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PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
 
 
 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
 
Programa: PRO TRANSPORTE Contrato CAIXA nº: 318.934-19 

Ação/Modalidade: Infraestrutra 
Empreendimento: Via 710 (Andradas / Cristiano Machado) 
Localização/Município: Belo Horizonte UF: MG 
Fonte de recursos: Programa Pró-transporte – Ministério 
das Cidades 

Regime de execução do PTTS: empreitada 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Executor da intervenção: URBEL – Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 
Tel.: 3277-6421 e-mail: assesssoriaurbel@pbh.gov.br 

Responsável Técnico Social: Flávia Lúcia Coelho Mota 
Pinheiro  

Formação: Assistente Social 

Tel.: 3277- 6407 e-mail: assessoriaurbel@pbh.gov.br 
Nº de Famílias: 28.000 Nº de pessoas: 112.995 

Nº de famílias em situação de risco: 84 Nº de mulheres Chefe de Família: -- 
Nº de idosos: -- Nº de idosos chefes de família:  
Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais: -- Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais   

chefes de famílias: -- 

Nº de famílias a serem removidas/reassentadas: 180 
Renda média familiar (em SM): entre um e três salários mínimos 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. Caracterização do empreendimento 
 
A Via 710 localiza-se na região Leste e Nordeste de Belo Horizonte, possui uma extensão de 5,07 km na pista que 
direciona o tráfego da Av. Cristiano Machado/Av. Bernardo Vasconcelos para a Avenida dos Andradas e 5,20 km na 
pista de direção contrária, e corta os bairros Boa Vista, Santa Inês, Dom Joaquim, União e Fernão Dias. 
  
A Via 710 é classificada no Plano de Classificação Viária do Município de Belo Horizonte como via arterial primária. 
Trata-se de uma via transversal (sentido Leste-Oeste) que se inicia junto à Avenida Presidente Carlos Luz (Via 800), 
sobrepõe-se às Avenidas Américo Vespúcio e Bernardo Vasconcelos, desenvolve-se paralela a linha do metrô, entre a 
Avenida Cristiano Machado e Avenida dos Andradas, na região Leste. 
 
O trecho em estudo está compreendido entre a Avenida Cristiano Machado (Ponto 030 do VIURBS) e a Avenida dos 
Andradas (Ponto 008 do VIURBS). A diretriz da Via 710 acompanha a linha do metrô até a Rua Prof. Amaro Xisto 
Queiroz. Neste segmento, existem alguns trechos de via com tratamento primário, sem pavimentação e continuidade. 
A partir do ponto de encontro com a Rua Prof. Amaro Xisto Queiroz, identifica-se que, embora pavimentada, não 
apresenta características geométricas condizentes com a classificação e função.  
 
A interseção da Via 710 com a Avenida José Cândido da Silveira é tratada no Ponto 010 do VIURBS. O segmento final, 
entre as Avenidas José Candido da Silveira e dos Andradas, tem sua diretriz sobreposta às ruas Conceição do Pará e 
Pirassununga. A primeira rua citada, não tem características geométricas condizentes com a classificação e função a 
ser exercida. No trecho entre a Avenida Contagem e o viaduto do metrô, estão locados um conjunto habitacional, a 
subestação da CEMIG e a Estação Santa Inês, não permitindo alargamento da via neste segmento. Após o viaduto do 
metrô, os veículos com destino às Avenidas Itaituba ou dos Andradas, têm seu caminhamento feito através das Ruas 
Gomes Pereira e Carlos Maciel. A Rua Pirassununga não está implantada, embora seja o único acesso às residências 
junto ao campo de futebol do Pompéia. 
 
Na interseção da Via 710 com as Avenidas Itaituba e dos Andradas, que ocorre em mesmo nível semaforizada, dá-se a 
transposição da linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica e do Ribeirão Arrudas. Esta interseção é tratada no Ponto 008 
do VIURBS. 
 
As intervenções propostas para a Via 710 são parte integrante de um grande projeto de adequação e ampliação do 
sistema viário de Belo Horizonte, visando à descompressão do sistema concêntrico de trânsito, permitindo a 
revitalização de áreas urbanas que hoje estão sufocadas pelo excesso de tráfego ou indisponíveis pela ausência de 
solução viária de porte adequado. 
 
Foi feita pesquisa de percepção ambiental com uma amostra de 380 domicílios. Houve aplicação de questionario com 
perguntas objetivas  e subjetivas, sendo entrevistados 333 residêntes e 47 empresários. Muitos moradores vêem 
positivamente a construção da Via 710, já que, segundo eles, a obra melhorará significativamente a acessibilidade a 
outros pontos da cidade, interferirá positivamente no valor dos imóveis, facilitará a transposição da ferrovia e da linha do 
metrô e permitirá o deslocamento dos veículos de transporte coletivo do interior dos bairros para a nova via. 
 
A construção da Via 710 é um projeto de grande dimensão e, por sua natureza, provocará impactos ambientais sobre a 
comunidade de entorno. Serão implantadas as medidas mitigadoras para cada impacto previsto e avaliado, de modo a 
minimizar, o máximo possível, as interferências sobre a comunidade e seu cotidiano. Cada etapa do projeto será 
avaliada e monitorada sistematicamente, como forma de garantir o bom andamento da obra e a menor reação da 
população atingida. A comunidade conviverá com transtornos negativos, pontuais e temporários. Os benefícios e 
vantagens advindos da construção da Via 710 são positivos, permanentes e de grande abrangência, de modo que o 
número de pessoas beneficiadas é maior que aquele que sofrerá os impactos. O projeto está pautado nos preceitos da 
viabilidade ambiental e, comparativamente, trará mais benefícios que transtornos para a comunidade do entorno, bem 
como para toda a população municipal e metropolitana. 
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2.1. Características da Área de Intervenção e do Entorno  
 
 
A Via 710 está inserida nas regiões administrativas Nordeste e Leste de Belo Horizonte. A regional Nordeste possui 
274.060 habitantes, sendo 47,4% homens e 52,6% mulheres. Sua extensão territorial é de 39,59 km², caracterizando 
uma densidade demográfica de 6.922,28 hab./km², IDH 0,826 e renda per capta de R$ 429,02. A região é marcada por 
uma grande situação de desigualdade social, uma vez que a parte mais à suoeste possui alto grau de desenvolvimento 
e na periferia a situação é totalmente oposta. 
 
Cumpridora de papel destacado em todas as fases pelas quais passou a cidade, a Região Nordeste teve participação 
fundamental na industrialização do município, com as fábricas têxteis nos bairros Cachoeirinha e Renascença nos anos 
30. Já na década de 70, a região recebeu a implantação planejada de alguns de seus principais bairros, como o Cidade 
Nova e o União. Neste cenário de crescimento econômico e desenvolvimento social, é criada, em 1992, a Secretaria de 
Administração Regional Municipal Nordeste. 
 
A região Nordeste possui significativas diferenças quanto ao tipo, a época e a forma de ocupação de seus bairros. As 
ruas Jacuí e Itapetinga, por exemplo, são de grande importância, pois ao longo destas vias é que se estabeleceu um 
corredor de atividades diversificadas como o comércio, a prestação de serviços e as atrações socioculturais, que depois 
estruturaram a ocupação das avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado.  
 
Embora caracterizada por grandes diferenças de poder aquisitivo, a região Nordeste vem se desenvolvendo, buscando 
alternativas para atender as demandas e necessidades de sua população. Apresenta situações socioeconômicas e de 
crescimento urbano bastante diferenciadas. A parte Sul, por exemplo, muito próxima ao centro, é uma zona de intensa 
atividade econômica. Já nas áreas de ocupação mais recente, os centros locais de comércio e prestação de serviços 
encontram-se em fase de consolidação. 
 
A vida social acontece principalmente nos bares e praças da região. Os principais pontos de sociabilidade são a Igreja 
de São Judas Tadeu, a Praça Poá e a Praça do Samba. Há também o Pólo Minas, formado pelo Minas Shopping, 
Minas Casa e Ouro Minas Palace Hotel, centro articulador de funções culturais, sociais e comerciais. A Feira dos 
Produtores segue como tradicional centro comercial, assim como o bairro Cidade Nova, que, nos últimos anos cresceu 
vertiginosamente, aderindo às tendências de verticalização urbana.  
 
Fator de destaque na região Nordeste é o grande número de parques que lá se localizam. São eles: Parque Professor 
Guilherme Lage (bairro São Paulo), Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Cidade Nova), Parque da 
Matinha (União), Parque Ecológico Renato Azeredo (Palmares), Parque-Escola Jardim Belmonte (Belmonte), Parque 
Orlando Carvalho da Silveira (Bairro da Graça) e Parque Ismael de Oliveira Fábregas (Nova Floresta).  
 
É relevante também a grande atuação dos moradores quanto à mobilização e participação popular para a conquista de 
importantes obras sociais. Atualmente a região conta com 3 universidades: PUC São Gabriel, Universo e Uni BH. 
 
Na regional existem 21 centros de saúde, 29 escolas municipais, uma unidade de pronto atendimento, seis unidades 
municipais de educação infantil, uma quadra poliesportiva, 58 praças e 9 parques municipais, entre eles o primeiro 
Parque Linear de Belo Horizonte, o canteiro central da avenida José Cândido da Silveira. A região conta ainda com 
duas estações de metrô, Minas Shopping e São Gabriel. Na área social, além das unidades de educação e saúde, a 
Regional possui dois Centros de Apoio Comunitário, nos bairros União e São Paulo e dois Núcleos de Apoio à Família, 
que atendem aos moradores da Vila Arthur de Sá e do Conjunto Paulo VI. 
 
A regional Leste possui 256.311 habitantes, sua extensão territorial é de 28,52 km², a densidade demográfica é 8.987,1 
hab/km², o IDH 0,837 e a renda per capta é R$ 491,20.  
 
Com uma ocupação antiga e bastante tradicional, que remete à fundação de Belo Horizonte, a região Leste associa 
tradição e história da cidade. Mesmo assim, possui espaços semi-desocupados, onde ainda é possível encontrar 
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atividades primárias (agricultura e mineração) e áreas de ocupação irregular, que apresentam problemas de infra-
estrutura de transportes e de saneamento. 
 
Quase toda a região encontra-se na bacia do ribeirão Arrudas. A região é atravessada por importantes vias de ligação 
intra e intermunicipal, como a Avenida dos Andradas e a Silviano Brandão. Reforçando a ligação com o Centro e com 
parte Oeste da cidade, a linha do Metrô intercepta a região, interligando-a, ainda, com as regiões Nordeste, Noroeste, 
Norte e Venda Nova. Os investimentos públicos na canalização do Arrudas, no Metrô e na Avenida dos Andradas são 
obras que valorizam a região. 
 
Na região Leste encontra-se parte expressiva do patrimônio histórico e arquitetônico de Belo Horizonte, com destaque 
para os bairros Santa Tereza, Santa Efigênia e Floresta, que ainda preservam um pouco do pulsar da vida urbana de 
outros tempos, resistindo às tendências de verticalização urbana. Pela sua importância histórica no processo de 
ocupação da área, destacam-se a rua Niquelina, via de articulação dos bairros situados na margem direita do Arrudas, 
e as ruas Pouso alegre, Pitangui e Conselheiro Lafaiete, principais articuladoras dos bairros situados na margem 
esquerda desse ribeirão. 
 
A região apresenta grande número de referências culturais e sociais localizadas, principalmente, em pontos históricos 
como as Praças Duque de Caxias, Comendador Negrão de Lima, Nilo Peçanha, a Igreja e o Mercado de Santa Tereza, 
e as áreas comerciais e de prestação de serviços. O setor terciário dispõe-se ao longo de algumas ruas e avenidas, 
mas devido à proximidade com a área central da cidade, não possui centros comerciais muito expressivos. 
 
O entorno do empreendimento apresenta nível elevado de ocupação, principalmente nos bairros que compõem a 
Unidade de Planejamento São Paulo (UP) na Regional Nordeste, da qual a Vila de Arthur de Sá faz parte e que 
apresenta risco geológico médio e alto, e nos bairros das Unidades de Planejamento (UPs) Boa Vista e Instituto 
Agronômico na Regional Leste, da qual as Vilas Camponesa I, II e III e Vila Horto fazem parte e que apresentam risco 
geológico médio. Como se sabe, a UP é um indicativo da qualidade de vida, expressa através do IQVU – Índice de 
Qualidade de Vida Urbana, ferramenta de análise dos aspectos sócios demográficos, sendo um instrumento de 
monitoramento dos impactos das ações e intervenções públicas, previsto no Plano Diretor do Município.  
 
Os bairros da área de influência do projeto se caracterizam principalmente por bairros residenciais. Na rua Gustavo da 
Silveira e entorno do Minas Shopping existem estabelecimentos comerciais diversos. No bairro Santa Inês e na avenida 
Contagem existe um subcentro comercial de pequena dimensão. Em pesquisa amostral realizada com moradores e 
responsáveis por estabelecimentos comerciais localizados ao longo do trecho onde será implantada a Via 710, foi 
identificado que as 15% atividades comerciais no entorno da Vias funcionam há mais de 10 anos. A proximidade das 
avenidas dos Andradas, José Cândido da Silveira, Cristiano Machado e Anel Rodoviário constituem facilitadores de 
acessibilidade e mobilidade da população. 
 
 
Saúde 
 
Segundo dados de pesquisa amostral realizado com famílias que residem no trecho da  implantação da Via 710, 53,2% 
dos moradores dos bairros Boa Vista, Santa Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo 
e União utilizam os recursos do Posto de Saúde da Família (PSF) do próprio bairro. No entanto, outros 16,5% 
afirmaram que não fazem uso daquela estrutura pública, buscando atendimento no Programa de Saúde da Família de 
outros bairros. Somente 1,2% da população se dirige a hospitais ou policlínicas mantidos pelo município de Belo 
Horizonte e 0,6% o fazem em outros municípios da Região Metropolitana. 
 
Por outro lado, constata-se que aqueles moradores que contam com assistência médica privada, através de Planos de 
Saúde, somam apenas 28,5% da comunidade, um número comparativamente mais baixo que o esperado em outros 
bairros da cidade, como Betânia, Estrela do Oriente, Vila Tiradentes e Palmeiras, nos quais mais de 45% da população 
conta com o recurso. Nos bairros Castelo, Paquetá, Novo Paquetá, Santa Terezinha e São José, essa cobertura atinge 
até 56% dos residentes. E, no bairro Jardim Vitória, em torno de 44% dos moradores contam com o recurso. 
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Infere-se que os poucos planos de saúde são corporativos ou são mantidos por aqueles profissionais liberais que 
residem na área de estudo. As atuais condições de renda dessas famílias, analisadas anteriormente, mostram que a 
contratação desse serviço pode ficar fora de suas possibilidades. 
 
Educação 

 
Quanto à demanda relativa à educação, esta é absorvida nas dez escolas públicas próximas ao empreendimento, 
sendo sete estaduais e três municipais, quais sejam: Escola Estadual Laudieme Vaz de Melo, Escola Estadual Assis 
Chateaubriand, Escola Estadual Carlos Goes, Escola Estadual Caminho A Luz, Escola Estadual Geraldina Soares, 
Escola Estadual Estefânia Mendonça Uchoa, Escola Estadual Prof. Amélia de Castro Monteiro, Escola Municipal 
Henriqueta Lisboa e Escola Municipal Francisco Azeredo, Escola Municipal Anísio Teixeira.   
Organização comunitária, organizações governamentais e Ongs que atuam na área e no entorno. 
 
A população residente é adulta e comparativamente melhor preparada e qualificada para o mercado de trabalho que a 
de outros bairros da capital, embora uma parcela significativa dos entrevistados tenha concluído apenas os primeiros 
anos escolares. Esse dado está associado ao fato de a maior parte dos bairros visitados por ocasião da entrevista ter 
sido ocupado há pelo menos quarenta anos atrás, por uma população com pouca escolarização e que se dedicava a 
atividades profissionais pouco especializadas. 
 
O número de crianças com idades entre 0 e 14 anos representa 10,7% da população total, consubstanciando a 
interpretação de que a população residente é adulta, embora ainda se encontre em idade reprodutiva. No outro 
extremo, tem-se que 16,2% da população local possuem 60 anos ou mais; por uma questão prática, todos os indivíduos 
nesta faixa etária, homens e mulheres, foram excluídos do cálculo da população economicamente ativa. Resta, assim, 
que 73,1% da população residente no entorno da Via 710 se enquadra nos critérios de população economicamente 
ativa. 
 
Há uma ligeira alteração do perfil de escolarização quando são analisados os dados da população em geral, incluindo 
os familiares dos entrevistados. Os dados relativos à escolarização da população foram insuficientes para tecer 
quaisquer comentários, tendo em vista que mais de metade dos indivíduos carece de informação sobre o grau de 
instrução. 
 

Escolaridade da população em idade ativa, janeiro/2010 
 

Tempo de estudo % 

0 ou 1 ano de escolaridade  0,2 

2 a 4 anos de escolaridade  7,0 

5 a 8 anos de escolaridade  9,7 

9 a 11 anos de escolaridade  24,6 

Dados perdidos  52,9 

Mais de 11 anos de escolaridade  5,5 

TOTAL 100,0 

Fonte: Pesquisa domiciliar. janeiro/2010. 

 
 

 
Assistência Social 
 
A regional Nordeste conta com diversos programas na área da assistência social. 
 
Programa para o Idoso: presta apoio e suporte aos idosos e às entidades que os atendem.  
Endereço: Av. Cristiano Machado, 555, Bairro da Graça. 
Telefone: 3277-6265 
 
Programa para a População de Rua: é voltado para o atendimento à população adulta de rua. Oferece suporte técnico 
necessário à reintegração do morador de rua na sociedade. 
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Endereço: Av. Cristiano Machado, 555, Bairro da Graça. 
Telefone: 3277-6219 
 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social: é um serviço de base regional, que trabalha de forma 
sistemática e continuada as situações de maior complexidade de famílias com crianças e adolescentes em situação de 
risco social e/ou pessoal. 
Endereço: Av. Cristiano Machado, 555, Bairro da Graça. Telefone: 3277-6216 
 
Centros de Apoio Comunitário – CACs:  Belo Horizonte conta com oito Centros de Apoio Comunitário. Eles fazem parte 
do Sistema de Assistência Social da Prefeitura, integrado por uma rede de atendimento e serviços para pessoas de 
baixa renda. Além de participarem de projetos como o Escola Integrada, os Centros de Apoio Comunitário oferecem 
uma série de atividades esportivas, culturais e cursos profissionalizantes. 
 
A Regional Nordeste conta com dois Centros de Apoio Comunitário. São eles: 
 

1. CAC São Paulo 
Rua Manoel Alexandrino, 600, bairro São Paulo. 

 
2. CAC União 
Rua Professor Geraldo Fontes, 30, bairro União. 

 
Centro de Referência em Assistência Social: é um serviço de caráter preventivo da política municipal de Assistência 
Social, de base local, que atua de forma sistemática e intersetorial com as famílias em seu contexto comunitário, 
visando a orientação e o convívio sócio-familiar. A Regional Nordeste possui duas unidades deste projeto. Inaugurado 
em 2002, o CRAS da Vila Arthur de Sá possui hoje cinco mil famílias cadastradas em sua área de abrangência e realiza 
cerca de 1.200 atendimentos mensais. Já o CRAS do Conjunto Paulo VI foi inaugurado em 2006, atendendo a uma 
antiga demanda da população da região. Em pouco menos de dois anos, a unidade é hoje referência para as famílias 
integrantes dos projetos de assistência social nela desenvolvidos. 
 
CRAS Vila Arthur de Sá 
Endereço: Rua Melo Franco, 189, Bairro União. Telefone: 3277-5614 
 
CRAS Conjunto Paulo VI 
Rua Itarumirim, 02, Conjunto Paulo VI. Telefone: 3277-6840  
 
Programa Liberdade Assistida: esse programa tem como objetivo o acompanhamento de adolescentes em conflito com 
a lei, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude. 
Endereço: Av. Cristiano Machado, 555, Bairro da Graça. Telefone: 3277-6145. 
 
 
Organizações que Atuam na Área 
 
Pelo levantamento realizado em campo, constatou-se que há registro da existência de associações de moradores, 
organizações não-governamentais dedicadas a temáticas ambientais, assistenciais ou culturais nos bairros Boa Vista, 
Santa Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo e União. Em relação ao 
reconhecimento e participação dos moradores nestes movimentos sociais, constata-se inicialmente que apenas 21,6% 
dos entrevistados conhecem a associação de moradores do bairro onde moram e apenas 6,6% participam efetivamente 
de suasatividades. Em vista disso, 12% dos entrevistados se dispuseram a avaliar o desempenho das associações de 
moradores, sendo que 6,3% as consideram boas e 2,4% as avaliam como ótimas. Para 2,7% são ruins e para 0,6%, 
são péssimas. Os entrevistados que não avaliaram ou não souberam opinar sobre as associações de moradores 
somaram 88%. 
 
Organização comunitária, organizações governamentais e Ongs que atuam na área e no entorno do empreendimento 
Via 710. 
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Nome da Entidade/Equipamento: Sociedade Beneficente do Bairro União   
Endereço: Rua Pitt nº 425 – Bairro União – BH – MG – CEP: 31.170.610 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Associação dos Moradores do Bairro União 
Endereço: Rua Edson nº 384 – Bairro União – BH – MG – CEP: 31.170.620 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Associação Comunitária do Bairro União 
Endereço: Rua Lorca nº 480 – Bairro União – BH – MG – CEP: 31.170.760 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Paróquia Santa Maria Mãe de Deus 
Endereço: Rua Francisca Leão Correia nº 45 – Bairro União – BH – MG – CEP: 31.170.450 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Associação Santa Inês  
Telefone: (31) 3481.7005 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Associação Boa Vista 
Telefone: (31) 3277-4719 
 
Nome da Entidade/Equipamento: Associação São Geraldo 
Telefone: (31) 9187.9443 / 9985.2813 
 
Nome da Entidade/Equipamento: COMFORÇA – Comissão de Fiscalização do Orçamento Participativo 
Telefone: Edilaine Fátima (31) 8734.5324 / Eli Goulart (31) 3488.3384 / Júlio Lourenzo (31) 3488.3554 
 
Demandas sociais e urbanísticas identificadas junto à população local, bem como de movimentos sociais, associações 
ou grupos representativos de segmentos da população e de populações vulneráveis (quilombolas, índios, catadores, 
outros). 
 
Os dados relatados abaixo foram levantados em audiência pública realizada para discutir a implantação do Projeto da 
Via 710. As principais demandas da comunidade foram: 
 

• Alargamento da Rua Conselheiro Rocha; 

• Abertura de algumas vias já existentes no Bairro União para melhorar o fluxo do trânsito; 

• Manter o acesso ao Bairro Fernão Dias pela Avenida José Cândido da Silveira; 

• Executar um cruzamento em desnível, entre as ruas Conceição do Pará e Gustavo da Silveira, eliminando o 
cruzamento já existente, em função do grande fluxo de veículos; 

• Garantir o acesso do bairro Dom Joaquim e Fernão Dias à Via 710, na parte baixa do bairro, viabilizando o 
acesso de veículos e pedestres às pistas da Via 710, podendo utilizar viadutos projetados e apresentados à 
comunidade, o viaduto da Bolívar e o outro mais em baixo, próximo à avenida Nicolau Neto, definida a 
construção dos viadutos como solução para o trânsito, os mesmos sejam construídos com paredes laterais 
impedindo a utilização de forma irregular; 

• Implantação já de uma via coletora ligando os bairros Dom Joaquim e Fernão Dias através da área do poder 
público federal, antigo leito ferroviário, pois os bairros não têm mais como esperar por solução de trânsito, 
tendo em vista o nível de adensamento e verticalização que está sofrendo; 

• Complementação do fechamento do leito do canal na Avenida Bernardo Vasconcelos, fazendo ali um 
boulevard, e também requalificação da via, tendo em vista o aumento do tráfego em função da ligação com a 
Via 710; 

• Ocupação das áreas remanescentes para evitar a ocorrência de vazios urbanos. 
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2.2. Caracterização da População Beneficiária 
 
A comunidade residente na área de influência da Via 710 possui um modo de vida já consolidado em termos de padrão 
de ocupação do espaço e sentimento de pertencimento à região, por viverem no local há muitos anos. 

 
Em pesquisa amostral realizada na área de intervenção, foram identificadas as seguintes situações: 
 

• No que se refere à condição de moradia dos entrevistados, mais de 70% moram em imóvel próprio, 12% em imóvel 
alugado, 9% em imóvel cedido e um número insignificante de outras possibilidades; 

• Sobre o tempo de residência das famílias na área AID - Área de Influência Direta – da Via 710, grande parte vive 
há mais de 15 anos na região; 

• Quanto a qualificação dos chefes de domicílio, grande parte possui nível fundamental e elementar e 10% em nível 
superior; 

• No que se refere ao rendimento mensal, temos uma grande parte de famílias que recebem entre R$300,00 e 
R$520,00, uma outra grande parte, cerca de 25%, entre R$750,00 e R$1.000,00, e em torno de 10% recebe acima 
de R$ 2.000,00 até R$ 4.000,00. Importante mencionar que, durante a realização da pesquisa, grande parte dos 
entrevistados não declarou a renda famíliar; 

• Quando perguntados se gostam do local onde moram, quase 90% dos entrevistados afirmaram que sim; se 
pensam em se mudar, mais de 60% declaram que não; 

• Sobre a percepção ambiental, 50% das pessoas responderam que a região onde moram é uma área agradável; 

• Sobre a percepção estética da beleza urbana, 70% da população considera a área bonita e 10% feia;  
 
Abaixo segue detalhamento de algumas informações colhidas em pesquisa amostral realizada na área de intervenção. 
 
Estrutura Etária da população residente 
 
Para realização deste estudo, foram aplicados 333 questionários junto às famílias residentes no entorno da 
área onde será implantada a Via 710. No âmbito deste trabalho, são considerados jovens os indivíduos com 
idade de 0 a 14 anos; são adultos aqueles com idades entre 15 e 59 anos e idosos aqueles com 60 anos ou 
mais. 
 
A estrutura etária da população residente nos bairros Boa Vista, Santa Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, 
Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo e União, elaborada a partir da caracterização dos indivíduos 
residentes nos imóveis visitados, mostra que o número de crianças e jovens (0 a 14 anos) é 
proporcionalmente igual ao número de idosos (60 ou + anos); os jovens somam (15 a 24 anos) 16,6% e os 
idosos (60 ou +) 15,0%. Já a população em idade economicamente ativa (15 a 64 anos) perfaz 71,6% do 
total. É relevante o fato de mais de um terço da população (31%) possuir entre 20 a 39 anos. 
 
Pode-se afirmar que os bairros Boa Vista, Santa Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, 
Horto, São Geraldo e União constituem-se numa área residencial de população jovem, em idade produtiva. 
Esse dado deve ser inserido num contexto temporal e territorial; o adensamento da ocupação da área 
ocorreu a partir de início da década de 1990, quando ainda se constituía em uma vizinhança relativamente 
distante do centro da capital. 
 
Atualmente, em consonância com o comportamento demográfico observado no país, há uma tendência ao 
envelhecimento da população residente, determinado pelas melhorias das condições sanitárias e de saúde 
e, também, pela redução do número médio de filhos por família. Contudo, há evidências que permitem 
afirmar que a distribuição das características etárias não se distribui de forma regular dentro do bairro. 
 
Escolaridade da população residente 
 
A população residente é adulta e comparativamente melhor preparada e qualificada para o mercado de 
trabalho que a de outros bairros da capital, embora uma parcela significativa dos entrevistados tenha 
concluído apenas os primeiros anos escolares. Esse dado está associado ao fato de a maior parte dos 
bairros visitados por ocasião da entrevista ter sido ocupado há pelo menos quarenta anos atrás, por uma 
população com pouca escolarização e que se dedicava a atividades profissionais pouco especializadas. 
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O número de crianças com idades entre 0 e 14 anos representa 10,7% da população total, 
consubstanciando a interpretação de que a população residente é adulta, embora ainda se encontre em 
idade reprodutiva. No outro extremo, tem-se que 16,2% da população local possuem 60 anos ou mais; por 
uma questão prática, todos os indivíduos nesta faixa etária, homens e mulheres, foram excluídos do cálculo 
da população economicamente ativa. Resta, assim, que 73,1% da população residente no entorno da Via 
710 se enquadra nos critérios de população economicamente ativa. 
 
Há uma ligeira alteração do perfil de escolarização quando são analisados os dados da população em geral, 
incluindo os familiares dos entrevistados. Os dados relativos à escolarização da população foram 
insuficientes para tecer quaisquer comentários, tendo em vista que mais de metade dos indivíduos carece 
de informação sobre o grau de instrução. 
 

Escolaridade da população em idade ativa, janeiro/2010 
 

Tempo de estudo % 

0 ou 1 ano de escolaridade  0,2 

2 a 4 anos de escolaridade  7,0 

5 a 8 anos de escolaridade  9,7 

9 a 11 anos de escolaridade  24,6 

Dados perdidos  52,9 

Mais de 11 anos de escolaridade  5,5 

TOTAL 100,0 

Fonte: Pesquisa domiciliar. janeiro/2010. 

 
Estrutura sexual da população 
 
Os bairros Boa Vista, Santa Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo e 
União, abrangidos pelo empreendimento, apresentam uma distribuição por sexo da população relativamente 
equilibrada. Entre a população residente total, a distribuição sexual da população apresenta-se bastante 
equilibrada, como pode ser observado na tabela abaixo. 
 
 
 
 
 
 

Composição sexual da população residente na área de entorno da Via 710, janeiro/2010. 
 

Sexo % 

Feminino 51,1 

Masculino 49,9 

TOTAL 100,0 

Fonte: Pesquisa domiciliar. janeiro/2010. 
 
Densidade domiciliar 
 
Foram entrevistados 333 endereços residenciais ocupadas por 1241 pessoas, perfazendo um número 
médio de 3,7 pessoas por unidade residencial. Ainda que o número de residências independentes seja alto 
na área de estudo, em comparação com outros bairros de Belo Horizonte, verifica-se que o número de 
famílias residentes por imóvel entrevistado apresenta ligeiro descompasso, isto é, registra-se o fato de que 
muitas residências estão ocupadas por mais de uma família. 
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Número de famílias residentes por imóvel entrevistado na área de entorno da Via 710, janeiro/2010. 
 

Número de famílias % 

0 9,9 

1 43,8 

2 22,2 

3 12,6 

4 4,8 

5 3,6 

6 1,5 

7 0,6 

8 0,3 

9 0,3 

14 0,3 

Total 100 

Fonte: Pesquisa domiciliar. janeiro/2010. 
 
 

A baixa ocupação individual das residências é confrontada com a composição familiar. O número de 
pessoas que compõe os núcleos familiares e ocupam os lares entrevistados1 se assemelha muito ao de 
uma área de ocupação convencional, ou seja, de uma família composta por 3 a 5 indivíduos. Além disso, 
mostra que o número de filhos por casal é baixo, seguindo a tendência nacional e estadual. 
 
De acordo com o IBGE (2007, p. 3), domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se 
destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. 
 
Número de pessoas residentes por imóvel entrevistado na área de entorno da Via 710, janeiro/2010. 

 

Número de pessoas por 
domicílio 

% 

0 0,9 

1 6,6 

2 15,0 

3 24,6 

4 25,2 

5 16,2 

6 5,4 

7 3,0 

8 2,1 

10 0,3 

11 0,3 

12 0,3 

Total 100,0 

 
Fonte: Pesquisa domiciliar. janeiro/2010. 

 
Mais de 59% das famílias mantém suas residências na área de entorno da Via 710 há mais de 15 anos; 
outros 10% o fazem há pelo menos 10 anos e o mesmo percentual ocupa suas residências atuais há no 
mínimo 5 anos, podendo-se concluir que a área de entorno da Via 710 constitui-se num núcleo residencial 
antigo, consolidado e estável. 
 
Essa conclusão é reforçada pela apreciação das condições de ocupação das residências na área de 
estudo. Cerca de 86% dos imóveis residenciais são próprios, cedidos ou ocupados, reiterando a 
estabilidade do padrão de ocupação da área. 
 
 

 
1 Faz-se necessário esclarecer que um imóvel pode abrigar mais de uma unidade residencial, conforme apresentado na 
tabela 4.3-6. Contudo, a entrevista é individualizada por unidade domiciliar, tambémchamada lar. 
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Qualificação do chefe de domicílio 
 
Os chefes de domicílio residentes na área de entorno da Via 710 possuem um perfil de ocupação e 
qualificação profissional característico de áreas de ocupação antiga na cidade de Belo Horizonte e outras 
áreas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Inicialmente, deve ser destacado que o número de 
aposentados é significativo, chegando a 35% dos chefes de domicílio. As atividades profissionais 
desenvolvidas e as ocupações no mercado de trabalho são, em sua maioria, de nível elementar, como 
pedreiros e ajudantes em geral, artesãos, alfaiates, almoxarifes etc. Em seguida, surgem aquelas 
ocupações que exigem um nível de escolaridade fundamental, como assistentes e auxiliares, mestres de 
obra, metalúrgicos, motoristas, vendedores etc. Posteriormente, aparecem profissões vinculadas a uma 
titulação acadêmica, como engenheiros, enfermeiros, veterinário, químico etc. Por fim, surgem, com menor 
representatividade, ocupações e profissões que estão ligadas aos cursos de qualificação de nível médio ou 
técnico, eletricistas e mecânicos industriais, 
encarregados e técnicos em geral. 
 
Um dos objetivos do levantamento de dados é traçar o perfil da ocupação da população residente na área 
de entorno da Via 710. Os dados coletados puderam ser desagregados por atividade profissional e 
reagrupados segundo o nível mínimo de escolaridade exigido para a função. Assim, constata-se que as 
funções que exigem um nível elementar de educação são as que ocupam efetivamente maior parcela da 
população alvo deste projeto. Em seguida surgem, as atividades que exigem nível de qualificação nível 
fundamental, médio e superior. 
 
No detalhamento das ocupações, com vistas a uma melhor caracterização da renda e do sustento familiar, 
observa-se que os aposentados somam apenas 8%, indicando que a maior parte da população local se 
encontra em idade ativa. O número de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, passa dos 12,7% da 
população residente no bairro, evidenciando a estabilidade no comportamento reprodutivo, seguindo 
tendência nacional e estadual. 
 
Quando se refina a idade apenas para o chefe do domicílio, observa-se que um percentual expressivo 
apresenta alguma dependência do poder público para sobreviver. Em mais de 40% dos domicílios os 
responsáveis recebem algum tipo de benefício público. Um número expressivo de domicílios (mais de  1/5) 
abriga idosos já aposentados. Além disso, quase 40% dos domicílios são beneficiados com alguma opção 
de benefícios públicos. 
 
As declarações sobre o rendimento mensal foram informadas apenas para 17,5% dos residentes; os 
demais, 82,5%, abrangem estudantes, desempregados, autônomos bem como aqueles que se recusaram a 
informar seus rendimentos. A partir dos dados disponíveis, foi elaborada a tabela abaixo, contendo as faixas 
de rendimento mensal per capita. Esses dados são insuficientes para uma análise quantitativa, porém, o 
perfil geral observado de rendimento é bastante condizente com o perfil de qualificação e ocupação geral da 
mão-de-obra local. 
 

Rendimento nominal mensal da população residentes na área de entorno da Via 710, janeiro/2010. 
 

Faixa de renda % 

Até R$300,00 2,4 

De R$301,00 a R$520,00 30,6 

De R$521,00 a R$750,00 15,0 

De R$750,00 a R$1.040,00 27,2 

De R$1.041,00 a R$1.500,00 6,3 

De R$1.501,00 a R$2.580,00 13,6 

De R$2.581,00 a R$4.000,00 4,9 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa domiciliar. Janeiro/2010. 
 
 

Por outro lado, as declarações de rendimentos nominais mensais dos chefes de domicílio e familiares 
constituem uma base de dados consistente. A tabela abaixo resume os rendimentos, por faixas, permitindo 
analisar consistentemente as condições de vida da população local. 
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Faixa de rendimento nominal mensal familiar e do chefe do domicílio na área de entorno da Via 710, 
janeiro/2010. 

 

Faixa de renda do chefe de 
família 

 % 

Até R$300,00 0,6 1,2 

De R$301,00 a R$520,00 3,6 15,6 

De R$521,00 a R$750,00 2,4 7,5 

De R$750,00 a R$1.040,00 7,2 18,6 

De R$1.041,00 a R$1.500,00 8,7 11,7 

De R$1.501,00 a R$2.580,00 10,8 14,4 

De R$2.581,00 a R$4.000,00 7,8 5,7 

Acima de R$4.000,00 6,3 5,4 

Não declarado 52,6 19,8 

Total 100,0 100,0 

 
Fonte: Pesquisa domiciliar. Janeiro/2010. 

 
A partir desse perfil de ocupação e rendimentos dos chefes de domicílio e demais membros familiares é 
possível verificar que o sustento das unidades familiares decorre em 61,3% do esforço maior do chefe do 
domicílio, ao passo que apenas em 10,8% dos lares conta-se com a ajuda dos demais membros.  
 
É bastante expressiva a responsabilidade declarada dos aposentados no sustento das famílias da área, 
principalmente se comparada com dados similares coletados em outros bairros da capital Belo Horizonte. 
Constata-se que, na maioria das vezes, os aposentados desenvolvem atividades produtivas para 
complementar suas rendas, fato que os torna grandes responsáveis pelo sustento familiar, embora seus 
rendimentos oficiais sejam relativamente baixos.  
 
Pode-se inferir que esse fato seja decorrente de duas situações: inicialmente, a incompatibilidade da renda 
obtida da seguridade social com os padrões de preços praticados nos bairros em foco e em seu entorno 
imediato; em segundo lugar, a população local é bastante jovem, com um terço das pessoas abaixo dos 25 
anos de idade, razão que pode explicar a sobrecarga do sustento familiar sobre o chefe do domicílio, dos 
quais 35% já se encontram aposentados.  

 
 
2.3. Caracterização da Organização Comunitária 
 
No trecho onde será implantada a Via 710 existem algumas associações comunitárias e lideranças comunitárias 
atuantes, conforme citado no item 2.1. Além disso, foi sugerida pela comunidade a montagem de uma comissão de 
acompanhamento das obras.  
 
2.4. Caracterização da Intervenção Física 
 

Tipo de intervenção Nº de famílias Nº de pessoas (estimado) 
Habitação 201 700 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
O empreendimento que ora apresentado é parte de um dos Projetos Sustentadores da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, consistindo na ligação que tem  seu início da Avenida dos Andradas, principal corredor radial da região leste, 
com a Avenida Cristiano Machado, no principal corredor da região nordeste. Com a Via 710, 112 mil pessoas serão 
beneficiadas, o tráfego irá melhorar nas regiões Leste e Nordeste, aumentando a fluidez no trânsito, a acessibilidade 
aos bairros do entorno, favorecendo o transporte coletivo e valorizando os imóveis. 
 
Para a realização dessa obra, faz-se necessária a desocupação de área com a desapropriação, remoção e 
reassentamento de residências e outros tipos de domicílios. 
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O Município de Belo Horizonte tem como diretriz o incentivo à participação popular, tanto no que se refere à elaboração, 
como na implementação e controle das políticas públicas, participação esta que visa a compreensão da importância 
dessas intervenções e projetos em andamento e a consequente adesão aos mesmos, reduzindo impactos negativos. 
 
No caso do empreendimento em questão, existe um grupo de pessoas residente no trecho onde será implantada a Via 
710 com elevado nível de vulnerabilidade social que serão afetadas, o que demanda uma ação do poder público que 
minimize os impactos negativos sobre essas famílias, acompanhando e buscando soluções que lhe garantam as 
condições necessárias para  preservação de sua cidadania. 
 
Além disso e em função da extensão da intervenção e do impacto da obra, as ações do trabalho técnico social terão 
como foco ações de comunicação social, que serão de extrema importância para o andamento das ações urbanísticas. 
 
4. OBJETIVOS  
 
Objetivo Geral 
 
O trabalho social, objeto do contrato em questão, tem como objetivo geral viabilizar ações de melhoria da qualidade de 
vida, através do desenvolvimento da participação efetiva no gerenciamento de todo o processo de trabalho, de modo 
que se estabeleça um nível de interação e desenvolvimento da noção de co-responsabilidade dos moradores 
diretamente atingidos pela obra e do entorno, garantindo, assim, a sustentabilidade da intervenção. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• mobilizar a comunidade e entorno para as atividades do PTTS; 

• organizar e realizar a remoção das famílias de acordo com o cronograma de implantação do Programa; 

• desenvolver ações participativas e organizativas da população envolvida no processo de remoção e 
reassentamento, visando esclarecer sobre as opções existentes e metodologia adotada no processo; 

• Criar e/ou consolidar canais de comunicação entre o poder público e a população afetada, a fim de garantir o 
constante fluxo de informações, possibilitando o andamento do processo e o alcance dos objetivos propostos; 

• Viabilizar a participação da comunidade em todas as etapas do empreendimento; 

• desenvolver ações educativas nas temáticas ambientais, sanitárias, patrimoniais, para mobilidade urbana e 
para a saúde; 

 

 
5. METODOLOGIA 
 
Buscando-se atingir os objetivos propostos, o trabalho social deverá acontecer a partir do desenvolvimento de ações 
dentro de quatro grandes eixos sustentadores e intrinsecamente relacionados, que acontecerão ao longo do processo 
de intervenção. 
  
5.1. Ações de Mobilização e Comunicação 

 
5.1.1. Concepção de Mobilização Social 

A concepção de mobilização utilizada no desenvolvimento dos trabalhos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
extrapola a conceituação tradicional em que a mesma é considerada como um mero instrumento de informação de 
idéias e convites de reuniões. Ao contrário, trabalha-se na perspectiva de que, além de informar, o trabalho deve 
fomentar, formar e partilhar ações e compromissos, na medida que possibilita a integração dos moradores com as 
várias políticas públicas e suas interfaces, garantindo sustentabilidade das ações. 
 
Neste momento será trabalhado o significado das obras para a comunidade, as formas de apropriação e manutenção 
das intervenções, através do acompanhamento social das obras, da divulgação dos trabalhos realizados e de outras 
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ações que garantam a inserção consciente da população no processo. Essas ações deverão atingir tanto o público 
diretamente afetado pela remoção, como a população do entorno. 
 

5.1.2. Ações Informativas 

  Estas ações têm como ênfase: 

• Informar os beneficiários e moradores do entorno da obra sobre temas inerentes à intervenção e necessários 
para o seu êxito; 

• Prestar informações sobre os programas, projetos técnicos, andamento das obras e serviços, contratos de 
financiamento, aos beneficiários e moradores do entorno, no que couber; 

• Estabelecer canais de comunicação entre os beneficiários e moradores do entorno e os agentes envolvidos; 

• Desenvolver campanhas informativas sobre os assuntos inerentes à obra, especialmente no que se refere à 
prevenção de acidentes e mobilidade urbana, utilização de áreas públicas criadas pelo projeto, trânsito, dentre 
outros. 

 
5.1.3. Suporte às intervenções físicas 

  Estas ações têm como ênfase: 

• organizar e acompanhar vistorias de imóveis; 

• promover o cadastramento e a selagem das famílias/domicílios; 

• desenvolver ações para possibilitar a abertura de frentes de obra; 

• organizar e realizar visitas às obras. 
 
 

5.1.4. Articulação para parcerias 

  Estas ações têm como ênfase: 

 

• Estabelecer parcerias com instituições públicas e/ou privadas que atuam ou possam vir a atuar na área, para 
potencialização, otimização e garantia de sustentabilidade dos esforços e recursos do PTTS. A ação de 
articulação deverá ter sistemática com todos os programas de desenvolvimento urbano que atuem no território 
da intervenção. O site www.pbh.gov deverá ser consultado para conhecimento e reconhecimento de ações 
potencializadoras para o bom desenvolvimento do trabalho. 

 

5.1.5. Avaliação e Monitoramento 

 
O processo de avaliação e monitoramento tem como objetivo realizar os ajustes necessários e/ou redirecionamento 
das ações, quando couber. Além disso, busca-se o aprimoramento e otimização das ações, para o alcance dos 
objetivos estabelecidos. 
 
A avaliação das atividades desenvolvidas deve ter, preferencialmente, caráter participativo e ser contínua durante a 
execução do projeto.  
 
Ao final do trabalho, será elaborado um relatório de atividades, constando os avanços e dificultadores do projeto.  

 

5.2. Participação Comunitária e desenvolvimento sócio-organizativo 

5.2.1 Concepção de organização comunitária 

O trabalho social desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estabelece como premissas o conhecimento 
do capital social, reconhecimento do cotidiano local, a mobilização da população e a sua capacitação com vistas à sua 
participação nas várias etapas do processo, garantindo a sustentabilidade das ações e gestão compartilhada. Dessa 
forma, as atividades deste eixo devem priorizar as seguintes ações: 

http://www.pbh.gov/
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• Reuniões setoriais informativas sobre o programa, garantindo a participação direta da comunidade, bem como 
o investimento em formação de grupos multiplicadores/referência da intervenção.  

• Formação e/ou fortalecimento de entidades associativas; 

• Formação e fomento do Grupo de Referência; 

• Criação e/ou fortalecimento de grupos representativos; 

• Desenvolver atividades de promoção à cidadania;  

• Incentivar a integração entre beneficiários e moradores do entorno e destes entre os agentes envolvidos; 

• Articular parcerias com instituições públicas e/ou privadas que atuam ou possam vir a atuar na área; 

•  Promover eventos de natureza cultural, pedagógica e recreativa de interesse da comunidade. 

 

5.3 Remoção e Reassentamento 

 
5.3.1. Marco legal 
 
A Constituição de 1988 criou, através dos artigos 182 e 183, importantes instrumentos de política urbana, 
principalmente nos casos da ocupação inadequada dos espaços das cidades,  oferecendo alternativas urbanísticas, 
tributárias e jurídicas ...”que podem garantir efetividade ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana..2.”  
 
Segundo o Artigo 182, “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder Público Municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes”.  
 
§1º- O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
  
§2º- A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. 
  
§3º- As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.  
 
De acordo com o Art. 18,  “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. 
 
§1º- O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
 
§2º- Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
 
§3º- Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” 
 
Entre as diretrizes que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem para a política de remoção e reassentamento, 
pode-se citar o que se segue: 
 

• Realizar os reassentamentos, preferencialmente no entorno; 

 
2Fonte:  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – Plano Básico de Reassentamento Involuntário – PDRI – Vila São José – 2005. 



 
 

 16 

• Assegurar a participação das comunidades afetadas em todas as etapas previstas, através de  mecanismos 
adequados de consulta e participação das decisões; 

• Promover o reassentamento   como   uma   oportunidade   para   o   desenvolvimento   das   comunidades e 
principalmente das famílias afetadas; 

• Considerar os sistemas de propriedades informais existentes, buscando formas de compensação eqüitativas e 
justas; 

• Manter ou melhorar as condições de acesso aos serviços públicos, como  educação, saúde, transporte.   
 

O Município de Belo Horizonte utiliza-se, para suas intervenções, entre outros instrumentos legais, dos recursos da 
Política Municipal de Habitação, através das Leis 6.326/93 e 6.508/94. A Política Municipal de Habitação tem o objetivo 
de diminuir o déficit habitacional através da produção de novas moradias para famílias residentes no Município há mais 
de 2 anos e que tenham renda familiar até cinco salários mínimos; atender às famílias que moram em condições de 
risco e insalubridade; reassentar famílias removidas em decorrência de obras públicas, além de promover a melhoria 
das condições das vilas e favelas, através de obras de urbanização, infra-estrutura e regularização fundiária.  

 
No caso do presente empreendimento, as famílias serão atendidas segundo a legislação constante no Decreto 8543, de 
janeiro de 1996 que criou o Programa de Reassentamento de Famílias em Função de Risco ou Obras Públicas – 
PROAS, posteriormente revogado pelo Decreto 9085 de 21 de dezembro de 1998.   
 
Através deste Programa, a família é indenizada pela benfeitoria recebendo outra moradia à sua escolha, até o valor 
máximo fixado pela Prefeitura. As unidades habitacionais escolhidas pela família são vistoriadas e avaliadas por 
técnicos da URBEL e, caso apresentem condições adequadas, serão adquiridas pelo beneficiário, com recurso 
financeiro e acompanhamento técnico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
  
Quando a avaliação da casa de origem é superior àquele fixado pela Prefeitura para aquisição da moradia de destino, a 
família será indenizada, assim como os domicílios não residenciais.  
 
As famílias atendidas por esta modalidade de reassentamento terão o acompanhamento técnico e social durante todo o 
processo de realização do negócio e após a mudança para nova casa, sendo auxiliadas na etapa de adaptação.  
 
Existe, ainda, a possibilidade de priorizar famílias com perfil para ocupar unidades habitacionais verticais, direcionando-
as para saldo de unidades de outros empreendimentos habitacionais da Prefeitura Municipal.   
 
5.3.2. Plano de Remoção e Reassentamento 
 
Para a implantação da Via 710 será necessária a remoção de algumas famílias cujos domicílios localizam-se em área 
sobreposta ao traçado da Via, em áreas do entorno remanescentes ou de difícil acesso. Para tanto, será elaborado um 
Plano de Remoção e Reassentamento, que se caracteriza como um estudo visando o planejamento do processo de 
remoção e do reassentamento buscando minimizar os impactos sociais, urbanísticos e financeiros dele decorrentes. Ele 
será elaborado, pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da empresa contratada para execução do PTTS, após a 
finalização do cadastro socioeconômico e do cadastro técnico de remoções. Os dados aqui apresentados foram 
elaborados considerando a necessidade de remoção e reassentamento das famílias que residem dentro dos limites e 
no entorno do traçado projetado para a Via 710 viabilizando a implantação da mesma. 
 
Caracteriza-se por remoção a transferência da família que ocupa a edificação existente em área pública, configurando 
invasão, localização em áreas sem Cadastro de Planta - CP e parcelamento do solo, áreas cujo zoneamento seja 
classificado como Zona de Especial Interesse Social – ZEIS. Para essa finalidade faz-se necessária a pesquisa da 
existência ou não de documentos que comprovem a propriedade dos terrenos e edificações no entorno e dentro dos 
limites projetado para a Via 710. 
 
As ZEIS são regiões nas quais há interesse público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização 
fundiária, ou em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a critérios 
especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo. 
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O Plano de Remoção e Reassentamento deverá: 
 

• Identificar as famílias a serem removidas; 

• Definir a modalidade de atendimento das famílias removidas; 

• Viabilizar a implantação da Via 710 disponibilizando terreno para a execução da mesma; 

• Garantir o atendimento às famílias cujos domicílios serão removidos (comunicação, apoio social, reassentamento 
ou indenização); 

• Minimizar os impactos sociais, urbanístico e financeiros decorrentes das remoções. 
 
5.3.3. Imóveis a serem removidos 
 
Para a realização do estudo é necessário o levantamento e reconhecimento de informações estratégicas das áreas a 
serem removidas; formulação das propostas para reassentamento e adaptação das famílias aos novos locais de 
moradia. Inicialmente definiram-se as áreas atingidas pelos elementos construtivos da Via 710, ou por taludes de corte 
e/ou aterro (off set) necessários à implantação da mesma, com auxílio de base cartográfica e fotografias aéreas 
atualizadas. Analisaram-se cada benfeitoria, a existência de documentação de propriedade do imóvel e o levantamento 
do número de famílias atingidas. 
 
Essa etapa de levantamento de dados caracteriza-se pela percepção dos técnicos diante do reconhecimento das áreas 
atingidas e pelo conjunto de informações coletadas a partir dos trabalhos de campo e levantados em órgãos  
competentes. Nessa etapa são levantados aspectos urbanísticos e construtivos da área de estudo tendo como 
referência o domicílio. Entende-se como domicílio o local de moradia, constituído por um ou mais cômodos possuindo 
separação e independência, ou seja, o acesso ao local de habitação, sem passar por locais de moradia de outras 
pessoas. Esses domicílios podem ter usos variados e podem ser destinados à residência de uma ou mais famílias. 
Dessa forma, faz-se necessário a estimativa do número de famílias atingidas de acordo com o número de domicílios 
atingidos levantados. 
 
Por experiência da equipe envolvida no levantamento de dados e análise das regiões que sofrerão remoção, a 
estimativa do número de famílias atingidas foi realizada utilizando-se o fator de multiplicação de 1,5. O número de 
domicílios identificados foi multiplicado por 1,5 para se estimar o número de famílias a serem removidas. Após o 
levantamento de dados, realiza-se o cruzamento das informações levantadas para então definir as respectivas 
estratégias e modalidades de atendimento. Uma análise mais detalhada é realizada a fim de se verificar quais os 
domicílios se enquadram em cada modalidade de atendimento em consonância com as diretrizes da Política Municipal 
de Habitação. Por fim, as propostas elaboradas baseiam-se nas análises físico-ambiental, sócio organizativas e 
orçamentárias, como propósito de definir as ações que minimizem os impactos físicos e sociais provocados pelo 
deslocamento dos moradores atingidos.  
 
5.3.4. Apoio ao remanejamento das famílias 

Quanto ao acompanhamento social das famílias a serem removidas, propõem sua execução em duas etapas 
diferentes: 
 

• abordagem inicial; 

• remoção. 
 
A abordagem inicial caracteriza com o a entrada/contato inicial com a comunidade atingida, por meio de reuniões com 
associações de bairros e formação de comissão de moradores. Nessa etapa as atividades a serem desenvolvidas são: 
 

• elaboração e confecção de material informativo sobre os trabalhos a serem desenvolvidos estabelecendo uma 
estratégia pra veiculação e disseminação da informação nas comunidades das áreas atingidas;  

• realização de reunião informativa de construção de diretrizes de reassentamento com os integrantes da comissão 
de moradores; 

• promoção de reuniões setoriais para as comunidades explicando sobre os objetivos da obra, a selagem dos 
domicílios e sobre a realização de cadastro; 
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• elaboração do diagnóstico com as informações coletadas através do cadastro social, avaliação e cálculo do imóvel, 
conforme metodologia utilizada pela URBEL; 

• desenvolvimento de ações que visem a articulação das políticas públicas para atendimento à população envolvida. 
 
A fase de remoção caracteriza-se pela etapa na qual as famílias são preparadas e removidas com o acompanhamento 
das mudanças. As atividades previstas são: 
 

• elaboração e confecção de material informativo sobre os trabalhos a serem desenvolvidos, estabelecendo uma 
estratégia pra veiculação e disseminação da informação; 

• organização e realização do reassentamento ou indenização das famílias, 

• promover a mudança das famílias; 

• criação de comissões de acompanhamento da remoção incluindo representante das famílias. 
 

5.4  Educação  

A educação, nas temáticas sanitária, ambiental, patrimonial, para a saúde e para a mobilidade urbana, diz respeito a 
uma concepção que considera o meio-ambiente como um todo. A adoção dessa concepção é fundamental para que o 
empreendimento seja efetivamente apropriado pela população.  É através da educação ambiental que a comunidade 
poderá adquirir uma compreensão global dos benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma adequada e 
zelar pela sua conservação e manutenção. 

O primeiro passo do processo de educação ambiental deve trabalhar a concepção ambiental da intervenção a ser 
realizada. Assim sendo, nas ações de acompanhamento de obra, serão realizadas mobilização/sensibilização sobre a 
necessidade da intervenção do ponto de vista, também, ambiental. Logo após, serão trabalhados os aspectos mais 
gerais sobre a questão ambiental e as orientações em relação à correta utilização das redes de esgoto e drenagem, ao 
correto acondicionamento do lixo e necessidade de diminuição de sua quantidade, construção dentro de padrões de 
salubridade e segurança, conservação e manutenção da obra e dos espaços públicos. Este trabalho tem uma 
preocupação com a sustentabilidade da intervenção.  

As ações de educação ambiental devem enfatizar a apropriação e conservação adequada das áreas de preservação 
permanente que serão criadas ao longo do córrego Bonsucesso e afluentes, bem como das áreas de convívio social a 
serem implantadas e/ou revitalizadas. 
 

No Programa de Educação é previsto: 

• Mapeamento sócio-ambiental, para identificação das características da população e da área de abrangência do 
projeto, a fim de levantar demandas e potencialidades locais e estabelecer parcerias; 

• Desenvolvimento de atividades lúdicas em escolas da região; 

• Fomento à participação comunitária através do desenvolvimento de cursos e/ou oficinas nas comunidades e nas 
escolas da região; 

• Reuniões, palestras, assembléias e campanhas educativas, seminários temáticos que estimulem e sensibilizem as 
lideranças comunitárias e a população beneficiária em geral, para participar do planejamento e implementação do 
empreendimento visando à sua sustentabilidade; 

• Nas atividades planejadas, abordar temas como: saúde preventiva, saneamento básico (controle de vetores, água, 
esgoto, lixo e drenagem) conservação ambiental e patrimonial, coleta seletiva, segurança no trânsito e outros 
temas de interesse da comunidade; 

• Estabelecimento e/ou fortalecimento de parcerias com instituições públicas e/ou privadas; 

• Formação e desenvolvimento de grupos que reflitam e discutam as questões sócio-ambientais locais, a 
necessidade do controle social e a importância do papel de cada ator na resolução dos problemas de saneamento 
e saúde. 

• Fortalecimento e/ou articulação de foros e colegiados, municipais e/ou regionais, que atuam na área sócio-
ambiental. 
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As atividades de educação ambiental, patrimonial, sanitária, para a saúde e para mobilidade urbana serão realizadas 
utilizando-se de metodologia participativa e técnicas lúdicas, ressaltando-se a importância da articulação das políticas 
públicas afins para a sustentabilidade destas ações e seu efetivo resultado educativo. 

 
6. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  
 

 
Nome 

 
Formação Acadêmica 

 
Atribuição na Equipe 

Número Horas 
disponibilizadas ao projeto 

Flávia Lúcia Motta Coelho  Assistente Social Responsável Técnica 720 
A definir Área de Humanas Técnico social 3168 

A definir Área de Humanas Técnico Social 3168 
A definir Comunicação Social Técnico de comunicação 1703 

A definir 2º grau completo Técnico de nível médio 3168 
A definir 2º grau completo Técnico de nível médio 3168 
A definir 2º grau completo Auxiliar administrativo 3168 
 
7. PARCERIA 
 
- Secretaria Municipal de Políticas Sociais – encaminhamento dos interessados aos programas e cursos de                                                                    
qualifificação  profissional e geração de renda; 
 
- Serviço de Limpeza Urbana (SLU) – apoio aos trabalhadores em reciclagem da área; 
 
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente – apoio na realização de oficinas de educação ambiental; 
 
- Administrações Regionais – apoio às famílias reassentadas, integrando-as às políticas e serviços existentes; 
 
- CRAS – apoio e encaminhamento de famílias participantes de seu público alvo. 
 
 8. VALORES DA INTERVENÇÃO: 
 

 OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento 78.000.000,00 - 78.000.00,00 
Contrapartida (Financeira) - 1.080.000,00 1.080.000,00 
Contrapartida (bens e serviços) - - - 

Outros - - - 
TOTAL 78.000.000,00 1.080.000,00 79.080.000,00 

 
 
9. PRAZOS 
 
Prazo de Obras:  18 meses 
Prazo do Trabalho Técnico Social: 18 (meses) meses  
 
 
 
10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
     (Folha a seguir) 
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Eixo 

Macroação Atividades 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 
Mês 

7 
Mês 

8 
Mês 

9 
Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

 
 
 
 
 
 
 
Mobilização e 
Comunicação 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ações 
Informativas 
 

Contatos/reuniões com  lideranças 
comunitárias, representantes de 
equipamentos comunitários, 
outros segmentos representativos 
da comunidade p/ informar sobre 
o projeto. 

 
X 

 
X 

                

Eventos comunitários   X    X   X  X  X    X 

Realização de reuniões com 
órgãos e setores afins, para 
consolidação de ações conjuntas. 

X X X X X X 
X 
 

X           

Elaboração e distribuição de 
informativos, faixas, banners.  

 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Montagem de stand permanente 
para informar sobre a  
intervenção. 

 X X X X X 
 

X 
X X X X X X X X X X X 

Reuniões informativas com a 
população objeto da intervenção 
para informar sobre a obra e s/ 
processo/critérios de remoção e 
reassentamento (PMH).  

X X X X X X X            

Atendimento individualizado ao 
público beneficiário. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Capacitação 
da equipe 
Técnica 

Reuniões de planejamento e 
avaliação X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Suporte às 
Intervenções 
Físicas 
 

Participação em reuniões de 
canteiro 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fornecimento de informações aos 
demais atores. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 Realização de Pesquisa Pós 
Ocupação 

               X X X 

Formação e capacitação do Grupo 
de Referência/Comissão de obras 

 X X X  X             

Reuniões com o Grupo de 
Referência/Comissão de obras 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ação integrada com o CRAS   X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
 
Remoção e 
Reassenta-
mento 

 
 
Apoio ao 
remaneja-
mento de 
famílias 

Realização de selagem dos 
domicílios 

X                  

Realização do cadastro sócio 
econômico 

X X                 

Negociação com as famílias sobre 
forma de reassentamento. 

 X X X               

Encaminhamento/ 
acompanhamento das famílias na 
forma de reassentamento 
negociada. 

 X X X X X X            

Educação 

Educação 
sanitária, 
ambiental, 
patrimonial, 
para a 
mobilidade 
urbana e para 
a saúde 

Mapeamento sócio ambiental   X X               

Reuniões, palestras, assembléias, 
seminários temáticos 

    X  X  X  X  X  X    

Atividades lúdicas em escolas   X X  X  X X          

Campanhas educativas  X     X   X   X   X  X 

Formação de parcerias 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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  11. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (*) 
 

1. Custos com recursos materiais e serviços (*) Valor Repasse Valor Contrapartida 
de Bens e Serviços 

Valor Contrapartida 
Financeira 

Valor Outros 
Recursos 

Material de Consumo/pedagógico/comunicação   162.111,00  

Transporte    59.949,60  

Material Permanente    0,00  

Plantão Social – estruturação e manutenção    18.000,00  

Eventos comunitários   44.941,00  

Cadastramento/selagem   127.912,38  

Avaliação   12.957,00  

Subtotal ( 1 )   425.870,98  

2. Custos com Recursos Humanos  

Profissional Horas Técnicas Valor (R$)     

Técnico Social nível superior 3168    183.110,40  

Técnico Social nível superior 3148    181.954,40  

Técnico de comunicação social 1703    98.433,40  

Técnico de nível médio 3168    54.679,68  

Técnico de nível médio 2464    42.528,64  

Técnico de nível intermediário 3168    50.971,30  

Motorista 3168    42.451,20  

Subtotal  ( 2 )                                                                        654.129,02  

TOTAL GERAL    1.080.000,00  
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12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 
 
Em anexo. 
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13. AVALIAÇÃO 
 
Monitoramento e Avaliação 
 
Durante a execução de um projeto, o que se faz através do acompanhamento ou monitoramento é comparar a 
situação prevista antes da realização deste, com a situação real encontrada, levando-se em conta os fatores 
novos que aparecem durante a sua execução, a fim de se atingir a meta final.  
 
Sem dúvida, é imprescindível a análise de como está se comportando o projeto em sua fase de execução, até 
que ponto estão sendo alcançados os objetivos e metas na quantidade e qualidade desejadas, quais os 
impedimentos e dificuldades na sua execução, visando, principalmente, a tomada de decisões na correção de 
distorções, a modificação das estratégias de intervenção, ou seja, a reprogramação. 
 
Por se tratar de um processo participativo, a avaliação acontecerá nas reuniões com os grupos com os quais se 
irá trabalhar, com a população diretamente envolvida e com a equipe executora. Além disso, será realizada a  
aplicação de questionários, conforme diretrizes de pesquisa quantitativa. Os dados deverão ser lançados em 
banco de dados próprio para análise quantitativa e, após lançamento, deverão ser analisados. Sobre a análise, 
deverá ser elaborado um relatório que demonstre os resultados do trabalho realizado e o impacto da intervenção 
na vida dos moradores. 
 
Para realização da avaliação do projeto, a Matriz de Indicadores da Pós Ocupação do Ministério das Cidades 
deverá ser consultada e servir como diretriz de trabalho. 
 
 
 
Belo Horizonte, 20  de junho de 2011. 
 
 
 
 

 
                                                                                     

Juliana Santos Ribeiro 
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 
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