490 

Ipiranga 

Anita Brina Brandão 

Estadual (ensino 
fundamental 

1º ao 9 º ano e ensino 
médio) 

3491-1045 R. Higino Bonfioli, 5 Jaraguá 

Sistema De Educação 
Oficina Das Letras 

Particular (1º ao 5 º ano) 3127-0300 
R. Frei Manoel Da Cruz, 
465 

Jaraguá 

Instituto Educacional 
Jaraguá 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
2552-5087 Av. Isabel Bueno, 934 Jaraguá 

Instituto Educacional 
Pequena Via 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3127-0030 R. Nivaldo Corrêa, 25 Jaraguá 

Escola Infantil Casinha 
Branca Jaraguá 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3441-1108 R. Bacupa, 211 Jaraguá 

Colégio Dominus 
Particular (educação infantil, 

creche e pré-escola) 
3427-1268 Av. Portugal, 3080 Jardim Atlântico 

Instituto Educação 
Recanto dos Anjos 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3492-9255 R. Carlos Sá, 96 Jardim Atlântico 

Instituto Educação Ipê 
Amarelo 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3494-0156 Av. Portugal, 450 Jardim Atlântico 

Herbert José de Souza Municipal 3277-6624 Av. Hum, 320 Novo Aarão Reis 

Betinho Municipal/UMEI 3277-6643 R. 39, 60 Novo Aarão Reis 

Creche Espírita Virgílio 
Pedro Almeida 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3445-8373 R. Quarenta E Cinco, 43 Novo Aarão Reis 
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Creche Dom Giussani 
Particular (educação infantil, 

creche e pré-escola) 
3437-0424 R. Dez, 190 Novo Tupi 

Ouro Minas Municipal/UMEI 3277-1302 
R das Ursulinas c/ Madre 
de Deus, S/nº 

Ouro Minas 
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Escola Tipo Telefone Endereço Bairro 

Prof. Alberto Mazoni 
Andrade 

Estadual (1º ao 5 º ano) 3433-5644 R. Tobias Moscoso, 170 Primeiro De Maio 

Professor Hílton Rocha 
Estadual (ensino médio 

regular) 
3433-4885 

Av. Cristiano Machado, 
7800 

Primeiro De Maio 

Josefina Souza Lima Municipal 3277-6764 R. Maria Ortiz, 195 Primeiro de Maio 

Primeiro de Maio Municipal/UMEI 3277-8910 R. Cinco de Julho, 116 Primeiro de Maio 

Creche Agostinho 
Cândido Souza 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-4770 R. Volts, 80 Primeiro de Maio 

Creche da Oficina 
Escola de Ângelis 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3445-2678 
R. Sta Clara De Assis, 
96 

Primeiro de Maio 

Creche Etelvina 
Caetano De Jesus 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-5770 
R. Oscar Lobo Pereira, 
115 

Primeiro de Maio 

Creche Santa Maria 
Madalena 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-6325 
R. Jorge Francisco Dos 
Santos, 11 

Primeiro de Maio 

Escola Infantil Santa 
Terezinha 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-5980 R. Ampere, 5 Primeiro de Maio 

Instituto Educacional 
Yellow 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3491-4302 R. Gilson Bretas, 153 Primeiro de Maio 

Celmar Botelho Duarte Estadual (1º ao 9º ano) 3433-3290 R. Belo Oriente, 845 Providência 

Cônsul Antônio Cadar Municipal 3277-6776 R. Rio Parnaíba, 30 Providência 

Escola  Madre Paula 
Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 9 

º ano) 
3433-5622 R. Madre Dos Anjos, 27 Providência 

Centro Educacional 
Inovar Educação 
Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola 

- 1º ao 5 º ano) 
3445-8733 

R. Dr. Benedito Xavier, 
2242 

Providência 

Aprisco Centro 
Educacional Educação 
Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3088-3826 R. Madre Dos Anjos, 61 Providência 

Creche Dora Ribeiro 
Particular (educação infantil, 

creche e pré-escola) 
3433-1971 R. Bertópolis, 449 Providência 

Escola Infantil 
Florzinha Azul 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3433-5785 R. Joana Angélica, 1120 Providência 

Renascença Municipal 3277-9941 R. Macapá, 224 Renascença 

Desembargador Loreto 
Ribeiro de Abreu 

Municipal 3277-6662 
R. Marcos Donato de 
Lima, S/Nº 

Ribeiro de Abreu 

Professor Paulo Freire Municipal 3277-7481 
R. Paulo Mendes 
Campos, 311 

Ribeiro de Abreu 

Secretário Humberto 
de Almeida 

Municipal 3277-6666 R. Areia Branca, 3 Ribeiro de Abreu 

Ribeiro de Abreu Municipal/UMEI 3277-6716 R. Dianópolis, 170 Riberio de Abreu 

Pacajá Municipal/UMEI 3246-7514 R. Cachoeirinhas, 915 Santa Cruz 

Santa Cruz Municipal/UMEI 3277-6089 R. Ester de Lima, 241 Santa Cruz 

Maria Silveira Municipal 3277-7406 R. Libânia Pena, S/Nº São Bernardo 

São Bernardo Municipal/UMEI 3277-7840 R. Cecília Pinto,105 São Bernardo 
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Instituto Cristão 
Calvário 

Particular (1º ao 5 º ano) 3173-0730 R. Dos Salesianos, 538 São Bernardo 

Instituto Infantil São 
José 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 1º ao 5 

º ano) 
3441-4500 

R. Maria Amélia Maia, 
260 

São Bernardo 

Escola Tipo Telefone Endereço Bairro 

Creche Assistencial 
São Bernardo 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3494-6048 
R. Armando Ribeiro Dos 
Santos, 115 

São Bernardo 

Oswaldo França Júnior Municipal 3277-6754 R. Circular , 335 São Gabriel 

Cavalinho de Pau Municipal/UMEI 3277-6798 R. Circular, 315 São Gabriel 

São Gabriel Municipal/UMEI 3277-7881 
R. São João da Serra , 
140 

São Gabriel 

Dom Orione Municipal 3277-7862 
R. Exp. Benvindo Belém 
de Lima, 500 

São Luis 

Palas Atena Particular 3443-3697 Al. Do Ipê Branco, 1279 São Luiz 

Colégio Neusa Rocha 
Educação Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola - 

1º ao 9 º ano) 
3441-0212 Al. Do Ipê Branco, 1197 São Luiz 

Instituto Educacional 
São Luiz 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3427-6402 R. Pe Silveira Lobo, 575 São Luiz 

Núcleo da Educação 
Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3427-4888 
R. Expedicionário Celso 
Racioppi, 331 

São Luiz 

Colégio Promove 
Pampulha 

Particular (educação infantil, 
creche, pré-escola e ensino 

médio - 
1º ao 9 º ano) 

3492-3866 
Av. Alfredo Camaratti, 
121 

São Luiz 

Colégio Sta. Marcelina 
Educação Educação 
Infantil 

Particular (educação infantil, 
creche, pré-Escola e ensino 

médio) 
3441-4988 Al. Das Falcatas, 505 São Luiz 

Colégio Dom Carlos 
Sterpi - Dom Orione 

Particular (ensino médio) 3131-0020 Av. Dom Orione, 187 São Luiz 

Elos Municipal 3277-6715 R. Angola, 357 São Paulo 

Francisco Bressane de 
Azevedo 

Municipal 3277-6680 R. Angola, 109 São Paulo 

Orôncio Murgel Dutra Estadual (1º ao 9 º ano) 3427-9250 R. São Luiz, 401 São Tomaz 

Escola e Creche Santo 
Tomaz de Aquino 

Particular (educação infantil, 
creche e pré-escola) 

3427-4785 
R. Dez De Novembro, 
176 

São Tomaz 

Britaldo Soares 
Ferreira Diniz 

Estadual (1º ao 9 º ano) 3797-8604 R. Piracema, 331 Suzana 

Creche Patati Patatá 
Particular (educação infantil, 

creche e pré-escola) 
3497-7255 R. Cajui, 100 Suzana 

Fonte: Atualização da ASP (2015), a partir das informações contidas no EIA/RIMA (PBH/SUDECAP, 2013). 

 

 

Redes de saúde 
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Também a partir do EIA/RIMA (2013) e de pesquisas recentes pela ASP no site da Prefeitura de 

Belo Horizonte, foram identificadas as unidades da rede de saúde nas bacias em questão. Cabe 

diferenciar os diversos tipos.  

 

As nove unidades de atenção básica na área de estudo têm por objetivo o atendimento da 

população do próprio bairro e aqueles vizinhos. A rede de centros de saúde assegura o 

atendimento a população do próprio bairro e aqueles adjacentes, com problemas de saúde de 

maior frequência e relevância em cada território. 

 

A Policlínica Albert Sabin - UPA Norte, por sua vez, é uma unidade de urgência, responsável pelo 

atendimento dos casos agudos e emergência em toda a Região Norte de Belo Horizonte. A 

Unidade possui quatro serviços de atendimento: clínica médica, ortopedia, pediatria e cirurgia.  

 

Por último, o Hospital Sofia Feldman é considerada como unidade de atenção hospitalar, visando 

atender moradores das Regionais Norte, Nordeste e Venda Nova, abrangendo uma população de 

aproximadamente 4.000 pessoas. Nota-se que o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, 

também atende emergência da região do empreendimento em questão (PBH/SUDECAP, 2013).  

 

Tabela 2 – Identificação das unidades de saúde por bairro nas Bacias do Ribeirão do 

Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

Unidade Tipo Telefone Endereço Bairro 

Centro de Saúde Aarão Reis Atenção básica 3277-6780 R.  Oliveira Fortes, 40 Aarão Reis 

Centro de Saúde Novo Aarão 
Reis 

Atenção básica 3277-6640 R. Um, 200 Novo Aarão Reis 

Centro de Saúde Padre 
Fernando de Melo 

Atenção básica 3422-7362 
R. Conceição Vidigal 
Paulucci, 150 

Palmares 

Centro de Saúde Primeiro de 
Maio 

Atenção básica 3277-9498 R. Volts, 89 Primeiro de Maio 

Policlínica Albert Sabin - UPA 
NORTE 

Urgência 3277-6970 
R.  Oscar Lobo Pereira, 
270 

Primeiro de Maio 

Centro de Saúde Ribeiro de 
Abreu 

Atenção básica 3277-1333 R. Dianópolis, 180 Ribeiro de Abreu 

Centro de Saúde MG 20 Atenção básica 3277-6432 R. Areia Branca, 171 Ribeiro de Abreu 
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Centro de Saúde Gentil Gomes Atenção básica 277-6270 R. Manoel Passos, 580 Santa Cruz 

Centro de Saúde Amélia Rocha 
de Melo 

Atenção básica 3277-9201 R.  Vasco da Gama, 334 São Bernardo 

Centro de Saúde São Tomaz Atenção básica 3277-7997 R. Santa Rosa, 54 São Tomaz 

Hospital Sofia Feldman Atenção hospitalar 3408-2200 
R. Antônio Bandeira, 
1060 

Tupi 

Fonte: Atualização da ASP (2015), a partir das informações contidas no EIA/RIMA (PBH/SUDECAP, 2013). 
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Grupos de esporte, cultura e lazer 

 

Dentre todas as fontes de informações consideradas para a realização do PTS, somente o Plano 

de Trabalho Técnico Social – PTTS da Ponte São Judas Tadeu, sendo uma pequena parcela do 

bairro Ribeiro de Abreu, permitiu a identificação de alguns grupos que objetivam a promoção do 

esporte, da cultura e da educação:  

- Associação Atlética Águia Negra (treinamento de futebol); 

- Associação Esportiva Flor de Minas (treinamento de futebol); 

- Associação Esportiva União Ribeirense (atividades variadas); 

- Associação Recreativa Esporte e Lazer - AREL (treinamento de judô, taikendô, 
natação e futebol); 

- Projeto Comunitário de Integração Social – PROCIS (ginástica localizada e 
treinamento de futebol); 

- União Celeste (treinamento de futebol); 

- Cooperpaps - cooperativa de produção de alimentos; 

- Grupo de Artesanato Beira Linha (grupo de mulheres artesãs). 

- Escola de Samba Unidos do Onça; 

- Grêmio Recreativo Cultural Feijão com Arroz; 

- Grupo de Pagode Geito com G; 

- Centro Cultural São Bernardo; 

- EBHC/CRAS Providência. 

 

O esporte como todas as atividades de lazer, tem sido um dos processos mais utilizados para 

viabilizar a inclusão social e cultural da população excluída, estimulando a diversidade, o respeito, 

as suas características e aptidões. As atividades esportivas, culturais e de lazer contribuem para 

a estruturação da pessoa, desenvolvendo além das habilidades físicas e motoras, a identificação 

de limites, a autoconfiança, a responsabilidade, a cidadania e o trabalho em equipe. Para tanto, 

na pesquisa Ex-Ante será necessário formular questões cujas respostas dos entrevistados 

permitirão identificar o grau de atendimento à demanda local, apontando necessidades e 

possibilidades, bem como, catalogar a atuação de outros desses grupos na região. 
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3.1.4 Tempo e forma de ocupação da área 

 

Nos últimos anos, obras de canalizações dos cursos d’água foram realizadas para adequar o 

sistema viário no Vetor Norte da cidade. Exemplo disso é a construção da Linha Verde, que liga o 

centro ao Aeroporto Internacional, as melhorias na Av. Cristiano Machado (entre o Anel Rodoviário 

e a Av. Bernardo Vasconcelos) e a adequação do canal do Córrego Cachoeirinha (próximo à 

interseção da Av. Cristiano Machado com o Anel Rodoviário). 

  

Ainda nessa região, localizam-se grandes equipamentos de prestação de serviços nas margens 

do Córrego Cachoeirinha, tais como o Minas Shopping, o Hotel Ouro Minas e a Feira de 

Produtores. Ao se configurar um verdadeiro polo econômico dinâmico e produtivo, houve a 

valorização dos bairros nas imediações deste e o surgimento de outros, como Fernão Dias e 

Palmares (PBH/SUDECAP, 2013). 

 

Enquanto as atividades econômicas, principalmente terciárias, se concentram em alguns pontos 

específicos da região em questão, em outros locais observa-se uma ocupação desordenada e 

precária. É o caso, por exemplo, do Novo Aarão Reis. Nesse bairro os comércios (padarias, 

supermercados, açougues, lojas de vestuários, entre outros) se concentram principalmente na 

Rua Frei Luiz de Ravena e na Av. Antônio Ribeiro de Abreu. Também nas proximidades da atual 

ponte de acesso a MG-020 se localizam equipamentos de lazer para a comunidade, como campos 

de futebol e Academias da Cidade2. Em contrapartida nas margens3 do Ribeirão do Onça o curso 

d’água e a vegetação ciliar são comprometidos, devido às construções irregulares e frequentes 

casos de lançamentos de água servida, lixo e entulho. O processo do crescimento espontâneo 

associado à falta de planejamento e investimento urbano acarretou sérias consequências 

socioambientais, aumentando o risco de contágio de doenças para a população residente próxima 

as águas contaminadas, por um lado, e o risco de inundações das moradias de baixo padrão 

construtivo, por outro. 

                                                      
2 Desde alguns anos, a Prefeitura de Belo Horizonte coloca em funcionamento uma rede de academias gratuita e a 
céu aberto, composta da instalação de aparelhos para a prática de atividades física, ou seja, equipamentos de 
ginástica. 
3 Conforme a Lei n° 6.766/1979, que fixou os limites para ocupação do solo, deve-se reservar uma faixa de 15 metros 
ao longo de cada margem dos cursos d’água. 
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Por consequência da ocupação irregular nas margens do Ribeirão do Onça, será necessário  

remover 1.300 famílias em situações de risco, com previsão de reassentamento de 576 famílias 

em unidades habitacionais a serem construídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV, no objetivo de implantar o parque linear, onde terão equipamentos de lazer e esportes. 

 

 

3.1.5 Habitação predominante  

 

Na ADA a habitação predominante é considerada como inadequada, termo utilizado pela 

Fundação João Pinheiro no Déficit habitacional municipal no Brasil (2010) para caracterizar os 

domicílios que não oferecem condições satisfatórias de habitabilidade. Dentre os componentes 

que definem essa inadequação, encontra-se o adensamento excessivo de domicílios próprios. 

Conforme identificado na Figura 7, a maioria dos domicílios do bairro Novo Aarão Reis se encontra 

em um estágio construtivo primário, ou seja, somente revestidos de cimento e tijolo, sem nenhum 

acabamento (janelas, paredes internas e externas). 

 

Figura 7 - Adensamento excessivo de domicílios próprios no bairro Novo Aarão Reis 

 
Fonte: ASP, 2015. 
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Outro componente da inadequação é a carência de infraestrutura básica (água, energia elétrica, 

esgotamento sanitário e/ou coleta de lixo). Como já foi mencionado anteriormente, no PGE do 

Conjunto Novo Aarão Reis (2008), uma das áreas mais significativas de remoções de famílias em 

situação de risco nas margens do Ribeirão do Onça, verifica-se que a limpeza urbana/coleta de 

lixo e a rede de esgoto/saneamento básico são dentre as principais demandas apontadas pelos 

moradores. Nesse mesmo documento mencionado, a pesquisa em campo permitiu a identificação 

de áreas insalubres, devido principalmente à falta de esgotamento sanitário oficial. São áreas em 

que o esgoto escoa a céu aberto ou em canalizações improvisadas até ser lançado no ribeirão. 

Em 2015, visitas técnicas pela equipe técnica da ASP permitiu fazer as mesmas constatações. 

 

 

3.1.6 Situações de risco na área 

 

As áreas de risco são essencialmente assentamentos precários passíveis de serem atingidos por 

enchentes, alagamentos, deslizamentos, desmoronamentos e erosões, embora o risco seja 

encontrado em qualquer lugar da cidade. As vilas e favelas, caracterizadas pelas precárias 

condições técnicas no local de moradia, como por exemplo, a impermeabilização e instabilidade 

do solo, corte nas encostas e o aterro sanitário, configuram-se, neste sentido, como áreas mais 

vulneráveis em período chuvoso para a população local. Conforme a Tabela 3 que apresenta o 

número remoções e desapropriações na mancha de inundação do Ribeirão do Onça, conta-se 

mais da metade das edificações em situação de alto (310) e muito alto risco (355). 

 

Tabela 3 – Remoções de desapropriações por grau de risco  
na mancha de inundação do Ribeirão do Onça 

Grau de Risco A serem removidas A serem desapropriadas Total 

R1 (Baixo) 171 225 396 

R2 (Médio) 125 70 195 

R3 (Alto) 310 0 310 

R4 (Muito Alto) 355 0 355 

Total 961 295 1.256 
Obs: Os quantitativos relativos aos riscos Alto e Muito Alto foram levantadas pela URBEL, por meio de 
trabalho de campo. Os demais (Baixo e Médio) foram levantados através de foto aérea.  

Fonte: PBH/SUDECAP, 2015. 
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Na Figura 8, que delimita o grau de risco na mancha de inundação do Ribeirão do Onça, constata-

se que a área de alto e muito alto risco é significativa. Na tentativa de reduzir o risco nessa mancha, 

o presente empreendimento prevê nesta bacia remoções de famílias e implantação do Parque 

Linear.  

Figura 8 - Delimitação do grau de risco na mancha  
de inundação do Ribeirão do Onça 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2015. 

 

A insalubridade é outro fator do risco a ser considerado na área de entorno do Ribeirão do Onça, 

pois apresentam redes expostas, contaminação do solo, esgoto a céu aberto, dimensionamento 

indevido de tubulações, entre outros (PBH/URBEL, 2008). No entanto, apesar dessa área ter 

características de insalubridade, o Índice de Salubridade ambiental – ISA na Bacia do Ribeirão do 

Onça em geral é considerado como satisfatório (PBH/URBEL, 2013). Uma das explicações é 

apontada no PGE do Conjunto Novo Aarão Reis (2008), quando menciona que, apesar dos 

problemas encontrados ao redor do Ribeirão, a área central desses bairros e seu entorno contam 

com infraestrutura de esgotamento saneamento e um sistema viário consolidado, que permite a 

coleta de lixo pela Prefeitura.  
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Nas demais bacias afetadas pelo empreendimento, o ISA, indicado no Plano Municipal de 

Saneamento 2008/2011 para avaliar a carência dos serviços de saneamento pela COPASA, é 

também satisfatório na área de intervenção física próximo ao Córrego Cachoeirinha, enquanto o 

Ribeirão Pampulha possui um índice mais baixo. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

 

De acordo com o Termo de Referência (2014), os beneficiários da Área Diretamente Afetada – 

ADA correspondem às famílias que serão removidas pela Política Municipal de Habitação com 

realocação de acordo com as seguintes modalidades: 1) recebimento de indenização pelas 

benfeitorias; 2) reassentamento em unidade habitacional construída pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV; 3) atendimento com aquisição de moradias pelo Programa de 

Reassentamento Monitorado em Função de Obras Públicas – PROAS. 

 

As famílias a serem removidas se concentram nos bairros Novo Aarão Reis, Antônio Ribeiro de 

Abreu, São Gabriel e Ouro Minas, onde serão beneficiadas aproximadamente 4.550 moradores 

(1.300 famílias ao considerar uma média de 3,5 indivíduos por família, conforme o Termo de 

Referência). 

 

Os moradores/famílias da Área de Influência Direta – AID, por sua vez, são aqueles “que receberão 

os benefícios da urbanização, mais que não serão removidas e reassentadas em função das obras 

públicas” (Termo de Referência, 2014, p. 16).  

 

Neste item serão descritos informações referentes às características da população beneficiária, 

baseados nas diretrizes do COTS para a elaboração do PTTS. De acordo com as pesquisas 

quantitativas do PGE no Conjunto Novo Aarão Reis (2008), da Proposta preliminar da intervenção 

social na Bacia Ribeirão do Onça (2013) e do EIA/RIMA (2013), foi possível apresentar dados no 

que diz respeito à escolaridade, renda familiar, situação de trabalho, demografia e vulnerabilidade 

no caso de famílias chefiadas por mulheres. Alguns desses dados não foram encontrados no 

âmbito de uma das duas áreas delimitada do empreendimento (AID ou ADA) e/ou no caso 

específico em que o respondente é o responsável pela família.  

 

Desse modo, entende-se a importância da realização da pesquisa Ex-Ante para completar as 

informações recomendadas pelo COTS, parcialmente apresentados no PTS e, até mesmo, 

ausente: grupo ético-racial do responsável pela família; características das famílias (tamanho e 

composição por faixa etária); características das crianças e jovens (distribuição por faixa etária e 
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frequência escolar); trabalho formal e rendimento médio do trabalho; vulnerabilidade das famílias 

chefiadas por idosos, assim como vulnerabilidade quando há presença de portadores de 

deficiência e cadeirantes.   

 

A pesquisa de avaliação Ex-Ante evidencia um conjunto de informações que permite conhecer as 

condições de vida da população, no que se refere aos aspectos de habitabilidade e inserção 

urbana, caracterização socioeconômica e inclusão social, com o intuito de identificar o ambiente 

social e institucional do empreendimento em uma fase anterior a implementação das obras. Desse 

modo, a pesquisa produz indicadores do Marco Zero, isto é, dados coletados antes da execução 

da intervenção e por isso compõem as primeiras ações previstas para o monitoramento e 

avaliação. 

 

Sobre o procedimento metodológico da pesquisa, serão realizadas entrevistas diretas aos 

domicílios, com aplicação de questionário estruturado do tipo survey. Esses dados contribuirão 

também para a metodologia do trabalho técnico social e a elaboração dos planos de ações. 

Portanto, com a pesquisa de avaliação Ex-Ante, bem como, a execução do cadastro 

socioeconômico4 junto às famílias, espera-se obter dados atuais que orientará a execução do 

presente projeto pela ASP.  

 

Na área de intervenção, os dados a serem atualizados na pesquisa Ex-Ante dizem respeito à 

identificação de mais grupos de esporte, cultura e lazer, conforme citado anteriormente, mas 

também a identificação de instituições que atuam com educação ambiental e mobilização social 

na região, conforme será enunciado posteriormente neste PTS. Os dados que se referem à 

população local, por exemplo, são àqueles que permitirão completar a caracterização da 

população beneficiária, apresentados acima. 

 

                                                      
4 O cadastro socioeconômico é um levantamento e registro de informações socioeconômicas das famílias afetadas 
pelo empreendimento. 
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3.2.1 Beneficiários da AID 

 

Demografia  

 

O Censo Demográfico do IBGE (2010) estima uma população de 167.618 habitantes na AID, ou 

seja, nos 28 bairros e vilas identificados na Tabela 4, conforme o EIA/RIMA (2013). Trata-se de 

aproximadamente 7% da população de Belo Horizonte, um município que conta com 2.375.151 

habitantes, residentes em uma área territorial de 331,400 km² e com uma densidade demográfica 

de 7.167,02 hab/km². 

 

Desse número, é possível observar que os bairros mais populosos são Santa Cruz (22.306) na 

Bacia do Córrego Cachoeirinhas, Ribeiro de Abreu (16.020) e São Gabriel (13.726), ambos na 

Bacia do Ribeirão do Onça. Dentre os 28 bairros e vilas da AID, contam-se 67.100 beneficiários 

na Bacia do Ribeirão do Onça, 56.863 na Bacia do Córrego Cachoeirinha e 43.655 na Bacia do 

Ribeirão Pampulha. 

 

Ainda na Tabela 4, percebe-se que a população da AID é formada por 47,1% de homens e 52,9% 

de mulheres. Além disso, os dados demonstram que pelo menos mais dos dois terços dessa 

população é considerada pelo IBGE em idade economicamente ativa, ou seja, entre 15 e 64 anos.  

 

Tabela 4 - Características demográficas da população dos Bairros da AID, 2010 

Bairros 
Pessoas 

Residentes 
Homens 

Residentes 
Mulheres 

Residentes 
0 a 10 
anos 

11 a 20 
anos 

21 a 39 
anos 

40 a 59 
anos 

60 anos 
ou mais 

Aarão Reis 2.962 1.405 1.557 385 448 1.011 733 251 

Aeroporto 1.325 643 682 147 165 538 301 121 

Belmonte 2.236 1.092 1.144 374 365 898 441 100 

Dona Clara 8.844 4.136 4.708 1.128 1.262 3.041 2.601 488 

Guarani 7.718 3.595 4.123 963 1.218 2.539 2.156 562 

Ipiranga 12.194 5.564 6.630 1.183 1.658 3.917 3.537 1.216 

Jaraguá 4.059 1.908 2.151 408 508 1.270 1.158 510 

Jardim Atlântico 1.459 699 760 189 216 477 389 123 

Maria Teresa 373 185 188 72 66 131 79 17 

Maria Virginia 3.837 1.855 1.982 567 608 1.306 962 266 
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Novo Aarão Reis 8.287 4.097 4.190 1.697 1.753 2.864 1.520 297 

Novo Tupi 3.048 1.458 1.590 579 610 993 651 148 

Ouro Minas 4.143 2.011 2.132 813 843 1.743 1.112 130 

Palmares 5.521 2.615 2.906 687 690 1.933 1.696 311 

Primeiro de Maio 2.421 1.137 1.284 967 1.182 1.934 1.672 482 

Providencia 7.970 3.779 4.191 1.075 1.342 2.635 2.144 728 

Renascença 8.882 3.997 4.885 772 1.047 2.596 2.556 1.431 

Ribeiro de Abreu 16.020 7.671 8.349 2.674 2.832 5.624 3.974 847 

Santa Cruz 22.306 10.363 11.943 2.685 3.197 7.204 6.249 2.129 

São Bernardo 9.092 4.263 4.829 1.218 1.564 2.927 2.363 758 

São Gabriel 13.726 6.424 7.302 1.909 2.188 4.816 3.577 1.122 

São Luis 4.762 2.250 2.512 449 556 1.482 1.345 679 

São Paulo 3.750 1.773 1.977 400 516 1.187 1.000 450 

São Tomaz 7.415 3.529 3.886 1.275 1.432 2.384 1.629 503 

Suzana 1.986 951 1.035 429 330 880 655 183 

Vila Aeroporto 2.092 1.037 1.055 373 389 745 439 89 

Bairros 
Pessoas 

Residentes 
Homens 

Residentes 
Mulheres 

Residentes 
0 a 10 
anos 

11 a 20 
anos 

21 a 39 
anos 

40 a 59 
anos 

60 anos 
ou mais 

Vila Esplanada 990 492 498 162 202 315 239 49 

Vila Rica 200 86 114 13 27 43 64 39 

Total 167.618 79.015 88.603 23.593 27.214 57.433 45.242 14.029 

Fonte: PBH/SUDECAP (2013), a partir do Censo Demográfico do IBGE. 

Obs: O total da população residente por faixa etária não é necessariamente igual ao número de residente de um 
determinado bairro. Isto acontece quando o IBGE não consegue resposta ao questionário do Censo Demográfico 
2010 por parte de todas as famílias. 

 

 

Escolaridade 

 

Uma das informações socioeconômicas sobre os moradores da área de estudo é a escolaridade, 

segundo dados da pesquisa quantitativa apresentada no EIA/RIMA (2013). Conforme a Figura 9, 

os índices demonstram uma baixa escolaridade, sendo que 60% declararam não ter concluído o 

2° grau. Além disso, observa-se que 28% dos entrevistados possuem diploma de ensino médio e 

apenas 12% tem diploma de ensino superior.  
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Figura 9 - Escolaridade dos entrevistados nas Bacias 
do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

 

Renda familiar 

 

No que se refere à renda familiar dos entrevistados, segundo a mesma fonte de informação, a 

Figura 10 demonstra que em 2013 a maioria (53%) deles ganhavam até dois Salários Mínimos – 

SMs, enquanto apenas uma pequena parcela (13%) declarou ter uma renda acima de quatro SMs. 

Cabe considerar que quanto mais baixa essa renda, possivelmente maior é a vulnerabilidade 

social das famílias.  

 

Figura 10 - Renda familiar dos entrevistados nas Bacias 
do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 

Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 
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Situação de trabalho  

 

A ocupação da população no mercado de trabalho é outro dado disponível na pesquisa quantitativa 

apresentada no EIA/RIMA. Na Figura 11, constata-se que em 2013 o maior número (60%) de 

entrevistados nessa pesquisa trabalhava, no regime autônomo ou como assalariado, enquanto 

20% eram aposentados e 10% tinham outra ocupação não identificada no questionário. Além 

disso, cabe ressaltar que no período da coleta de dados 10% declararam ser desempregado, 

sendo um valor alto, considerando que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

do IBGE divulgou que na média dos 12 meses de 2013, a taxa de desemprego que considera seis 

regiões metropolitanas do país (Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e 

Salvador) ficou em 5,4%. 

 

Figura 11 – Ocupação dos entrevistados nas Bacias do Ribeirão do Onça,  
Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

As características acima mencionadas referem-se à população que compõem o universo da AID, 

no entanto também se faz necessário relatar sobre as informações que dizem respeito às famílias 

que compõem a ADA.  

 

 

 3.2.2 Beneficiários da ADA  
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A partir da Proposta preliminar da intervenção social na Bacia Ribeirão do Onça, a pesquisa 

amostral da Urbel realizada em 2011 permite apontar similaridades e diferenças com os dados 

apresentados acima sobre a AID: 

1) Os beneficiários da ADA têm em média uma escolaridade muito mais baixa se for 

comparar com os números da AID. 17% deles declararam ter o 2º grau completo ou 

incompleto, 1,2% possuir diploma de estudos superiores e 13% ser analfabetos. Na AID 

os dados apresentados acima são de respectivamente 35%, 12% e 2%. 

2) Os dados sobre a situação de trabalho dos beneficiários são bastante diferentes nas duas 

áreas de abrangência do empreendimento. Na ADA, 28% são trabalhadores (regime 

autônomo ou assalariado), 6% aposentados e 13% desempregados, enquanto na AID os 

índices são respectivamente de 60%, 20% e 10%. No entanto, o resultado no que diz 

respeito aos chefes de famílias na ADA é semelhante aos resultados apresentados para 

os beneficiários da AID. Aproximadamente 63% dos chefes de família entrevistados 

trabalhavam, por conta própria ou sendo empregados, enquanto 18% eram aposentados, 

11% desempregados e o restante não se encontravam em nenhuma dessas categorias. 

3) Os chefes de domicílios e beneficiários da ADA em idade economicamente ativa é muito 

inferior ao número apresentado para a população entrevistada do AID, considerando que 

25% deles tinham entre 18 e 60 anos. Cabe considerar que uma parcela da população 

que se situa nas faixas etárias entre 13 e 17 anos (22%) e acima de 60 anos (1%) também 

são contabilizada na população em idade economicamente ativa. 

 

Ainda sobre a faixa etária dos beneficiários, cabe considerar que a pesquisa amostral realizada 

em 2007 e divulgada no PGE Conjunto Novo Aarão Reis, registrou que a maioria da população 

economicamente ativa encontra-se trabalhando.  

 

Nessa mesma pesquisa, que apresenta o resultado das respostas dos entrevistados da área 

central separadamente daquelas que residem nas áreas adjacentes, é possível fazer 

comparações entre as áreas de abrangência do empreendimento. Foi demonstrado que entre 47 

e 53% dos entrevistados responderam ganhar até dois SMs, enquanto entre 6 e 12% rebebiam 

mais que quatro SMs. Essas promoções são bastante similares àquelas apresentadas para a AID, 

relembrando que as respectivas categorias apontavam para 53% e 13%. No entanto, a população 
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sem rendimento é diferente: entre 0,6% e 2,3% dos entrevistados do Conjunto Novo Aarão Reis 

se consideravam nessa última categoria, enquanto era o caso de 13% dos entrevistados na AID. 

 

Por último, a pesquisa amostral da Urbel (2011), divulgada na Proposta preliminar da intervenção 

social na Bacia Ribeirão do Onça, demonstra que 44% dos chefes de famílias são mulheres. É um 

índice significativo que possivelmente pode revelar aspectos de vulnerabilidade econômica dessas 

famílias. Cabe considerar que tal informação não se encontra para a AID. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Assistência social/ Bases associativas  

 

No Projeto preliminar de intervenção social da Bacia do Onça e de acordo com o PTTS da Ponte 

São Judas Tadeu, algumas organizações/associações comunitárias para dar assistência social 

foram identificadas na área de estudo. Cabe mencionar a necessidade da procura de outros 

grupos pela equipe técnica durante a pesquisa Ex Ante. 

 

Tabela 5 - Identificação das organizações/associações mais atuantes por bairro nas 

Bacias do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

Organização/Associação Tipo/objetivo Endereço Bairro 

Associação de Amigos 
do Centro Social Frei 

José Renato 

A ONG oferece educação infantil a crianças de 
quatro e cinco anos economicamente carentes. 

R. Delson 
Renault, 52 

Aarão Reis 

Conselho Tutelar Norte 
O conselho atende crianças e adolescentes até 
18 anos de idade em situação de risco social, 

residentes na Regional Norte de Belo Horizonte. 

Av. Waldomiro 
Lobo, 684 

Guarani 

Igreja Católica Santa 
Efigênia 

A igreja abriga o Projeto de Socialização 
Infanto-Juvenil “RECRIAR”, promovendo bingos, 

festas, quermesses e distribui cestas básicas, 
através da Sociedade São Vicente de Paulo. 

Av. Hum, 210 Novo Aarão Reis 

Sociedade São Vicente 
de Paulo - SSVP (Divina 

Providência Humana) 

O conselho central agrega um conjunto de 
ações sociais, comunitárias e de saúde, 

atendendo toda a Regional Norte. 
n.d. Primeiro de Maio 

Sociedade Espírita 
Joanna de Angelis - 

SEJA 

A ONG oferece berçário e maternal a crianças 
de zero a cindo anos, filhas de famílias 

economicamente carentes do próprio bairro e 
daqueles adjacêntes. 

R. Santa Clara, 
96 

Primeiro de Maio 

Conselho Comunitário 
Unidos - COMUPRA 

Organização que agrega ações coletivas nas 
áreas de educação, saúde, trabalho, lazer, 

geração de renda, ecologia e consciência da 
cidadania, além de promover a requalificação 
socioeconômica, ambiental e participativa das 

comunidades na Bacia do Onça. 

n.d. Ribeiro de Abreu 

Grupo de Lideranças a 
União Faz a Força 

A associação comunitária é uma equipe do 
programa Mediação de Conflitos, atuante na 

comunidade do próprio bairro e aqueles 
adjacentes. Trata-se de um Núcleo de 

Prevenção à criminalidade, com o objetivo de 
contribuir para o fortalecimento da rede social 
composta por lideranças e entidades locais. 

n.d. Ribeiro de Abreu 

União Comunitária 
Ribeiro de Abreu - UCRA 

A associação comunitária visa atender a 
comunidade com ações, oficinas e 

R. Monte Sion, 
42 

Ribeiro de Abreu  
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encaminhamentos nas áreas de esporte, cultura 
e educação. 
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Organização/Associação Tipo/objetivo Endereço Bairro 

Fórum de Atenção à 
Criança e ao 
Adolescente 

O centro cultural proporciona discussões sobre 
os desafios de atendimento às demandas 
educacionais relacionadas às situações de 

vulnerabilidade social. Seu objetivo é promover 
a formação e troca de experiências entre os 
agentes envolvidos em ações de proteção e 

inclusão, na perspectiva de articular a 
intersetorialidade (Saúde, Educação, 

Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer,...). 

R. Edna Quintel, 
320 

São Bernardo 

Plantão Social/ Regional 
Norte 

O plantão social atende pessoas e famílias em 
situação de risco social e/ou com dificuldades 
em garantir o mínimo para sobreviverem, seja 

por uma situação temporária ou não. 

R. Pastor Muryllo 
Cassete, 25 

São Bernardo 

Serviço de Orientação, 
Apoio e Proteção Sócio-

Familiar – SOF/ PBH 

O público alvo desse serviço são famílias com 
crianças e adolescentes em situação de risco 
social e/ou pessoas sob medida de proteção. 

R. Pastor Muryllo 
Cassete, 25 

São Bernardo 

Movimento Comunitário 
do Ribeiro de Abreu 

A associação comunitária atua no campo do 
Orçamento Participativo. 

n.d. n.d. 

Fonte: Atualização da ASP (2015), a partir de PBH/SUDECAP (2013) e PBH/URBEL (2013, 2014 e 2015). 

 

As entidades governamentais (Plantão Social e SOF) e não governamentais mencionadas acima 

proporcionam atividades comunitárias em diversas áreas, tais como: educação, lazer, assistência 

social, entre outras. As bases associativas identificadas elaboram atividades voltadas, 

principalmente para crianças e adolescentes, através do desenvolvimento de programas, projetos, 

conselhos e fóruns.  

 

Ainda, cabe considerar a atuação de duas entidades governamentais importantes na região da 

intervenção, são elas: os Núcleos de Defesa Civil – NUDECs e dos Núcleos de Alerta de Chuva – 

NACs. 

 

Os NUDECs são formados por grupos de lideranças comunitárias e cidadãos que vivem próximas 

às situações de risco onde se localizam as comunidades, e são capacitados pela URBEL para 

identificar e informar os moradores sobre as áreas mais críticas em relação a inundações e/ou 

escorregamentos, bem como, orientar e prestar socorro imediato nas situações de calamidade e 

emergência.  

 

Os NACs, por sua vez, são formados por comissões de moradores e cidadãos que residem ou 

trabalham em áreas com risco de inundação. Eles são capacitados pela equipe do Programa de 
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Revitalização Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de 

Belo Horizonte - DRENURBS para receber e repassar alerta da Prefeitura aos outros moradores, 

fornecendo suporte especial para pessoas com necessidades especiais saírem de casa no 

momento da inundação e indicando o local de abrigo sugerido pelo DRENURBS (por exemplo, na 

Vila Esporte Clube, que é um hotel desativado), bem como as rotas de fuga (ponto seco mais alto, 

que ofereça segurança). Os NACs foram implantadas em 2009 e são coordenados pela Sudecap. 

O trabalho tem como objetivo monitorar e orientar famílias residentes nestas áreas em caso de 

chuvas fortes para evitar acidentes, sendo possível, devido o constante monitoramento dessas 

áreas mais críticas durante todo o ano e identificação de necessidades pontuais como limpeza de 

córregos, retirada de lixos e execução de pequenas obras.  

 

Cabe considerar a importância da pesquisa Ex-Ante para formular questões cujas respostas dos 

entrevistados permitirão conhecer os NUDECs e NACs da área de estudo, sobretudo sua 

localização, área de abrangência, número de voluntários, atuação e eficiência. 

 

 

Outras organizações comunitárias 

 

Além das organizações comunitárias citadas acima, outras associações e entidades atuam junto 

à população residente na região da intervenção, como pode ser observado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Identificação de outras organizações comunitárias por bairro nas Bacias do 

Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

Organização/Associação Telefone Endereço Bairro 

Associação Comunitária Bairro Aeroporto - Jaraguá 
- Santa Rosa e Adjacências  n.d. Pc. Sto Antônio, 125  Aeroporto 

Associação Comunitária dos Moradores da Região 
Do Jaraguá - ACMRJ  3492-5972   n.d. Jaragua 

Associação Comunitária dos Moradores  n.d. R. Duarte da Costa, 221 Jaragua 

Grupo de Convivência Turminha Alegre  n.d. R. Joana Angélica, 45 Primeiro de Maio 

Recanto Gente Feliz 3497-7406 
R. Francisco Amâncio 
Ferreira, 203  São Bernardo  

Associação das Mães e Chefes de Família de Minas 
Gerais - ASSMIG  n.d. 

R. Armandino Ribeiro dos 
Santos, 331 São Bernardo 
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Centro Cultural São Bernardo  n.d. R. Edna Quintel, 320 São Bernardo 

AMAS  n.d. R. Maria Amélia Maia, 270 São Bernardo  

Obra Social da Pampulha  3441-8685 
Av. Exp. Benvindo Belém 
de Lima, 730  São Luiz  

Associação Pró-Civitas dos bairros São Luis e São 
José  3490-4564  n.d. São Luiz  

Lar dos Meninos Dom Orione - Associação 
Filantrópica  3441-5455 Av. Dom Orione, 187 São Luiz  

Escola e Creche São Tomaz de Aquino  n.d. R. Dez de Novembro, 176 São Tomaz 

Organização/Associação Telefone Endereço Bairro 

Associação Beneficente do bairro e vila São Tomaz 
e Adjacências  3491-5296 R. Dez de Novembro, 176  São Tomaz 

ONG Solidaris  n.d. R. Comendador Wigg, 221 São Tomaz 

Associação dos Moradores da Vila São Tomaz  n.d. n.d. São Tomaz 

Grupo de Desenvolvimento Comunitário  3441-4448 R. Cajuí, 100  Suzana 

Equipe de Voluntários da Cidade Ozanan – EVOCO  n.d. R. Ozanan, 730 Ipiranga 

Casa Abrigo Sempre Viva  n.d. R. Ozanan, 730 Ipiranga 

Centro de Recondicionamento de Computadores  n.d. 
R. José Clemente Pereira, 
440 Ipiranga  

Creche Santa Luzia  n.d. R. Ozanan, 308 Ipiranga  

Creche São Vicente de Paulo  n.d. R. Ozanan, 711 Ipiranga  

Biblioteca Regional Renascença  n.d. Pra. Muqui, 199 Renascença  

Clube Melhor Idade Renascença  n.d. Pra. Muqui, 89 Renascença  

Associação Comunitária do Bairro Santa Cruz - 
ASSA 3424-2521 

Av. Bernardo Vasconcelos 
1377 Santa Cruz 

Quadra Associação Atlética Aiuruoca   n.d. R. Aiuruoca, 347 São Paulo  

Centro de Apoio Comunitário São Paulo - CAC São 
Paulo n.d. R. Aiuruoca, 501 São Paulo  

Centro Espírita Deus Mais que Tudo  n.d. R. Benedito Xavier, 2030 Aarão Reis  

Espaço BH Cidadania Novo Aarão Reis  n.d. R. Risoleta Neves, 247 Aarão Reis  

Núcleo Naanaim Comunitário de Apoio aos 
Carentes  n.d. R. Cleanto, 332  Belmonte 

Associação Comunitária de Amigos e Usuários do 
Hospital Sofia Felfman - ACAU/HSF 3433-5206 R. Antônio Bandeira, 1060  Tupis 

Fundação de Assistência Integral à Saúde – FAIS  3408-2200 R. Antônio Bandeira, 1060 Tupis 

Associação Comunitária do Bairro Ouro Minas  n.d. R. Papa Leão I, 89 Ouro Minas 

Associação Comunitária do Bairro Ouro Minas - 
ASCOM n.d. R. Santa Leopoldina, 230  Ouro Minas 

Conselho Comunitário do Bairro Providência – 
COMPROV -  3433-5635 R. Manhuaria,1371  Providência 

Sociedade Espírita Maria Nunes  n.d. R. Dona Euzébia, 150 3445-1377 

Projeto União Celeste  n.d. 
R. Rogério Aparecido da 
Silva, 149 Ribeiro de Abreu  

Associação Quilombola de Mangueiras  n.d. Rod. MG-020, 1350 Ribeiro de Abreu  

Centro Comunitário Metodista  3493-1331 R. Curimatã, 300 São Gabriel  
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Centro de apoio a família  n.d. R. Soledade de Minas, 9 São Gabriel  

Associação Comunitária Solidariedade  n.d. Av. Mem de Sá, 172 Vila Fazendinha  

Associação do Bairro Ouro Minas  n.d. R. Cacimba de Areia, 201 São Gabriel  

Fonte: Atualização da ASP (2015), a partir das informações contidas no EIA/RIMA (PBH/SUDECAP, 2013). 

 

 

  



 

 
 

44 

3.4 MAPEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

Este item apresenta o nível de conhecimento da população sobre o empreendimento a ser 

implantado, o histórico de ocupação da área em questão, além das características e impactos 

ambientais identificados por moradores da área do empreendimento. Algumas informações no que 

diz respeito ao mapeamento socioambiental, conforme as diretrizes do COTS, não constam no 

presente PTS: Capacidade de pagamento da população a ser beneficiada com os serviços que 

serão implantados; Levantamento das instituições que atuam com educação ambiental e 

mobilização social na região e diagnóstico situacional da estrutura de promoção da saúde 

existente, e das doenças e agravos relacionados à falta de saneamento. Para tanto, na pesquisa 

Ex-Ante será necessário formular questões cujas respostas dos entrevistados permitirão encontrar 

tais informações. 

  

 

3.4.1 Nível de conhecimento da população sobre o empreendimento a ser implantado 

 

Nesta seção serão apresentados os dados referentes ao nível de conhecimento da população 

sobre a implantação do empreendimento em questão. De acordo com a pesquisa contida no 

EIA/RIMA (2013): 52% dos entrevistados afirmaram conhecer o significado de drenagem; a 

maioria (70%) declarou não ter conhecimento da existência de futuras obras contra as enchentes 

na região; e 80% afirmaram desconhecer iniciativas sobre obras de drenagem no bairro de 

moradia. Esses resultados fazem acreditar que um provável desconhecimento da população sobre 

as informações referentes ao empreendimento em questão na região. 

 

Além disso, conforme a Figura 12 que apresenta as respostas dos entrevistados sobre os 

benefícios que as obras poderiam trazer para a comunidade, somente 43% deles disseram que 

essas obras servirão para evitar enchentes e 9% para remoção famílias na beira dos rios. Daí a 

importância do PTS que objetiva, entre muitas outras atividades, a divulgação de informações 

sobre o empreendimento, tanto para a população que será atingida indireta ou diretamente.  
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Figura 12 – Opinião dos entrevistados sobre os benefícios que as obras poderiam trazer 
para a comunidade das três bacias hidrográficas abrangidas pelo empreendimento 

 

Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

 

3.4.2 Histórico de ocupação da área em questão 

 

A Área do empreendimento abrange três das nove administrações regionais de Belo Horizonte, 

cada uma delas, por sua vez, dividida em bairros. Segundo o Censo Demográfico 2010, a Regional 

Pampulha tem uma densidade populacional de 4.859,1 hab./km², a Regional Norte 6.386,7 

hab./km² e a Regional Pampulha 7.425,2 hab./km². O crescimento demográfico dessa área é o 

resultado de décadas de fluxos migratórios.  

 

O surgimento da população nas Regionais Norte e Nordeste de Belo Horizonte está relacionado à 

história do antigo Arraial Curral Del Rey, onde se concentravam as áreas das grandes fazendas. 

A mais importante é aquela do São João Batista, cuja sede se localizada onde é situado 

atualmente o Minas Shopping.   

 

O crescimento populacional nessas regionais é o resultado do movimento centro-periferia que 

ocorreu por volta de 1930 (PBH/SUDECAP, 2013), quando a área foi ocupada por moradores, em 

sua maioria com um perfil sócio econômico mais baixo, dando origem a bairros populares. Dentre 

eles, encontram-se os Bairros Primeiro de Maio e Povoado do Onça, hoje conhecido como Aarão 

Reis. 
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O momento no qual as ocupações ocorreram de forma significativa está associado com o 

surgimento das primeiras indústrias na região. Exemplo disso é a instalação da antiga Fábrica 

Têxtil Cachoeirinha, no Bairro Cachoeirinha, e da Fábrica de Tecido Renascença, no Bairro 

Renascença.  

 

No que se refere à delimitação atual dos Bairros Novo Aarão Reis e Ribeiro de Abreu, também 

conhecido como Conjunto Ribeiro de Abreu, o inicio da ocupação se deu após reivindicação para 

de famílias, com apoio da Associação dos Moradores de Belo Horizonte - AMABEL e Federação 

das Associações de Moradores de Belo Horizonte – FAMOBH, para as questões de moradia e do 

uso do solo, assim como do acesso aos serviços e equipamentos coletivos. No total, 348 famílias 

belo-horizontinas, principalmente da Vila Mariquinhas, que vieram acampar em barracas de lona 

às margens da Rodovia MG-020 em busca de melhores condições de vida (PBH/URBEL, 2008). 

Em 1991, foi assinado um contrato de concessão de direito real de uso de imóveis, que teve por 

objetivo a doação de lotes à população dos acampamentos próximos, provenientes de outras vilas 

do Município de Belo Horizonte. Nos anos seguintes, moradias foram construídas através de 

mutirão no local que corresponde à área central do Bairro, sendo onde tinha uma melhor 

infraestrutura urbana.  

 

Em um segundo momento, famílias de baixa renda ocuparam as áreas adjacentes do núcleo 

central do Bairro. Essas últimas correspondem à Área de Preservação Permanente – APP que 

cerca o Ribeirão do Onça, onde há inundações recorrentes, às áreas de declividade acentuada, 

com maior risco de escorregamentos, e às áreas de domínio da Rodovia MG-020 (PBH/URBEL, 

2013).  

 

 

3.4.3 Características e impactos ambientais identificados 

 

Neste subitem são apresentados dados da pesquisa de percepção socioambiental 

(PBH/SUDECAP, 2013), para conhecer quais são as características ambientais identificados pelos 

moradores da área do empreendimento. Conforme a Figura 13, 72% dos entrevistados afirmaram 
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que já presenciaram inundações na ADA, sendo que 42% deles afirmaram que a água atingiu sua 

rua. O número significativo da ocorrência de inundações na área vem reforçar a necessidade de 

intervenção estrutural e social.  

 

Figura 13 – Ocorrência de inundações segundo os entrevistados nas Bacias  
do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 

Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

Ainda na mesma pesquisa, conforme a Figura 17, aproximadamente 60% dos entrevistados 

afirmaram que a destinação do lixo em local não apropriado ou mesmo jogado nos córregos são 

exemplos de atos de vandalismo. Faz-se acreditar que a questão do vandalismo surgiu como um 

fato normal na região, pois 23% dos entrevistados afirmaram não ter visto algum ato desse tipo. 

Daí a importância de realizar atividades de educação socioambiental, previstas no Plano de 

Reassentamento e Medidas Compensatórias, para estimular a percepção crítica da população 

sobre os aspectos que influenciam a qualidade de vida. 
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Figura 14 – Vandalismo segundo os entrevistados nas Bacias  
do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 

 

Outra questão da pesquisa quantitativa que consta no EIA/RIMA (2013) diz respeito à situação do 

bairro. Conforme a Figura 18, 43% dos entrevistados afirmaram o mal cuidado, 31% disseram que 

o bairro é mais ou menos cuidado, enquanto 26% acreditavam que ele é bem cuidado. Percebe-

se, então, uma opinião negativa da percepção ambiental da região de moradia dos entrevistados 

e, mais uma vez, reforça a necessidade de realizar atividades de educação socioambiental no 

decorrer dos 36 meses do PTS. 

 

Figura 15- Situação do bairro de moradia segundo os entrevistados nas Bacias  
do Ribeirão do Onça, Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha 

 
Fonte: PBH/SUDECAP, 2013. 
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As características das três bacias em questão não são percebidas como positivas pelos 

entrevistados da pesquisa de percepção socioambiental, indicando provavelmente uma melhor 

aceitação dos impactos ambientais que serão causados pelo empreendimento. Dentre eles:  

- Ampliação das seções dos canais e adequação das declividades do Córrego 
Cachoeirinha e dos Ribeirões Pampulha e Onça, reduzindo o risco de inundações, 
através da ampliação da capacidade de resposta do sistema de vazões 
correspondentes a um Período de Retorno de 2 para 50 anos; 

- Retirada de cerca de 1.300 famílias vulneráveis a inundações eliminando a situação 
de risco na área e implantação de um parque linear, com áreas de convívio social 
nas áreas remanescentes, impossibilitando novas invasões. 

(PBH/SUDECAP, 2015, p. 26) 

 

 

4. PLANO DE REASSENTAMENTO E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

A Portaria n° 317/2013 do Ministério das Cidades, em seu Item II, define o Plano de 

Reassentamento e Medidas Compensatórias como o  

instrumento norteador do processo de deslocamento, contendo a demarcação da área 
de abrangência, a identificação do público elegível e das soluções de atendimento 
aplicáveis, assegurando que este receba ações adequadas ao deslocamento e para 
as perdas ocasionadas pela intervenção, quando houver, e cujas ações devem ser 
executadas em consonância com os cronogramas da intervenção e do trabalho social, 
garantindo as atividades de pré e pós intervenção. 

 

No caso presente, o Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias será implementado 

com 1.300 famílias residentes na área diretamente afetada pelas obras e serviços de engenharia, 

a maior parte residente na área aonde será implantado o parque linear, às margens do Ribeirão 

do Onça. Estas famílias deverão optar, respeitando-se as diretrizes determinadas no marco legal 

do Município, por três modalidades de remoção adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte: a) 

576 deverão ser reassentadas em unidades habitacionais a serem construídas através do 

Programa Minha Casa, Minha Vida; b) outras serão atendidas com  unidades habitacionais 

adquiridas através do  Programa de Reassentamento Monitorado em função de obras Públicas – 

PROAS e c) serão indenizadas pelas benfeitorias e terreno, no caso de desapropriação.  

 

O Plano aqui apresentado teve como marco orientador a Portaria n° 317/2013 do Ministério das 

Cidades que apresenta como diretrizes 
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a promoção da participação e gestão compartilhada da população envolvida; o 
desenvolvimento de ações visando mitigar os impactos negativos decorrentes do 
deslocamento involuntário; restaurar ou melhorar as condições sociais, de vida e de 
renda das famílias afetadas; atentar para mecanismos de mediação de conflitos e 
promover a inclusão das famílias em situação de vulnerabilidade social nas políticas 
públicas e programas sociais.  

 

Do mesmo modo, buscou-se atentar para o atendimento do marco legal do Município, expresso 

na Política Municipal de Habitação, cujas diretrizes gerais são articuladas em diversos planos, que 

representam instrumentos de planejamento de intervenção estrutural, entre eles o Programa de 

Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas (PROAS), o Programa Bolsa Moradia e 

outros normativos definidores do processo de remoção e reassentamento. 

 

Estes instrumentos normativos e de planejamento discutem a participação social como 

instrumento importante de planejamento urbano e gestão democrática da cidade, aspectos 

consoantes ao escopo do trabalho técnico social que enfatiza ações que estimulem a cidadania e 

o fortalecimento da participação com objetivo de sustentabilidade dos bens e serviços gerados 

através das intervenções físicas e sociais no local. 

 

A proposta de trabalho deve intensificar as formas de participação cidadã a fim de desenvolver o 

máximo potencial da área e aumentar o empoderamento da população frente às instituições 

públicas e o espaço físico. O TS possui ainda um forte caráter informativo, procurando dirimir 

conflitos e a ansiedade por meio da condução de um processo transparente. 

4.1 Justificativas 

 

O empreendimento em questão visa a redução de risco de inundações nas bacias dos córregos 

Cachoeirinhas, Pampulha e Onça, localizadas nas regionais Pampulha, Norte e Nordeste de Belo 

Horizonte, abrangendo um extenso perímetro caracterizado por densidade populacional e diversas 

interseções do sistema viário de Belo Horizonte.  

 

Segundo o Termo de Referência, cada uma dessas áreas apresentam problemas específicos, que 

deverão ser corrigidos através das intervenções constantes no escopo do PAC Bacias. Assim, a 

região correspondente à interseção dos córregos Cachoeirinha e Pampulha sofreu diversas 
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intervenções ao longo do tempo: as calhas fluviais desses cursos de água foram sendo 

regularizadas com obras de desvios e canalizações, ajustando-se ao traçado do sistema viário; as 

intervenções realizadas durante a construção da Linha Verde, promovendo a construção de novos 

viadutos na Avenida Cristiano Machado e de suas interseções com o Anel Rodoviário e Avenida 

Bernardo Vasconcelos, demandam  uma adequação  do canal do córrego Cachoeirinha, próximo 

à interseção da Av. Cristiano Machado com o Anel Rodoviário.  

 

Além disso, ocupações inadequadas das áreas da bacia hidrográfica ao longo do tempo e a 

consequente impermeabilização do solo configuram um cenário atual da região que, ao longo do 

tempo registrou diversas inundações nestes cursos de água. 

 

No caso do Ribeirão do Onça (ver localização na Figura 1) destaca-se a ocupação irregular das 

margens dos córregos, o que compromete o curso d’água e a vegetação ciliar, pelo lançamento 

no córrego de água servida, lixo e entulho, provocando situações de inundações e alagamentos e 

expondo a população que ali reside ao risco de contágio por doenças de veiculação hídrica.  Ainda, 

o mau funcionamento de estruturas hidráulicas em locais específicos, contribuem para a 

deficiência do sistema de macrodrenagem e a constante ocorrência de inundações na região.  

 

O escopo do empreendimento PAC Bacias abrange um conjunto de intervenções destinadas ao 

tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais, envolvendo ações destinadas ao 

aumento da vazão dos cursos d’água, implantação de um túnel no Ribeirão Pampulha para esgotar 

as vazões excedentes à vazão de restrição relativa ao trecho canalizado desse córrego; 

implantação de um túnel no Córrego Cachoeirinha, para esgotar o referido córrego, começando 

na Avenida Bernardo Vasconcelos e terminando na cachoeira do Ribeirão do Onça; implantação 

de parque linear às margens do Ribeirão do Onça, com diversos equipamentos de lazer e esportes.    

 

Para atender a este escopo será necessária a remoção de 1.300 famílias, das quais 576 serão 

reassentadas através do programa Minha Casa, Minha Vida.  
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As características e a abrangência deste empreendimento conduzem a caracterizá-lo como uma 

intervenção que afeta toda a cidade, tendo em vista que as inundações ali recorrentes não afetam 

somente a população local, mas também à grande quantidade de pessoas que por ali passam 

diariamente pelas diversas vias de acesso existentes no local. A região de intervenção localiza-se 

em uma posição estratégica dentro da cidade, pois é o local do cruzamento de rodovias federais 

que interligam a Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

O impacto também vai além da situação de acessibilidade, quando se depara com o número 

elevado de bairros populosos existentes no entorno da intervenção e que se beneficiarão com a 

intervenção. São 167.618 habitantes indiretamente afetados, residentes em 28 bairros.  

 

 

O Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias trata especificamente da população que 

deverá ser removida do atual local de moradia, ação necessária tendo em vista a complexidade e 

implicações da questão. Segundo o Banco Mundial, 

[...] a experiência do Banco indica que se o reassentamento involuntário em projetos 
de desenvolvimento, não for complementado com medidas atenuantes, causa, muitas 
vezes graves riscos econômicos, sociais e ambientais: os sistemas de produção são 
desagregados; pessoas deparam-se com um empobrecimento quando perdem o seu 
patrimônio ou fontes de renda; populações são realocadas para locais onde a 
respectiva capacidade de produção pode ser menos utilizada e a competição pelos 
recursos maior; instituições comunitárias e as redes sociais são enfraquecidas; grupos 
de familiares são dispersados; e a identidade cultural, autoridade tradicional e o 
potencial para ajuda mútua se perdem ou diminuem [...].   

 

Daí ser fundamental para a sustentabilidade do empreendimento, a execução de um conjunto de 

ações específicas com esse grupo, no sentido de reduzir os impactos acima mencionados e 

integrá-los à nova realidade de moradia. Para tanto, deve-se ter como parâmetros para o trabalho 

a indicação de procedimentos que apontem para a construção de práticas e vivências 

participativas que garantam a transparência do processo através da interação entre os diversos 

atores envolvidos (comunidade, técnicos e representantes do poder público), o que se espera 

alcançar, de um lado, a partir de um trabalho informativo sistemático, que possibilite o 

entendimento claro do significado social das intervenções propostas e, por outro, por ações 

técnicas que efetivem a prática da gestão compartilhada, onde a participação acontece na 

elaboração, execução e avaliação das ações, até a tomada de decisões.  
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Neste sentido torna-se fundamental a iniciativa de se reforçar os eixos institucionais 

imprescindíveis nas diversas instâncias, em especial no âmbito municipal, colaborando no 

fortalecimento dos serviços existentes no território e buscando reforçar parcerias já consolidadas.  

 

Por fim, a presente proposta se justifica, também, por se adequar à realidade socioeconômica, 

ambiental das comunidades residentes próximas das bacias em questão e, ainda, por ser o 

instrumento técnico estruturador dos cinco eixos norteadores das atividades a serem 

implementadas, considerando-se as orientações contidas no COTS da Caixa Econômica Federal 

presentes no Termo de Referência, a saber: Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; 

Educação Ambiental e Patrimonial; Desenvolvimento Socioeconômico; Acompanhamento e 

Gestão Social da Intervenção; Remoção e Reassentamento, de acordo com as informações 

detalhadas relatadas no item Metodologia. 

 

 

4.2 Objetivos e metas 

 

O presente projeto de trabalho social tem como objetivo geral desenvolver ações educativas e de 

mobilização social, com intuito de promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica das 

famílias a serem removidas, bem como atividades destinadas à melhoria da qualidade de vida e a 

efetivação dos direitos sociais da população beneficiária. As atividades desenvolvidas também 

devem proporcionar a mobilização e a participação comunitária nos processos de decisão antes, 

durante e depois da intervenção, e viabilizar os canais de interlocução junto à população local. 

   

Para a efetivação e aplicabilidade do objetivo geral acima descrito, elencam-se os objetivos 

específicos do trabalho social:  

1) Prestar e divulgar informações sobre a intervenção integrada – física, ambiental para a 

população que atingida pelo processo de remoção;  
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2) Fortalecer/criar bases associativas e canais de interlocução com o poder público, com o 

intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o direcionamento aos 

demais programas e políticas públicas, visando ao atendimento das necessidades e 

potencialidades dos beneficiários;  

3) Despertar a participação dos beneficiários nos processos de decisão e implantação dos 

bens e serviços decorrentes da intervenção, com o intuito de adequá-los à nova 

realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias; 

4) Estabelecer parcerias com outras instituições públicas e privadas com o intuito de 

potencializar a intervenção social através do auxilio nas diversas atividades sociais 

previstas.  

5) Fomentar a formação e capacitação de lideranças e de organizações comunitárias, 

estimulando o desenvolvimento da cidadania local, bem como a gestão democrática dos 

processos implantados; 

6) Diagnosticar potencialidades e demandas de mercado locais e diante disso viabilizar 

processos de inclusão produtiva  para o aprimoramento da capacitação profissional e 

geração de renda; 

7) Organizar e acompanhar o processo de remoção e reassentamento com as famílias 

envolvidas; 

8) Divulgar conceitos e práticas de educação sanitária, ambiental e patrimonial.   

9) Viabilizar canais de dialogo e reflexão com as famílias sobre a mudança de vida, de 

hábitos e comportamentos em função das alterações ocorridas no território; 

10) Desenvolver ações de Pré Morar com as famílias a serem reassentadas através de  

novas unidades habitacionais e do PROAS;   

11) Estimular o monitoramento e a avaliação da intervenção física e social juntamente com 

a comunidade. 

 

 

  



 

 
 

55 

4.3 Metodologia 

 

Para efetivar uma linha de trabalho, propõe-se como estratégia metodológica para o 

acompanhamento social das famílias a serem reassentadas, ações e atividades embasadas nos 

pressupostos e conceitos de: Participação Comunitária, Mobilização e Comunicação Social, 

Desenvolvimento Sócio Organizativo, Educação e Sustentabilidade Ambiental, Monitoramento e 

Avaliação, bem como Territorialização.  A seguir está apresentada a especificidade de cada um 

deles.  

 

Participação Comunitária: por se entender que a participação é um valor democrático que 

embasa as práticas consistentes de transformação da sociedade, “a participação e 

descentralização ajudam a aprofundar a democracia, fazendo com que as políticas públicas 

traduzam os interesses da sociedade, especialmente dos setores mais desfavorecidos” (DE 

MELO, 2010). A participação da população beneficiária será incentivada em todas as fases de 

execução das atividades. 

 

Desenvolvimento Sócio Organizativo: fomento à articulação e organização comunitária, no 

sentido de promover o compartilhamento de ações e compromissos, que conduzam a um processo 

de autogestão. Espera-se que essas ações possam conduzir a sustentabilidade das intervenções, 

e mais do que isso, integrar os moradores nos novos espaços de controle social das Políticas 

Públicas. 

 

Desenvolvimento Socioeconômico: consiste na articulação das políticas públicas, no fomento 

às parcerias que prevejam iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, 

econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade 

de vida da população, considerando-se o perfil da população beneficiada, caracterizada pela baixa 

escolaridade, por ter ocupações que exigem pouca qualificação e, consequentemente são pouco 

remuneradas. As principais linhas de ação serão identificadas a partir de diagnóstico 

socioeconômico, naquilo que se referir à identificação do perfil e da vocação empreendedora local 

bem como às potencialidades de mercado, para desenvolvimento de atividades de qualificação 
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profissional e geração de renda, sempre em articulação com as políticas públicas pertinentes em 

execução; 

 

Mobilização e Comunicação Social: vinculada à gestão participativa, corresponde ao processo 

de disseminação de informações e mobilização da comunidade, tendo em vista que todo o cidadão 

afetado direta ou indiretamente tem o direito à informação e possa participar ativamente das 

atividades propostas. 

 

Educação e Sustentabilidade Socioambiental: com vistas a desenvolver ações que fomentem 

a reflexão e a mudança de atitudes através de novas práticas. Promoção de ações socioeducativas 

que possibilitem a sustentabilidade das intervenções físicas, articuladas às ações de educação 

ambiental/ sanitária para a alteração dos quadros de vulnerabilidades ambientais e promoção da 

saúde, com a perspectiva de agregar valor às modificações territoriais, fazendo com que a 

população incorpore e multiplique os valores da sustentabilidade ambiental. 

 

Territorialização: concepção do território como conjunto de relações que se desenvolve no 

espaço/ tempo dos grupos sociais e se constitui prática de proteção social dos indivíduos e do 

grupo. Deste modo, procurar-se-á promover ações no sentido de contribuir para a reprodução das 

condições sociais das famílias, favorecendo o fortalecimento e o estabelecimento dos laços já 

existentes, frente às mudanças e impactos que certamente o novo cenário poderá suscitar.  

 

Monitoramento e Avaliação: tomado como instrumento de aferição das ações e validação do 

projeto, este sistema cumpre a função de subsidiar a execução do trabalho técnico social com 

informações que permitem o monitoramento das atividades e o redirecionamento das ações, 

quando necessário. É um processo avaliativo com o objetivo de verificar o alcance das metas 

propostas, onde se tem a avaliação sistemática através da produção de relatórios mensais; a 

avaliação de processo realizada com a participação da população beneficiária. E a avaliação final 

ou de resultados (ex-post), que irá verificar em que medida os objetivos ou efeitos imediatos do 

Projeto Técnico do Trabalho Social foram ou não alcançados. 
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Outra questão pertinente à metodologia que julgamos relevante na execução do trabalho, diz 

respeito às estratégias de intervenção. Propõe-se adotar formas de interação e interlocução 

distintas para cada grupo de atores do território, como medida de eficiência e eficácia nos 

resultados. A saber: 

 

Articulação Institucional: visando efetivar a interface com as outras esferas de atuação no 

território e a articulação com a Rede de Atendimento Socioassistencial. Terá como principal 

atividade o mapeamento e a identificação dos órgãos e instâncias públicas que terá interface com 

o conjunto de ações propostas.  

 

Intervenção Individual: pretende-se criar e consolidar os canais de comunicação com a 

população, a fim de garantir o constante fluxo de informações; referem-se às ações 

individualizadas, seja por demandas espontâneas ou ações dirigidas. São elas:  

Plantão Social - canal direto de comunicação com a população, objetiva atender as 

solicitações, informações, orientações e demandas individualizadas 

da população, constituindo o suporte ás intervenções físicas;  

Mobilização Porta a Porta - visitas domiciliares para divulgação, orientação e repasse 

de informações pertinentes ao projeto e/ou atendimentos 

individualizados das famílias. 

 

Ações Coletivas: ações de caráter coletivo, voltadas para a participação e o envolvimento efetivo 

da comunidade no processo de intervenção, podendo ser constituída pela formação e/ou 

capacitação de um grupo de referência local como a comissão de representantes dos moradores; 

também diz respeito às reuniões comunitárias; oficinas, cursos, eventos e campanhas de caráter 

socioeducativas.  

 

Ainda no termo de Referência (2014, p. 12-15), além das atividades previstas nos eixos definidores 

do trabalho técnico social, conforme especificado no TR do empreendimento, são atribuídas outras 

ações pertinentes ao trabalho social, tais como:  
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Identificação Cadastral e Avaliações de Domicílios: realização dos seguintes 
produtos e serviços no trecho de intervenção: Cadastro de Domicílios, Identificação 
Cadastral de Famílias e Avaliação de Domicílios, conforme Projeto de Remoção a ser 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura. [...] 
 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração de determinados 
instrumentos, que irão orientar e subsidiar os diversos processos de gestão das 
atividades contidas do presente Projeto de Trabalho Social - PTS, tais como: 
Relatórios de Monitoramento Periódicos [...]; Relatórios e Pareceres Diversos [...]; 
Gerenciamento de Informações [...]; Reprogramação Contratual [...]; Diagnósticos e 
Planos Específicos [...]; Relatório de Pesquisa Ex Ante (Marco Zero) [...]; Relatório 
Final do Trabalho Técnico Social [...].  
 
Apoio às ações do PEAR: apoio às ações implementadas pelo PEAR na área de 
abrangência do escopo das obras; sobretudo no que diz respeito às campanhas 
educativas de prevenção de risco (geológico-geotécnico) bem como no 
acompanhamento social mais imediato de famílias-situadas na poligonal das 
intervenções - cujas moradias tenham sido indicadas como sendo de risco alto ou 
muito alto; 
 
Apoio às ações de Controle Urbano: o que prevê atividades de caráter 
socioeducativo e, possivelmente, a participação direta em processos de negociação 
junto a pessoas ou grupos, decorrentes da premente necessidade de se manterem 
liberadas as áreas públicas, destinadas à consecução das obras e sua manutenção;  
 

 

 

4.3.1 Desenvolvimento das ações 

 

No processo de remoção e reassentamento deve-se considerar as modalidades de 

reassentamento oferecidas pelo Município e trabalhar os grupos de acordo com a modalidade na 

qual estão inseridos, uma vez que cada um deles demanda tratamento específico, ou seja, a partir 

de um determinado, a abordagem e o conteúdo do trabalho  junto às famílias a serem 

reassentadas nas novas unidades habitacionais será diferenciado daquele a ser desenvolvido com 

as famílias a serem atendidas pelo PROAS. Da mesma forma, é diferente a ação junto às famílias 

a serem indenizadas.    

 

Nesta seção serão apresentados os planos de ação referentes a cada eixo do trabalho social, 

inseridos nos tempos metodológicos considerados: Anterior às Obras, Durante as Obras e 

Posterior às Obras, considerando-se, ainda, que as atividades do trabalho técnico social serão 
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realizadas de forma integrada ao projeto de intervenção física, de forma a adequar o trabalho 

social com a realidade e as dinâmicas presentes vivenciadas pela população local. 

 

 

TEMPO METODOLÓGICO 01 – ANTERIOR ÀS OBRAS 

 

Propõe-se para esta fase as seguintes etapas:   
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Etapa I – Preparatória 

 

Esta etapa consiste na preparação necessária para a estruturação da equipe técnica e 

implantação do escritório de apoio local, bem como no reconhecimento e apropriação da área de 

intervenção. Tem como principais atividades: 

1) Formação e capacitação da equipe técnica; 

2) Implantação do escritório do Plantão Social; 

3) Planejamento estratégico do TTS - Planos de ação e Cronogramas de atividades. 

 

Principais atividades desta Etapa: 

- Sistematização das informações e diagnósticos da comunidade com base em dados 

secundários que serão fornecidos pela SMOBI/URBEL; 

- Realização de reuniões com a SMOBI/URBEL e Regional Norte, Nordeste e 

Pampulha; 

- Mapeamento dos meios de comunicação da comunidade local; 

- Realização de visitas aos locais da intervenção, juntamente com técnicos da 

URBEL, Regionais e SUDECAP; 

- Estabelecimento de contatos com as associações, grupos, lideranças comunitárias, 

representantes de equipamentos comunitários, outros segmentos atuantes na 

comunidade e demais envolvidos; 

 

 

Etapa II – Mobilização e Divulgação do Empreendimento  

 

Esta etapa é decisiva para o processo de implantação do TS e marca o contato com a comunidade, 

através da disseminação de informações e esclarecimentos sobre as diretrizes do Programa, bem 

como sobre os projetos executivos/obras e o PTTS. Significa também a implantação do Plano de 

Mobilização e Comunicação Social que é um suporte técnico para o desenvolvimento de todas as 

etapas de trabalho. Compreende principalmente: 

1) As atividades iniciais do Plano de Mobilização e Comunicação Social; 
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2) Assembleias e reuniões de partida, com apresentação da proposta do projeto executivo 

e do trabalho técnico social; e apresentação das equipes técnicas da área física, Social 

e empreiteira, estreitando o canal de comunicação entre comunidade e projeto. 

3) Articulação institucional - estabelecer a relação com a rede de serviços existentes, 

informando a todos sobre o empreendimento. 

 

As principais ações a serem desenvolvidas nesta etapa são: 

- Implantar estratégia para divulgação da informação na comunidade, tanto em 

reuniões setoriais como através de informativos de “entrada na área”; 

- Elaborar instrumentos específicos de comunicação social, como folders sobre 

Remoção e Reassentamento, tamanho da Família, e Folheto informativos sobre a 

Intervenção, apartamento Modelo, local Limpo, Cartilha sobre Reunião Comunitária 

e Vivendo em Condomínio, entre outros sob a Supervisão da SMOBI/URBEL;  

- Realizar “Assembleia de Partida”, onde serão expostos os objetivos da intervenção, 

o plano de execução, os cuidados com a segurança nas áreas em obras, além de 

apresentar as empresas responsáveis pela execução das obras; 

- Instituir o Grupo de Gestão Local; 

- Mobilizar a população “porta a porta” para divulgar as atividades e o andamento das 

obras; 

- Montagem de esquetes teatrais nas escolas e nos eventos culturais, retratando as 

intervenções locais;  

- Divulgar os horários de atendimento in loco, através de cartazes colocados em 

pontos estratégicos na comunidade. 

 

 

Etapa III – Diagnósticos 

 

Constitui-se elemento fundamental do planejamento, execução e gestão do TS, refere-se a todos 

os dados coletados e sistematizados acerca do território. É a fundamentação para elaboração do 

plano de ação.  
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1) Pesquisa Ex- Ante: visa estabelecer o marco zero da intervenção, importante para balizar 

a pesquisa de pós-ocupação e será realizada a partir de metodologia específica.   

2) Diagnóstico das organizações Sociais: o diagnóstico social é uma ferramenta de análise 

do território e tem a finalidade mapear e identificar as lideranças comunitárias, 

representatividades/potencialidades, os equipamentos sociais e comunitários 

existentes, para assegurar a interface com o TS e a apropriação dos mesmos, pela 

população afetada. 

3) Diagnóstico das Vocações e Potencialidades: visa conhecer, por um lado, a realidade 

local referente às potencialidades de trabalho e renda e, por outro, as características da 

população quanto à situação de emprego e renda.     

 

 

Etapa IV – Encaminhamento do Processo de Remoção e Reassentamento  

 

Essa etapa diz respeito ao acompanhamento social sistemático às famílias a serem relocalizadas 

no trecho de obra, de forma a diminuir os impactos gerados por essa mudança de moradia e 

buscando inserir um novo olhar sobre necessidades e possibilidades de habitação digna, segura 

e permanente. Esse acompanhamento social às famílias envolvidas deverá ser realizado de forma 

individualizada, buscando tratar as particularidades e dificuldades de cada caso, esclarecendo 

dúvidas e providenciando o os encaminhamentos necessários.  

 

O atendimento do trabalho social inclui, também, intermediação na negociação de valores, 

produção de documentação para a compra de imóveis, organização e auxílio à mudança e 

mudança propriamente dita. Finalizada a negociação, a família deverá liberar o imóvel de origem 

para a execução dos procedimentos de demolição, sendo que a responsabilidade do 

acompanhamento técnico necessário para a realização da mudança da família e de seus 

pertences pessoais é da equipe social, que disponibilizará o transporte pessoal para viabilizá-las, 

exceto o transporte dos pertences que deverá ser fornecido pela empreiteira executora das 

intervenções físicas.   
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Com o intuito de minimizar os conflitos e transtornos advindos deste tipo de ação e garantir a 

sustentabilidade das intervenções, todo o processo de remoção de reassentamento, envolvendo 

famílias a serem indenizadas e/ou relocalizadas o plano de ação será discutido com as famílias 

afetadas. Neste processo estão previstas ações que visem o preparo das famílias para o 

recebimento e utilização das benfeitorias resultantes das intervenções de reestruturação 

urbanístico-ambiental e as novas unidades habitacionais. 

 

Para efeito metodológico, essa etapa se desdobrou em dois momentos: anterior ao início das 

obras e durante as obras, destacando-se na primeira fase, as atividades abaixo:  

1) Serão realizadas também discussões sobre a formalização de regras de convivência - 

Regimento Interno e Convenção de Condomínio junto às famílias reassentadas nas 

unidades Realizar reunião informativa com as famílias; 

2) Realizar o cadastro dos domicílios: identificação numérica dos domicílios que se encontram 

no trecho de intervenção, emissão de relatório, conforme Termo de Referência; 

3) Relatório de Selagem dos domicílios, constando a atualização dos mapas de selagem dos 

domicílios a serem envolvidos; 

4) Aplicar o cadastro socioeconômico das famílias a serem removidas; 

5) Inclusão dos dados do cadastro no Banco de Dados da URBEL; 

6) Realizar avaliações de origem, avaliações para fins de Reassentamento Monitorado e  

destinadas a atender o Bolsa Moradia;   

7) Prestar atendimentos e esclarecimento à população junto ao escritório social, nas casas e 

durante o trabalho de campo. 

 

 

TEMPO METODOLÓGICO 02 - DURANTE AS OBRAS 

 

Etapa V – Processo de Remoção e Reassentamento  

 

1) Promover a negociação com as famílias visando sua adesão a uma das modalidades de 

reassentamento; 
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2) Negociar com as famílias sua inclusão no Programa Bolsa Moradia, quando demandado 

pela intervenção física, acompanhando o processo de mudança e desocupação do imóvel 

de origem; 

3) Abertura do processo administrativo individual para formalização do atendimento às 

famílias a serem reassentadas; 

4) Iniciar o trabalho com os grupos, a partir das modalidades de reassentamento:  

 - Reassentamento nos conjuntos habitacionais que serão construídos nas 

proximidades da área de intervenção; 

 - Reassentamento Autônomo, definido para as desapropriações de imóveis (terreno 

e benfeitorias) devidamente documentados e indenizações de benfeitorias acima 

do valor preestabelecido e localizadas em áreas públicas;  

- Reassentamento Monitorado, modalidade em que a família afetada/beneficiária é 

indenizada pela benfeitoria recebendo outra moradia à sua escolha de valor até o 

teto previsto pelo PROAS 5, as quais são avaliadas e têm suas condições 

vistoriadas por técnicos da URBEL. Estas famílias são monitoradas no processo de 

aquisição da nova moradia; 

5) Reuniões periódicas de apresentação e discussão do projeto; 

6) Visitas às obras 

7) Acompanhamento das famílias através do plantão social, visitas domiciliares e outras que 

se apresentarem adequadas. 

 

 

Etapa VI – Participação Comunitária e Desenvolvimento sócio organizativo  

 

Essa etapa, na verdade, perpassa todo o período de intervenção, num processo 

contínuo de preparação e qualificação da população para a gestão autônom a de seu 

espaço de moradia.  Entre as atividades destacam-se:  

                                                      
5 O Programa de Remoção e Reassentamento em Função de Obras Públicas – PROAS foi criado em 1998 com o 
objetivo de executar o reassentamento de famílias afetadas tanto por obras públicas quanto por situações de risco 
geológico – geotécnico, estabelecendo subsídios para aquisição de moradias para famílias cuja avaliação de imóvel 
de origem seja inferior ao valor referenciado no Decreto 11310 (R$ 40.000,00) e que atendem aos critérios 
estabelecidos no Artigo 2º da Lei 7.597. 
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1) Realização de Reuniões Setoriais com as famílias a serem reassentadas. 

2) Formação e Acompanhamento de Grupo de Gestão Local - GGL;  

3) Realização de Reuniões Periódicas do GGL;  

4) Realização de Oficinas de Capacitação para o GGL;  

5) Realização de Reuniões Temáticas com GGL;  

6) Realização de Visitas Técnicas Orientadas com o GGL;  

7) Realização de visitas orientadas à obra com grupos de beneficiários; 

8) Realização de reuniões informativas com grupos, por modalidade de reassentamento;  

9) Realização de Seminários de Avaliação das ações do PTTS;  

10) Formação de outros grupos de interesse (por exemplo, comerciantes afetados pelo 

processo de remoção) e trabalho específico com esses grupos. 

11) Articulação com entidades e grupos existentes no entorno; 

12) Orientações aos moradores a respeito da segurança na obra e das mudanças no 

trânsito local devido às obras e reconfiguração viária devido à abertura de novas vias.  

13) Desenvolvimento de ações conjuntas com serviços públicos existentes no território. 

 

Destaca-se que Instrumentos específicos para a comunicação social junto à comunidade 

(informativos, cartilhas, painéis, banners etc.), serão elaborados, sob a Supervisão da 

SMOBI/URBEL. 

 

 

Etapa VII – Educação Ambiental e Patrimonial   

 

Educação Ambiental é um vocábulo composto por um substantivo e um adjetivo, que 
envolvem, respectivamente, o campo da Educação e o campo Ambiental. Enquanto 
o substantivo Educação confere a essência do vocábulo “Educação Ambiental”, 
definindo os próprios fazeres pedagógicos necessários a esta prática educativa, o 
adjetivo Ambiental anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, o 
enquadramento motivador da ação pedagógica. (Ministério do Meio Ambiente, 2004) 

 

Também essa etapa acontece durante toda a execução do PTS e tem como objetivo promover 

mudanças de atitude e valores em relação à preservação do meio ambiente, ao patrimônio e à 

vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população de modo a permitir o reconhecendo 
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da importância dos recursos hídricos e os aspectos que influenciam a qualidade de vida da 

população. Dessa maneira, diante da situação de degradação ambiental encontrada na região, é 

preciso que a comunidade desenvolva uma relação de pertencimento e de cuidado para com os 

córregos e nascentes, para que se torne possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social 

da intervenção. 

 

Para isso é necessário desenvolver ações de educação ambiental com vista a colaborar para a 

formação de uma consciência critica coletiva voltada principalmente para os problemas locais e a 

ampliação do conhecimento acerca do meio ambiente, ao fomento de práticas, individuais e 

coletivas, ambientalmente sustentáveis, no qual, a população possa, participar ativamente da 

solução dos problemas identificados e assim proporcionar o exercício da cidadania através de 

ações voltadas para a melhoria na qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Neste 

processo é fundamental que a linguagem seja adequada ao público envolvido, propiciando a fácil 

compreensão e estímulo a participação. 

 

Vale ressaltar, que o processo de educação ambiental e sanitária será realizado desde inicio do 

trabalho social, no qual, no ato do cadastro socioeconômico as famílias são informadas do objetivo 

e da necessidade das intervenções. O processo de divulgação e repasse de informações ás 

famílias configuram-se também como ações de educação ambiental.   

 

Deste modo as ações que norteiam este eixo se baseiam na identificação da realidade local, 

potencialidades e demandas, sobretudo no que se refere aos aspectos ambientais, sanitários, 

educacionais e de mobilidade urbana. 

 

Assim, prevê-se o desenvolvimento de atividades que têm como objetivo fazer a abordagem 

reflexiva e ativa destes conteúdos junto aos grupos de famílias envolvidas, considerando a 

realidade local e o perfil socioeconômico e cultural dos moradores, através de técnicas e dinâmicas 

de grupo como “mapas falados”, “travessia”, bem como visitas orientadas, palestras, oficinas e 

esquetes teatrais. 
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Não se pode esquecer o trabalho voltado para o planejamento, uso e apropriação do Parque Linear 

a ser construído, atividade que deve atingir tanto o público a ser reassentado, como (e 

principalmente), aqueles que permanecerão no local, no entorno do parque.  

 

Principais atividades: 

- Realização de diagnóstico socioambiental participativo do território, envolvendo: 

- mapeamento de principais parcerias com elaboração de catálogo de parceiros; 

      - mapeamento de programas e projetos de demais políticas públicas pertinentes a 

serem levadas para o território tais como saúde, meio  ambiente, cultura, educação, 

mobilidade urbana,  etc; 

 - Identificação de moradores envolvidos com atividade de coleta de material 

reciclável no território, visando o apoio na organização da atividade de forma 

associativa/cooperativa na região; 

- Elaboração de mapas georreferenciados, a partir do diagnóstico socioambiental; 

- Elaboração de plano de ação juntamente com os grupos envolvidos e divulgação 

na comunidade; 

- Realização de campanhas, oficinas e cursos temáticos referidos às necessidades 

socioeducativas verificadas na comunidade, aplicáveis a diferentes púbicos; 

- Formação de Agentes Ambientais;  

- Realização de campanhas com a participação da comunidade para a limpeza 

urbana e plantio de mudas de árvores na área de intervenção, no entorno e junto 

aos conjuntos habitacionais construídos;  

- Implantação do Projeto dos Síndicos Mirins junto à população reassentada nas 

novas unidades habitacionais;  

- Implantação do Projeto Jardim do Meu Bloco nas novas unidades habitacionais; 

- Realização de visitas externas orientadas para observação in loco de determinado 

tema trabalhado, bem como conhecimento de experiências  externas ao  território; 

- Apoio às ações do programa "escola integrada"; 

- Divulgação do projeto do parque linear nas escolas, desenvolvendo atividades 

específicas; 
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- Oficinas, visitas monitoradas, atividades temáticas e/ou articuladas com entidades 

e serviços. 

- Promover a difusão de noções de higiene, saúde, doenças. 

- Divulgar informações sobre o uso racional dos recursos naturais (água, energia 

elétrica, manejo de resíduos sólidos, preservação e conservação ambiental). 

- Promover palestras sobre esses temas, convidando representantes das 

concessionárias. 

- Atividades de apropriação do novo espaço de moradia (de lazer, culturais, 

educativas, em conjunto com equipamentos e outros parceiros, campanhas 

diversas, cuidado e melhoria das áreas verdes, preservação dos espaços coletivos 

e individuais).  

 

 

Etapa VIII  – Desenvolvimento Socioeconômico  

 

O diagnóstico apresentado neste documento apontou para uma situação bastante precária da 

população objeto desta intervenção, no que se refere a este eixo. A escolaridade, ocupação e 

renda, variáveis que se completam na indicação da situação socioeconômica das famílias aponta 

para um quadro de precariedade, onde a baixa escolaridade dificulta o acesso ao mercado de 

trabalho para profissões mais especializadas que, consequentemente, são melhores 

remuneradas. Por isto, as ações referentes à geração de trabalho e renda e qualificação devem 

estar presentes em todos os momentos do trabalho social, principalmente junto às famílias que 

serão reassentadas nas novas unidades habitacionais, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico dessas famílias e a sustentabilidade do empreendimento. Para isso é necessário 

inciativas capazes de ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e o 

incremento da renda familiar, de modo a enfrentar e superar as condições de vulnerabilidades. 

 

Com a implantação das obras surgirá um grande número de vagas, promovendo assim a geração 

de oportunidades de trabalho e favorecendo a contratação de mão-de-obra local, porém outras 

estratégias e atividades devem ser elaboradas e implementadas,  de forma a potencializar os 

resultados deste eixo. 
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Para isso, prevê-se a articulação de parcerias institucionais, técnicas e comerciais visando a 

formação de uma rede de proteção social e material, por meio da geração de trabalho e renda, 

para o que se propõe  um conjunto de ações a serem realizadas em três etapas consecutivas, a 

saber: 

- Análise do Diagnóstico Socioeconômico das famílias; 

- Elaboração de Diagnóstico Vocacional e Potencialidades de Mercado; 

- Elaboração e implementação de um Plano de Geração de Renda. 

 

Etapa 1 - Com o intuito de ampliar as oportunidades de emprego e renda das famílias 

reassentadas e se definir as ações adequadas com a realidade local é de fundamental importância 

conhecer e analisar o perfil socioeconômico da pessoa de referência do domicílio, em relação às 

variáveis de gênero, faixa etária, escolaridade, renda, qualificação profissional e situação no 

mercado de trabalho, dentre outras. Esses dados fornecem informações relevantes para a 

elaboração das atividades nesse eixo. 

 

Etapa 2 - Faz-se necessário identificar as iniciativas produtivas existentes no território e no 

entorno, como por exemplo, a existência de pequenos produtores, profissionais autônomos e 

prestadores de serviço e apurar as potencialidades vocacionais presentes de forma a propor 

encaminhamentos que potencializem as atividades de renda já realizadas por essas pessoas. 

Acrescente-se a necessidade de identificar parceiros potenciais para realizar capacitação 

profissional e geração de trabalho e renda, além de mapear programas neste segmento 

implementados pela prefeitura que possam ser levadas para o território. 

 

Além disso, mapear também as demandas do mercado que possam possibilitar a inclusão 

produtiva geradora de trabalho e renda para a população em estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestadores de serviços localizados no entorno dos residenciais. 

 

Ao final, as informações coletadas por essas ações deverão resultar na elaboração do Diagnóstico 

Vocacional e Potencialidades de Mercado, que deverá ser apresentado à comunidade para 

conhecimento e participação do plano de ação a ser elaborado conjuntamente na etapa seguinte. 
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Etapa 3 - A terceira etapa consiste na elaboração e implementação do Plano de Geração de 

Trabalho e Renda - PGR de forma participativa, a partir do Diagnóstico Vocacional e Mapeamento 

de Oportunidades. Prevê-se nesse Plano, estratégias de ação, as atividades, prazos, logística 

necessária e responsabilidades, direcionando e viabilizando os encaminhamentos necessários à 

implementação das alternativas elencadas para valorizar e ampliar as perspectivas de trabalho e 

renda das famílias envolvidas. 

Principais ações propostas:  

1) Qualificação, aperfeiçoamento profissional e encaminhamento para o mercado de 

trabalho, focando na realização de parcerias com empresas do entorno do 

empreendimento; 

2) Incentivo e apoio para estruturação de pequenos negócios; 

3) Encaminhamento a cursos visando a melhoria do nível de escolaridade; 

4) Articulação de parcerias com programas operados pela Secretaria Municipal de Emprego 

e Renda, bem como com programas estaduais neste segmento; 

5) Promoção de cursos relacionados às diversas formas de manutenção dos condomínios 

(encanador, eletricista, pintor, por exemplo), caso se articulem parcerias; 

6) Promoção de cursos relacionados à realidade ambiental da área (jardinagem, por 

exemplo).  

 

 

Etapa IX – Pré Morar 

 

Essa é a etapa imediatamente anterior à entrega das unidades habitacionais, destinada a preparar 

os futuros moradores para ocupar os imóveis. Essa preparação envolve tanto  processos 

informativos com conteúdos específicos, como a criação de uma estruura mínima de suporte aos 

novos moradores.  

 

Essa etapa será desenvolvida principalmente com os futuros moradores do conjunto habitacional 

a ser construído através do Minha Casa, Minha Vida, constando das seguintes atividades:  
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1) Reunião sobre Vida em Condomínio e a estrutura condominial com grupos de 

moradores; 

2) Informações sobre a Convenção e do Regimento do Condomínio; 

3) Escolha dos subsíndicos, síndicos e Conselheiros provisórios; 

4) Capacitação das equipes administrativas; 

5) Implantação da Gestão Condominial preliminar. 

6) Discussão dos critérios para escolha dos endereços pelas famílias e conclusão 

da escolha; 

7) Vistoria preparatória dos moradores à obra, para a escolha dos endereços; 

8) Estruturação dos grupos de vizinhança; 

9) Vistoria dos imóveis; 

10) Consolidação de documentação para solicitação individual de ligação de água e 

energia; 

11) Solicitação de ligação de água e energia/transferência de linha telefônica; 

12) Negociação com concessionária de água e energia elétrica para implantação de 

Tarifa Social; 

13) Assinatura do Termo de Compromisso com o Reassentamento e autorização 

para demolição do imóvel irregular; 

14) Acompanhamento da mudança. 

 

Para os beneficiados pelo Reassentamento Monitorado: 

1) Informações sobre o bairro de origem, em especial a localização dos serviços; 

2) Encaminhamento das famílias aos serviços; 

3) Apoio na mudança e monitoramento na nova moradia.  
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TEMPO METODOLÓGICO 03 - POSTERIOR ÀS OBRAS 

 

A atividade prevista para o período referente à fase posterior às obras será o Acompanhamento 

das Famílias Reassentadas (Pós-morar), que caracteriza-se pelo acompanhamento social das 

famílias reassentadas nos novos espaços de moradia. 

 

Serão desenvolvidas atividades que visem estimular o fortalecimento de laços de convivência, a 

mediação de conflitos, a apropriação e manutenção do novo espaço habitacional, demais obras e 

serviços implantados, o incremento da organização condominial, a autonomia e emancipação dos 

grupos, bem como o encaminhamento de demandas sociais da população. 

 

Prevê-se a execução de atividades educativas, culturais, de saúde, esporte e lazer, articuladas 

com outros programas sociais desenvolvidos pelo município e/ou por parceiros institucionais.  

 

E, ainda, reuniões periódicas com as famílias reassentadas e plantões semanais nos conjuntos 

habitacionais, encontros com lideranças comunitárias locais e do entorno, com representantes de 

equipamentos sociais e comunitários, Regionais e demais órgãos/parceiros envolvidos, de 

maneira a monitorar e avaliar o processo de adaptação das famílias. 

Nessa fase serão intensificadas as ações de educação ambiental e patrimonial, visando a 

apropriação do novo espaço de moradia. 

 

 

4.3.2 Indicadores de resultados 

 

Este item refere-se às ações avaliação do empreendimento, quando será realizada a pesquisa 

pós-ocupação/satisfação implementada junto a população envolvida na intervenção, seguindo-se 

a Matriz de Indicadores de Resultados e de Qualidade instituída pelo MCidades. Essa pesquisa 

visa coletar informações referentes às novas condições de moradia e a percepção dos moradores 

com relação a todo o processo de reassentamento.  

As avaliações de pós-ocupação focalizam essencialmente os resultados e os primeiros 
impactos das ações implementadas, onde a satisfação da população beneficiária deve ter 
um lugar privilegiado.  



 

 
 

73 

[As avaliações de Pós Ocupação] Buscam compreender a efetividade do projeto, identificar 
ganhos, analisar objetivos, processos metodológicos e, propriamente os resultados e 
impactos obtidos. (MCIDADES, 2006)  

 

Para tanto, serão utilizados como parâmetros nesse processo avaliativo os três eixos indicados 

pelo Ministério das Cidades: Moradia e Inserção Urbana, Inclusão Social e Satisfação do Morador, 

expressos na Matriz Avaliativa onde, para cada eixo, estarão expressas as dimensões, os 

indicadores e os descritores, ainda segundo o Ministério das Cidades, porém adequados à 

realidade dos projetos habitacionais incluídos no processo avaliativo. 

 

Pretende-se, ainda, utilizar diversos recursos metodológicos, apropriando-se do todos os recursos 

avaliativos ou de conhecimento da realidade, que aconteceram durante o processo de intervenção 

(oficinas de monitoramento, relatórios mensais, informações obtidas através do  cadastro das 

famílias,  pesquisa amostral por questionário estruturado, pesquisa qualitativa com grupos focais, 

pesquisa qualitativa com gestores dos condomínios).  

 

No que se refere à pesquisa quantitativa, a URBEL e a ASP possuem instrumentos já utilizados 

e aprovados, que serão discutidos e encaminhados no momento adequado.  
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5. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Conforme a tabela abaixo, a equipe que irá desenvolver as atividades mencionadas no presente 

PTS é composta por sete técnicos de nível superior e um técnico de nível intermediário.  

 

Aqueles de nível superior deverão possuir formação acadêmica em uma das seguintes áreas: 

Geografia, Filosofia, Serviço Social, Psicologia, Sociologia ou Ciências Sociais, História e 

Pedagogia. Eles devem ter experiência de, no mínimo, dois anos nas funções de mobilização e/ou 

comunicação social, aplicação e análise de cadastros socioeconômicos, processos de remoção e 

reassentamento no contexto de requalificação urbanístico-ambiental, acompanhamento social de 

obras, ações de educação ambiental e desenvolvimento de comunidades.  

 

O técnico de nível intermediário, por sua vez, deverá ter experiência mobilização e/ou 

comunicação social, aplicação de cadastros socioeconômicos, apoio administrativo em projetos 

sociais, bem como em processos de remoção e reassentamento de famílias, apoio a execução de 

serviços administrativos e financeiros do contrato. 

 

Tabela 7 - Composição da equipe técnica para a elaboração e execução do PTS 
e do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias 

Número de 
Técnico 

Nível de 
escolaridade 

Atuação 
Tempo disponível 

para o projeto 

02 Superior Remoção e Reassentamento 36 meses 

01 Superior Remoção e Reassentamento 20 meses 

02 Superior Comunicação e Mobilização Social 36 meses 

01 Superior Educação Socioambiental 36 meses 

01 Superior Empreendedorismo 10 meses 

02 Intermediário Auxiliar Administrativo 36 meses 
Fonte: ASP, 2015. 
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

Elaboração e execução do PTS e do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias - bacias dos Córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça 

Item Atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1.0 EIXO MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL 

1.1 
Realização de reuniões de caráter informativo, com setores da 
população afetada e entorno imediato; para apresentação do 
empreendimento e do trabalho social.                                                                         

1.2 
Confecção, reprodução e distribuição de materiais gráficos; 
filmagem e edição de vídeos;                                                                         

1.3 
Produção de informativos institucionais; (Cartilhas, folder, 
folhetos).                                                                         

1.4 
Confecção de material de divulgação do 

Grupo de Gestão Local;                                     

1.5 Realização de eventos diversos                                     

1.6 Realização do Plantão Social de atendimento;                                                                         

1.7 
Implementação dos processos de comunicação com a 
comunidade;                                                                         

1.8 
Participação em reuniões com a rede de parceiros e 
colaboradores.                                     

1.9 
Estabelecer contatos com as associações, grupos, lideranças 
comunitárias, representantes de equipamentos comunitários, 
outros segmentos atuantes na comunidade e demais envolvidos;                                                                         

2.1 Formação e Acompanhamento de Grupo de Gestão Social- GGL.                                                                         

2.2 Realização de Reuniões Periódicas do GGL.                                                                                                                                                                                                                                                        
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2. 3 Realização de Oficinas de Capacitação para o GGL. 
                                                                        

2.4 Realização de Reuniões Temáticas com GGL.                                                                         

2.5 Realização de Visitas Técnicas Orientadas com o GGL.                                                                         

Item Atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

2.6 Realização de Seminários de Avaliação das ações do PTS;                                                                         

2.7 

Realização de Reuniões Setoriais com as famílias e 
comerciantes afetados pelo processo de remoção e população 
do entorno                                     

3.0 EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

3.1 

Analise do perfil socioeconômico dos chefes de família, 
considerando, em especial, as situações  presentes em relação 
às variáveis de gênero, faixa   etária, escolaridade, renda, perfil, 
qualificação  profissional e situação no mercado de trabalho                                                                         

3.2 
Conhecimento das iniciativas produtivas existentes no território e 
no entorno - pequenos produtores, profissionais autônomos e 
prestadores de serviço;                                                                         

3.3 
 Identificação das potencialidades vocacionais presentes no 
território;                                                                         

3.4 

Mapeamento de demandas do mercado que possam viabilizar a 
inclusão produtiva geradora de trabalho e renda em 
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 
serviços localizados no entorno dos residenciais;                                                                         

3.5 

Identificação de parceiros potenciais para a capacitação 
profissional e geração de trabalho e renda; como por exemplo  
parcerias com programas operados pela Secretaria Municipal de 
Emprego e Renda, bem  como com programas estaduais                                                                         

3.6 
Elaboração do Diagnóstico Vocacional e Potencialidades de 
Mercado; Apresentação diagnóstica à comunidade para 
conhecimento;                                                                         

3.7 
Elaboração do Plano de Geração de Trabalho e Renda 
Participativos - PTR                                                                         

3.8 Implementação do PTR;                                                                         

3.9 
Encaminhamento dos moradores a programas, projetos e cursos 
de capacitação profissional.                                                                         
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3.10 
Implementação de cursos de qualificação profissional; e 
realização de oficinas e seminários temáticos.                                     

4.0 EIXO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 
Realização de diagnóstico socioambiental participativo do 
território                                                                         

4.2 
Realização de campanhas, oficinas e cursos temáticos referidos 
às necessidades socioeducativas verificadas na comunidade;                                     
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Item Atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

4.3 
Elaboração de mapas georeferenciados, a partir do diagnóstico 
socioambiental;                                                                         

4.4 
Mapeamento de principais parcerias com elaboração de 
catálogo de parceiros;                                     

4.5 
Mapeamento de programas e projetos de demais  políticas 
públicas pertinentes, municipais e estadual,  a serem levadas 
para o  território neste segmento                                                                         

4.6 
Identificação de moradores envolvidos com atividade de coleta 
de material reciclável no território visando apoio na organização 
da atividade de forma associativa/cooperativa na região                                     

4.7 
Elaboração de plano de ação juntamente com os grupos 
envolvidos e divulgação na comunidade;                                                                         

4.8 Formação de Agentes Ambientais;                                     

4.9 
Realização de campanhas com a participação da comunidade 
para a limpeza urbana e plantio de mudas de árvores na área 
de intervenção, no entorno;                                                                         

4.1 
Realização de visitas externas orientadas para observação in 
loco de determinado tema trabalhado,                                     

4.11 Apoio às ações do programa "escola integrada”                                                                         

4.12 Divulgação de cronograma de atividades                                     

5.0 EIXO REMOÇÃO E REASSENTAMENTO  

5.1 

Prestar acompanhamento social sistemático às famílias durante 
toda a fase Pré-Morar, por meio de reuniões, assembleias, 
encontros, Plantão Social e eventos diversos visando manter 
canais de interlocução com o coletivo;                                                                         

5.2 
Identificação Numérica de Domicílios com Emissão de Selo 
Cadastral e Realização de Cadastro Sócioeconômico (aplicação 
de questionários, digitação e banco)                                                                         

5.3 
Apresentar as alternativas de reassentamento e medidas 
compensatórias, promovendo a discussão com as famílias e 
comerciantes envolvidos.                                                                         

5.4 
Realizar todos os processos de negociação com os grupos 
envolvidos, referidos ao PRR.                                                                         

5.5 
Realizar encontros com lideranças comunitárias, 
representantes de equipamentos comunitários, Regionais, entre                                                                         
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outros envolvidos, para potencializar ações, monitorar e avaliar 
o processo de remoção e reassentamento das famílias; 
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Item Atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

5.6 
Promover a articulação de programas e projetos sociais 
públicos e privadas no território e realizar atividades educativas, 
culturais, de  saúde, esporte e lazer;                                                                         

5.7 
.Manter acompanhamento social e encaminhamento de 
demandas do PEAR e do Controle Urbano;                                                                         

5.8 Apoiar as famílias durante o processo de mudança;                                                                         

5.9 
Promover a formação de condomínios e a capacitação de 
síndicos;                                     

5.10 
Elaborar regras de convivência (Regimento Interno) e 
Convenção de Condomínio com a  participação das famílias a 
serem reassentadas nos  conjuntos;                                                                         

5.11 
Proceder a remoção e o reassento de famílias localizadas em 
trecho de obras                                                                         

5.12 
Orientar sobre cálculo das despesas para estipulação de taxas 
condominiais e para  prestações  de contas;                                                                         

5.14 
Acompanhar as famílias na fase Pós- Morar, apoiando a 
consolidação da nova vida coletiva condominial, por  meio de 
reuniões, assembleias,                                                                         

5.15 

Efetuar encaminhamento de famílias para relocalização por 
meio do Reassentamento 

Monitorado                                                                         

5.16 
Proceder a efetivação dos processos de indenizações de 
domicílios;                                                                         

5.17 
Implementar os processos de inclusão de famílias  no Programa 
Bolsa Moradia;                                     

5.18 Acompanhamento do CADUNICO;                                                                         

5.19 

Estimular o fortalecimento de laços de convivência; a mediação 
de conflitos; a apropriação e manutenção do novo espaço  
habitacional, demais obras e serviços implantados; o 
incremento da organização condominial, a autonomia  e 
fortalecimento dos grupos;  o conhecimento e encaminhamento 
de demandas  sociais da população,   potencialmente onde for  
detectada maior vulnerabilidade social das famílias                                                                         
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5.20 
Atualização/adequação do PRR, no que for necessário 
considerando as dinâmicas e situações  locais apresentadas ao 
longo da intervenção.                                                                         
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7. PARCERIAS 

 

Para a efetivação das ações deste PTS é necessária à construção de uma rede de parcerias 

contemplando atores internos à estrutura administrativa do município e externos a ela. 

 

Através do Decreto n° 14.641/2011, a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu o Programa Municipal 

de Pré e Pós-Morar, que tem como objetivo atender a população beneficiária da Política Municipal 

de Habitação, implementando ações de acompanhamento sócio organizativo. Tal programa possui 

como diretrizes básicas: I - articulação das políticas públicas, garantindo a inserção das famílias 

beneficiárias nos serviços existentes na área acolhedora, II - redução dos impactos provenientes 

da transferência para a nova moradia, III – desenvolvimento de processos participativos e 

organizativos. Cabe a URBEL coordenar a implementação do Pós-Morar, e sua monitoração é de 

responsabilidade do Grupo Gestor, composto por técnicos dos órgãos da Administração Pública 

Municipal que possuam interface com as ações do Pré e Pós-Morar (URBEL, Secretarias 

Municipais de Educação, Saúde, Políticas Sociais, Meio Ambiente, Superintendência de Limpeza 

Urbana e Fundação Municipal de Cultura). Desta forma, considerando a existência deste 

Programa e a responsabilidade de cada setor na implementação de suas ações, é indispensável 

a participação desses órgãos no processo de Intervenções para a redução do risco de inundações 

nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça.   

 

Os atores externos que deverão ser envolvidos são preferencialmente aqueles que se encontram 

no território da área de intervenção, como lideranças, associações comunitárias atuantes na região 

e outros grupos organizados: Associação Comunitária do Barro Santa Cruz, Associação 

Beneficente do bairro e vila São Tomaz e Adjacências, Associação Comunitária do Conjunto Novo 

Aarão Reis – ASSOCIAR, Equipe de Voluntários da Cidade Ozanan – EVOCO, NUDECs 

presentes em alguns dos bairros da AID (Primeiro de Maio, Novo Aarão Reis, Aeroporto e São 

Tomaz), entre outros. 
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8. VALORES DA INTERVENÇÃO 

 

O valor proposto pela ASP ao participar da licitação SCO n° 053/2014-CC, para elaboração e 

execução do PTS e Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias do empreendimento 

em questão, é de R$ 4.374.399,25, sendo que o somatório dos recursos é proveniente de duas 

fontes diferentes: R$ 2.638.489,25 será financiado por meio do Programa de Saneamento para 

Todos e R$ 1.735.910,00 pelo Orçamento do Tesouro Municipal (ROT).  

 

Ainda, a Prefeitura de Belo Horizonte estima a R$ 280 milhões de reais as obras para ampliação 

das seções e adequação de declividades nas calhas do Ribeirão Pampulha, do Córrego 

Cachoeirinhas e do Ribeirão do Onça. No que diz respeito custo da relocalização de cerca de 

1.300 famílias vulneráveis a inundação e implantação de parque linear, o custo é estimado a R$ 

162,3 milhões de reais. 

 

 

10. PRAZOS CONTRATUAIS 

 

O prazo de elaboração e execução do PTS e do Plano de Reassentamento e Medidas 

Compensatórias é de 36 meses, a partir de agosto de 2015. No que diz respeito às obras, 

diferenciam-se dois focos. O primeiro é o tratamento dos canais de vazão dos córregos que 

alimentam as Bacias do Ribeirão Pampulha, Ribeirão do Onça e Córrego Cachoeirinha. O prazo 

dessas obras de microdrenagem é de 36 meses, prevista a partir de abril de 2016. O segundo foco 

é a remoção e desapropriação com implantação do Parque Linear do Onça no Ribeiro de Abreu. 

A Prefeitura estima 18 meses para as demolições, com previsão de início em dezembro de 2015, 

e, em seguido, outros 18 meses para as obras do parque.  

 

 



 

 

84 

11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

 

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Elaboração e execução do PTS e do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias - bacias dos Córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça 

Item Descrição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Valor do Item 

1.0 ELABORAÇÃO DO PTS - PROJETO  DE TRABALHO SOCIAL 30.200,00 

1.1 
Elaboração do PTS - incluídas Reuniões c/ Comunidade e 
Emissão do Documento Final                                                                         

                  
24.100,00  

1.2 Oficinas para elaboração de Diagnóstico Participativo 
                                                                        

                    
3.050,00  

1.3 Oficinas para elaboração de Plano de Ação 
                                                                        

                    
3.050,00  

2.0 INFRAESTRUTURA DE APOIO 404.028,75 

2.1 Veículos 289.080,00 

2.1.1 
Veículo quatro portas, mínimo 1000cc 04 passageiros – c/ 
motorista - inclusive Gasolina                                                                         

                 
138.240,00  

2.2.2 
Veículo com capacidade para 09 (nove) passageiros - 
inclusive Motorista e Gasolina                                                                         

                 
150.840,00  

2.2 Serviços Gráficos 30.828,75 

2.2.1 Xerox colorido formato A4 
                                                                        

                  
11.376,00  

2.2.2 Xerox simples opaco formato A4 
                                                                        

                    
1.636,35  

2.2.3 Impressão A4 colorida 
                                                                        

                    
6.048,00  

2.2.4 Impressão A3 colorida 
                                                                        

                    
1.058,40  

2.2.5 Impressão A4 preto e branco 
                                                                        

                  
10.710,00  

2.3 Instalação e Manutenção de Escritórios 84.120,00 

2.3.1 Instalação dos Escritórios Local e de Atendimento 
                                                                        

                    
9.420,00  
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2.3.2 
Manutenção dos Escritórios Local e de Atendimento - água, 
luz, telefonia, internet, limpeza, etc.                                                                         

                  
74.700,00  

3.0 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 61.534,50 

3.1 Reprodução de Peças Gráficas 14.638,00 
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Item Descrição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Valor do Item 

3.1.1 Folder Remoção e Reassentamento 
                                                                        

                       
560,00  

3.1.2 Folder Qual o Tamanho da Família 
                                                                        

                       
336,00  

3.1.3 Folder Hora de Alugar 
                                                                        

                       
348,00  

3.1.4 Folheto Fique por dentro da Intervenção 
                                                                        

                    
2.050,00  

3.1.5 Folheto Apartamento Modelo 
                                                                        

                       
264,00  

3.1.6 Folheto Local Limpo 
                                                                        

                    
1.110,00  

3.1.7 Jogo do Controle Urbano 
                                                                        

                    
1.536,00  

3.1.8 Jogo do Pós Morar 
                                                                        

                       
600,00  

3.1.9 Cartilha Institucional 
                                                                        

                    
7.000,00  

3.1.10 Cartilha Vivendo em Condomínio 
                                                                        

                       
540,00  

3.1.11 Cartilha Reunião Comunitária 
                                                                        

                       
294,00  

3.2 Jornal Semestral - Criação e Reprodução 22.950,00 

3.2.1 
Redação, Diagramação do Jornal em formato A3 
(420x297mm)                                                                         

                  
10.350,00  

3.2.2 
Impressão do Jornal, em formato A3 (420x297mm), Papel 
AP 115g, Cor 4x4, Acabamento dobra ao meio                                                                         

                  
12.600,00  

3.3 Banner para Reprodução 655,00 

3.3.1 Banner em lona 1,0x1,2m, Bastão e corda 
                                                                        

                       
655,00  

3.4 Faixas para Reprodução 1.400,00 

3.4.1 Faixa em tecido morim 6x0,8m color 
                                                                        

                    
1.400,00  

3.5 Cartaz para Reprodução 29,00 

3.5.1 Cartaz Vivendo em Condomínio 
                                                                        

                        
29,00  
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3.6 Agenda de Compromisso e Pasta para Reprodução 111,00 

3.6.1 Agenda de Compromisso e Pasta 
                                                                        

                       
111,00  

3.7 Camisetas para o Grupo de Referência – Confecção 931,50 

Item Descrição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Valor do Item 

3.7.1 Camisetas para o Grupo de Referência 
                                                                        

                       
931,50  

1.3 Produção e Apresentação de Esquete Teatral 20.820,00 

1.3.1 
Peça Teatral para a Comunidade (criação, montagem, 
infraestrutura)                                                                         

                  
20.820,00  

4.0 GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO 42.266,00 

4.1 
Oficinas Temáticas de Capacitação (incluído elaboração, 
realização, infraestrutura)                                                                         

                    
8.600,00  

4.2 
Cursos Temáticos de Capacitação (incluído elaboração, 
realização, infraestrutura)                                                                         

                  
24.000,00  

4.3 Visitas Técnicas Orientadas (incluído ônibus e lanche) 
                                                                        

                    
6.636,00  

4.4 
Seminários de Avaliação (incluído lanche, material e 
transporte)                                                                         

                    
3.030,00  

5.0 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 7.812,00 

5.1 Elaboração do Diagnóstico Participativo 7.812,00 

5.1.1 Elaboração da Metodologia do Diagnóstico Participativo 
                                                                        

                    
2.150,00  

5.1.2 Visitas Técnicas Orientadas (incluído ônibus e lanche) 
                                                                        

                    
2.212,00  

5.1.3 
Oficinas Elaboração de Biomapas (incluído elaboração, 
realização, materiais e transporte)                                                                         

                    
1.220,00  

5.1.4 
Oficinas Elaboração/Proposição Ações a partir de Biomapas 
(incluído elaboração, realização, materiais e transporte)                                                                         

                    
1.220,00  

5.1.5 
Seminário Devolução do Diagnóstico Participativo (incluído 
lanche, material e transporte)                                                                         

                    
1.010,00  

6.0 IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL E AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS 72.800,00 

6.1 
Identificação Numérica de Domicílios com Emissão de Selo 
Cadastral e Realização de Cadastro Socioeconômico 
(aplicação de questionários, digitação e banco)                                                                         

                  
72.800,00  

7.0 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (GERAÇÃO EMPREGO E RENDA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS) 102.830,00 
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7.1 
Elaboração Diagrama  de Mercado de Trabalho (incluído 
relatório, materiais e transporte)                                                                         

                  
24.100,00  

7.2 
Elaboração Diagrama Potencialidades da Comunidade 
(incluído relatório, materiais e trans.)                                                                         

                  
12.700,00  

7.3 
Elaboração Plano Ação com Matriz do Marco Lógico 
(incluído relatório, mat. e transp..)                                                                         

                  
12.700,00  

7.4 
Seminário Apresentação Diagrama à Comunidade e Polos 
Setoriais (incluído lanche, materiais e transporte)                                                                         

                    
3.030,00  
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Item Descrição 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Valor do Item 

7.5 Cursos de Qualificação Profissional                                     32.000,00 

7.6 Oficinas Temáticas de Capacitação                                     18.300,00 

8.0 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 48.690,00 

8.1 Pesquisa Avaliação "Ex Ante" 48.690,00 

8.1.1 
Pesquisa amostral com Aplicação de Questionário - incluída 
a digitação de dados                                                                         

                  
22.400,00  

8.1.2 
Aplicação de Pesquisa Qualitativa - incluída digitação de 
dados                                                                         

                    
2.190,00  

8.1.3 Elaboração de Diagnóstico e Emissão de Relatório                                     24.100,00 

10.0 EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 1.868.328,00 

10.1 
02 Técnicos de Nível Superior - Remoção e 
Reassentamento (36 meses)                                                                         

                 
564.537,60  

10.2 
01 Técnico de Nível Superior - Remoção e Reassentamento 
(20 meses)                                                                         

                 
156.816,00  

10.3 
02 Técnicos de Nível Superior - Comunicação e Mobilização 
Social (36 meses)                                                                         

                 
564.537,60  

10.4 
01 Técnico de Nível Superior - Educação Socioambiental 
(36 meses)                                                                         

                 
282.268,80  

10.5 
01 Técnico de Nível Superior - Empreendedorismo (10 
meses)                                                                         

                  
78.408,00  

10.6 
02 Técnicos de Nível Intermediário - Auxiliar Administrativo 
(36 meses)                                                                         

                 
221.760,00  

2.0 INFRAESTRUTURA DE APOIO 823.335,00 

2.4 Carga e Descarga de Mudança 823.335,00 

2.4.1 Locação de Caminhão baú 3/4, 03 ajudantes incluídos 
                                                                        

                 
823.335,00  

6.0 IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL E AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS 888.475,00 

6.2 Realização de Avaliação de Domicilio de Origem                                     344.500,00 

6.3 
Realização de Atualização de Avaliação de Domicilio de 
Origem                                                                         

                    
3.975,00  

6.4 
Realização de Avaliação de Domicilio de Destino / 
Reassentamento Monitorado                                                                         

                 
234.000,00  

6.5 
Realização de Avaliação para fins do Programa Bolsa 
Moradia                                                                         

                 
306.000,00  

9.0 ELABORAÇÃO PLANO DE REASSENTAMENTO E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 24.100,00 
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9.1 

Elaboração do Plano, incluindo pesquisa e levantamento de 
documentação para atendimento ao conteúdo mínimo 
exigido, reuniões de trabalho com a CONTRATANTE e com 
a comunidade, emissão do documento final                                                                         

                  
24.100,00  

TOTAL 4.374.399,25 
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12. AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação e monitoramento será realizado de forma continua durante toda a 

execução da intervenção, com a utilização de diversos instrumentos capazes de monitorar as 

ações e os resultados obtidos junto à comunidade. Desde inicio da intervenção, com a realização 

da pesquisa Ex Ante, que se configura como o primeiro e importante instrumento de avaliação. No 

decorrer do trabalho social com a emissão de relatórios mensais sobre as atividades e ao final do 

processo de remoção, com a elaboração da pesquisa de pós-ocupação, na qual será demonstrada 

a avaliação da população com relação aos impactos gerados pelo processo de remoção e 

reassentamento, bem como, a percepção da nova moradia.     

 

Este controle é representado por um sistema de informações que permite acompanhar a execução 

do projeto, informações estas obtidas através da construção de indicadores e variáveis que 

possibilitem o estabelecimento da comparação entre o previsto e o obtido, com o intuito de detectar 

os elementos dificultadores e facilitadores para assim alcançar os objetivos previstos. Para tanto, 

é necessário que se verifique a evolução desses indicadores e variáveis, tendo como referência 

os dados do início do trabalho (Marco Zero), até o último mês de intervenção, a fim de analisar os 

impactos e transformações na qualidade de vida da população, resultantes das obras e serviços 

implantados, bem como do processo de reassentamento. 

 

Observa-se ainda a possibilidade de avaliar os impactos e/ou evolução do programa utilizando-se 

das informações dos dados do Cadastro Único - CAD Único do Governo Federal, referentes às 

famílias que residem na região das três bacias. 

 

A verificação dos indicadores e variáveis no Marco Zero será realizada no segundo mês da 

intervenção, com utilização de pesquisa através de questionário, verificando-se os indicadores e 

variáveis abaixo relacionados. 

 

A escolha desses elementos de avaliação justifica-se em função dos itens sobre os quais se 

pretende avaliar os impactos, itens estes que têm a ver com o propósito ou objetivos da 
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intervenção. Daí a seleção de elementos que permitam medir os impactos das intervenções (obras 

e trabalho social) nas condições de vida da população, medidas por parâmetros objetivos 

referentes à moradia atual e acesso aos serviços básicos e parâmetros subjetivos, representados 

pela avaliação da satisfação dos moradores com a moradia atual e os serviços existentes. 

 

Para a verificação do impacto ao final do projeto, será utilizado, também, instrumento a ser 

fornecido pela URBEL e já utilizado em outras situações semelhantes. 

 

Por se tratar de um processo participativo, a avaliação acontecerá sistematicamente nas reuniões 

comunitárias com os NUDECs, representantes de equipamentos sociais e comunitários, regionais 

e demais órgãos envolvidos. Reuniões com a equipe técnica, URBEL e relatórios semanais serão 

utilizados como forma de avaliação. 

 

 
 
 
 
 

ASP – Assessoria Social e Pesquisa 
Vera Cavalcanti de Melo Oliveira – Sócia Diretora 
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