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PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Programa: PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento 

Contrato CAIXA nº: 268.489-53 

Ação/Modalidade : Pró Moradia – Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários 

Empreendimento: Complexo Várzea da Palma - 3ª etapa. 

Localização/Município: Regionais Pampulha e 
Venda Nova/Belo Horizonte 

UF: Minas Gerais 

Fonte de recursos: Governo Federal 
Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte 

Regime de execução do PTTS: Empreitada 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

Executor da intervenção: URBEL – Cia Urbanizadora de Belo Horizonte 

Tel.: (31) 3277-6650 e-mail:ana@pbh.gov.br 

Responsável Técnico Social: Ana Flávia Martins 
Machado 

Formação: Socióloga 

Tel.: (31) 3277-6950 e-mail: ana@pbh.gov.br 

Executor da intervenção (empresa licitada):  ASP Assessoria Social e Pesqusia 

 
Responsável técnico: Gutemberg Fernandes Formação: Sociólogo 

Tel.: (31) 3224-6161 e-mail: gutemberg@aspsocial.com.br 

Nº de Famílias:9.649 Nº de pessoas:33.770 

Nº de famílias em situação de risco: cerca de 1.189 
famílias 

Nº de mulheres Chefe de Família: informação não 
disponível* 

Nº de idosos: 2.592 
Nº de idosos chefes de família: informação não 
disponível* 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais: informação não disponível* 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais chefes de famílias: informação não 
disponível* 

Nº de famílias a serem removidas/reassentadas: cerca de 1.189 famílias 

Renda média familiar (em SM): entre 1,7 e 1,9 salários mínimos 

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 
O PTTS do Complexo Várzea da Palma – 3ª Etapa iniciou em janeiro de 2011, por meio da 
apresentação do empreendimento e do projeto social aos órgãos públicos envolvidos, 
representantes de equipamentos públicos, lideranças locais e representantes comunitários. As 
atividades do PTTS, diretrizes de ações e diagnóstico contaram com a participação efetiva das 
secretarias do município de Belo Horizonte, instituições parceiras e da população, 
especialmente, dos beneficiários diretos do projeto. Em março de 2011 iniciou a etapa de 
mobilização para os trabalhos do PTTS, incluindo: Assembleias de partida setoriais, selagem, 
realização de cadastro Socioeconômico e cadastro técnico de remoção, conforme priorizações 
identificadas. 

mailto:ana@pbh.gov.br
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A atualização e a execução do Projeto do Trabalho Técnico Social – PTTS Complexo 
Várzea da Palma 3ª Etapa, iniciará em novembro de 2017 e se estenderá até abril de 2019. Na 
fase de pós ocupação estão previstas a participação comunitária e o desenvolvimento sócio 
organizativo em toda área, onde as ações e intervenções urbanístico-ambientais desenvolvidas 
pelo Programa Vila Viva se encontram concluídas. O Programa Vila Viva compreende um 
conjunto integrado de iniciativas efetuadas no contexto das vilas e favelas de Belo Horizonte, a 
partir de uma linha básica de atuação, a saber, a de assentamentos precários já existentes. 
 
A área que ocorreu as intervenções localiza-se nas Regionais Venda Nova e Pampulha de 
Belo Horizonte. As áreas denominadas Apolônia e Várzea da Palma foram objeto de estudo 
pelo instrumento de pesquisa e planejamento urbano – PLANO GLOBAL ESPECÍFICO – PGE, 
desenvolvido pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, em 2002 e 2007 
respectivamente. 
 

Figura 1 - Mapa de localização do Complexo Várzea da Palma 
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Figura 2 - Mapa de localização da vila Apolônia 

 
 
 
2.1 Diagnóstico inicial 
 
No início dos trabalhos em 2011, após as etapas de apresentação do empreendimento, 
divulgação para comunidade local e aprovação do PTTS, o passo seguinte foi a ampliação e 
consolidação do diagnostico compartilhado com os atores institucionais envolvidos e com a 
população, como também as discussões das diretrizes e ações com órgãos públicos 
municipais e instituições parceiras. A metodologia adotada para elaboração do diagnóstico 
baseou-se na instrução Normativa n. 08/2009 e contou com a efetiva participação dos 
beneficiários diretos do projeto em sua elaboração. O envolvimento da população e de outros 
atores foram relevantes no processo de enfrentamento dos problemas sociais da área de 
intervenção.  
 
Para a elaboração do diagnóstico foi utilizado dados secundários e amostrais existentes, 
considerando-se que o território da intervenção era adensado e extenso para realização de 
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levantamento censitário, concomitantemente, à existência de diagnósticos anteriores que 
subsidiaram a captação de recursos para este empreendimento. Como instrumentos de 
atualização de alguns dados secundários foram utilizados questionários e entrevistas com 
lideranças e gestores, aliados à observação e vistorias de campo. Em relação ao 
cadastramento das famílias no CAD-ÚNICO, há o compromisso de finalizá-lo até a conclusão 
do empreendimento, levando em consideração que toda a etapa de cadastramento 
socioeconômico foi desenvolvida em formulário específico.  
 
Os dados secundários utilizados foram gerados a partir dos PGE- Planos Globais Específicos 
das Vilas Apolônia e Complexo Várzea da Palma, Diagnóstico do Programa DRENURBS, 
Diagnóstico de Situações de Risco Geológico, Relatório de Diretrizes da Copasa, Plano 
Municipal de Saneamento, Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU, Relatório das 
Condicionantes Ambientais e dados do IBGE. 
 
O PGE, de acordo com a Supervisão de Planos Globais da Diretoria de Planejamento da 
URBEL, adota a metodologia de pesquisa amostral caracterizando-se como uma pesquisa 
quantitativa que objetiva traçar um perfil o mais fiel possível às características de 
assentamentos em vilas e favelas, através do levantamento de dados e informações 
socioeconômicas e organizacionais atualizadas junto à população dessas comunidades, com 
nível de confiabilidade de 95%. Durante a realização do PGE institui-se um grupo de 
referência na comunidade, composto por lideranças locais e moradores voluntários. Os 
PGEs das Vilas Apolônia e Várzea da Palma, foram concluídos, respectivamente, em 2002 e 
2008. 
 
 
O PGE contempla três etapas: 
 
1 - Levantamento de dados - consistindo em história da vila, padrão construtivo regime de 
ocupação, perfil socioeconômico das famílias e infraestrutura disponível. 
 
2- Diagnóstico – a partir do levantamento de dados, elaborar o diagnóstico da situação atual 
da comunidade e suas necessidades sociais e urbanísticas. 
 
3- Propostas e Hierarquização – Com a conclusão do diagnóstico elaborar as propostas de 
intervenções e hierarquizá-las, com a participação do Grupo de Referência do PGE.  
 
As informações geradas na Pesquisa Amostral possibilitaram uma análise ampla, com diversas 
possibilidades de cruzamentos, constituindo-se como fundamentais para a comparação com os 
dados da Pesquisa de Dados Secundários, para a orientação dos trabalhos da Pesquisa 
Qualitativa e para a formulação do Diagnóstico Social. 
 
As características das áreas de intervenção e do entorno foram discriminadas por setor de 
intervenção do Plano de Trabalho Técnico Social, conforme foi estabelecido na metodologia 
adotada quando da elaboração do diagnóstico. 
 
 
Sobre a seleção da amostra: 
 
1- A metodologia de amostragem utilizada nesta pesquisa leva em consideração apenas os 
domicílios de uso residencial ou misto, com no mínimo 01 (um) morador. Dessa forma, são 
excluídos do total de edificações existentes na vila, os domicílios cujo uso seja de serviços, 
comercial, industrial ou equipamento comunitário, além dos anexos e dos domicílios 
desocupados. 
 
2- A partir de então a amostra é selecionada estabelecendo-se uma margem de erro de 7% 
com um nível de confiabilidade de 95%. 
 
3- Obtido o número de domicílios a serem pesquisados, a amostra é distribuída de acordo com 
os critérios de regime de ocupação, padrão construtivo e número de moradores de forma 
proporcional em relação ao universo de domicílios residenciais ou mistos. O quadro modelo 
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abaixo exemplifica esse procedimento: 
 
 
Tabela 1 - Composição da amostra segundo o regime de ocupação, padrão construtivo e número 
de moradores 

 

REGIME DE 

OCUPAÇÃO 

 

PADRÃO 

CONSTRUTIVO 

NÚMERO DE MORADORES TOTAL 

1 A 2 3 A 5 6 OU MAIS 

N Amostra N Amostra N Amostra N Amostra 

 

PROPRIETÁRIO 

(código = 1) 

ÓTIMO / BOM 

(códigos I e II) 

        

REGULAR 

(código III) 

        

RUIM / PÉSSIMO 

(códigos IV e V) 

        

TOTAL         

 

ALUGADO 

(código = 2) 

ÓTIMO / BOM 

(códigos I e II) 

        

REGULAR 

(código III) 

        

RUIM / PÉSSIMO 

(códigos IV e V) 

        

TOTAL         

 

CEDIDO 

(código = 3) 

ÓTIMO / BOM 

(códigos I e II) 

        

REGULAR 

(código III) 

        

RUIM / PÉSSIMO 

(códigos IV e V) 

        

TOTAL         

TOTAL        
1
 

 
Para o levantamento da densidade populacional e dados socioeconômicos foram adotadas 
como referência as unidades ambientais definidas pelas bacias elementares de contribuição 
dos cursos d’agua da Região, conforme definidos pela Programa DRENURBS e o Plano Diretor 
da Regional Venda Nova, elaborado em 1999, para as sub-bacias dos Córregos das Ruas 
Camões, Virgilio de Melo Franco, Madri, áreas de intervenção do empreendimento. Nessas 
áreas haviam ocupações irregulares das várzeas e das margens dos rios e córregos, com a 
consequente perda da vegetação ciliar; a ausência de saneamento básico, com o descarte 
desses efluentes nos cursos de água, e a impermeabilização não planejada de grandes áreas 
levaram os responsáveis pelo planejamento da infraestrutura municipal a instituírem o Plano 
Diretor de Drenagem Urbana – PDDU, este estabeleceu planejamento e ações de saneamento 
e habitação. 
 
O trabalho técnico social se desenvolveu por setores a partir dos trabalhos e planejamento do 
PDDU. As sub-bacias se encontravam nas ruas Camões, Virgilio de Melo Franco e Madrid, 
bem como a Vila Apolônia, compreendendo o grupo 1 de intervenção do PDDU, sendo 
atribuído a cada uma das áreas a caracterização de um setor de trabalho. Assim o trabalho se 
desenvolveu em 04 (quatro) setores, que foram constituídos na sequência abaixo para 
obedecer ao cronograma de prioridades da obra, construído a partir da priorização das 
unidades habitacionais e em seguida da intervenção nos fundos de vale. 
 

SETOR 1 – Sub-bacia da Rua Camões 
SETOR 2 – Sub-bacia da Rua Virgilio de Melo Franco 

                                                   
1
 A margem de erro de 7% significa que os resultados da pesquisa podem variar 7% para mais ou para menos. Por 

outro lado, um grau de confiança de 95% significa que se a pesquisa fosse repetida diversas vezes, o resultado obtido 
na atual pesquisa seria encontrado em 95% das pesquisas supostamente realizadas. 
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SETOR 3 – Sub-bacia da Rua Madrid 
SETOR 4 – Vila Apolônia  

 
 
2.2 Principais demandas das comunidades representativas (pesquisa socioeconômica) 
 
Os Planos Globais Específicos do Complexo Várzea da Palma (2007) e Vila Apolônia (2002) 
desenvolvidos pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, por meio de 
pesquisa socioeconômica identificou percentuais elevados das citações que abordam 
deficiências de algum serviço urbano, e as principais reivindicações espelhavam as 
precariedades do território e as vulnerabilidades existentes. 
 
 A pesquisa avaliou as principais demandas das comunidades representativas e conseguiu 
deixar transparente a necessidade de projetos de requalificação urbanística e social de grande 
alcance, que pudesse interferir no desenvolvimento econômico, habitacional e principalmente 
na qualidade de vida da população.  
 

Figura 3 - Trecho Rua Central 

 
Obs.: Este registro fotográfico evidencia a precariedade e 
vulnerabilidade existentes. 
 

 
3. BREVE HISTÓRICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

A formação das vilas, área que passou por uma reestruturação urbana, encontra-se 
fundamentalmente relacionada à formação e consolidação do Bairro Jardim Leblon, loteamento 
lançado em 1950. Mas somente em 1970 as vias do loteamento foram abertas e se iniciou a 
implantação das moradias no bairro, predominando, até essa época, uma paisagem quase 
rural. A partir do final dessa década, alguns lotes e áreas remanescentes foram sendo 
invadidos, principalmente às margens dos córregos, dando início às ocupações irregulares hoje 
existentes. Por volta de 1978, a região de Venda Nova e especificamente o Bairro Jardim 
Leblon, encontrava-se em franco crescimento populacional. Muitas famílias que se 
encontravam com dificuldades para conseguir uma moradia optavam por adquirir terrenos por 
preços mais acessíveis na Região. 
 
Assim, o início da formação de vários trechos das vilas foi caracterizado pela convivência 
próxima de famílias que ocupavam informalmente os terrenos e lotes disponíveis, com 
proprietários legais que iam construindo suas casas em seus próprios lotes, sendo situação 
comum se instalarem em áreas onde não haviam redes de água, esgoto e iluminação pública. 
A partir da década de 1980, muitos moradores que haviam invadido seus terrenos venderam 
suas moradias para outras famílias e diversos lotes foram sendo subdivididos entre várias 
famílias, chegando, na década de 1990, num cenário de elevada densidade populacional. 
As informações da URBEL/PGE 2002 Vila Apolônia e divulgadas no livro Banco de Memórias 
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da ONG “Favela é isso aí” mostram que, em 1983, um senhor chamado Lockaman Garlos 
apresentou-se na vila como proprietário. Ele afirmava que 12 lotes da Rua Cônego Trindade 
eram de sua propriedade e exigia a desocupação da área, onde residiam 22 famílias. 
 
As famílias procuraram auxílio na Associação Comunitária do Jardim Leblon, mas não foram 
atendidas. Surgia assim, a necessidade de criar uma associação de moradores própria, que 
defendesse seus interesses e lutasse por melhorias na vila. 
 
Em junho do mesmo ano, após a criação e formalização da associação de moradores, 
começaram as negociações. Segundo a URBEL, a associação dos moradores da Vila Parque 
Jardim Leblon e Vila Apolônia conseguiu comprar, com ajuda de um italiano morador da vila, os 
dozes lotes do senhor Lockaman que foram divididos entre as 22 famílias que moravam no 
local. 
 
Uma das primeiras melhorias conquistadas pela associação foi em 1984, com a ligação de luz 
nos Becos Santo André, São Lourenço, São João Batista, D. Joaquim e Carlos de Araújo. No 
mesmo ano, doações da igreja e festas organizadas pela associação e pela comunidade 
arrecadaram fundos para calçar o Beco Santo André, principal via de acesso à vila. O trabalho 
de calçamento foi realizado através de mutirão. 
 
Em 1987, os moradores conseguiram obter 50% da rede de esgoto, que foi realizada com mão 
de obra local, material e assistência técnica da SETAS – Secretaria de Estado do Trabalho e 
Ação Social. 
 
Neste mesmo ano, 80% da vila recebeu luz, água e foi beneficiada pelo Programa Sopão e 
Programa do Leite, que atendiam às famílias mais carentes. Havia também uma horta 
comunitária, cujos alimentos eram distribuídos às famílias. Após um ano, os programas foram 
interrompidos por falta de verba. Uma frente de trabalho, composta por moradores e 
associação, construiu 17 moradias para famílias que residiam em área de risco, com material e 
assistência técnica fornecidos pela SETAS. 
 
Em 1989, foram feitas as redes de esgoto nos Becos São João Batista, parte do São Joaquim 
e Salinas com Santa Terezinha, com a liberação das manilhas pela URBEL e trabalho da 
comunidade, através de mutirão. 
 
A vila Apolônia recebeu, também, em meados da década de 1990, intervenção estrutural 
através do Programa Alvorada, convênio entre a URBEL e a o Ministério Italiano e a AVSI – 
Associação de Voluntários para o Serviço Internacional. 
 
 
3.1 Caracterização da área 
 
Anteriormente haviam dois tipos de ocupação nesses setores, identificada pela tipologia dos 
imóveis e condições sanitárias e ambientais. As áreas ocupadas acima da crista do talvegue: 
mais densas, formando estreitos e longos becos, com edificações de 2 e até 3 pavimentos, 
com baixo investimento na manutenção de suas residências, com longo tempo de ocupação. É 
a situação predominante na vila Apolônia e Copacabana (ver Figura 4).  
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Figura 4 - Ocupações em taludes na Vila Apolônia 

 
Fonte: URBEL, Banco de imagens, Programa Vila Viva Complexo 
Várzea da Palma 3ª Etapa, 2011. 

 
No fundo de talvegues e várzeas: áreas de elevado potencial de recursos hídricos; margens de 
córregos com acelerado processo de ocupação irregular, todavia com considerável índice de 
ocupantes de curta permanência, no geral são as áreas menos consolidadas, em função das 
frequentes inundações e reocupações destes locais. Em função disto, observa-se pouco 
investimento e curto tempo de ocupação, predominando residências com menos de três 
cômodos. É a situação predominante nas vilas Unidas, Universo e Índio (ver Figura 5) 
 

Figura 5 - Ocupações às margens do Córrego Camões 

 
Fonte: URBEL, Banco de imagens, Programa Vila Viva Complexo 
Várzea da Palma 3ª Etapa, 2011. 

 
O levantamento do censo demográfico de 2010 contribuiu para a representação da tipologia 
dos domicílios existentes. Nas Vilas Universo, Unidas e Apolônia, predominava a tipologia casa 
de vila, com mais 90% dos casos; nas Vilas Copacabana e do índio, o percentual da tipologia 
casas era significante, em ambas as comunidades há o registro marcante de casas, de um 
terço, na primeira, e quase a metade na última (ver Tabela 2) 
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Tabela 2 - Tipo de domicílio particular permanente e respectiva distribuição percentual, 
segundo localização, no território Complexo Várzea da Palma – BH 

VILAS 

TIPO DE DOMICÍLIO 

Nº TOTAL DE     
DOMICÍLIOS 

 
CASAS 

CASA DE 
VILA 

 
APARTAMENTOS 

UNIVERSO 
Nº 187 14 173 - 

% 100 7 93,0 - 

UNIDAS 
Nº 31 - 31 - 

% 100 - 100 - 

COPACABANA 
Nº 391 139 252 - 

% 100 35,5 64,5 - 

APOLÔNIA 
Nº 1128 40 1070 18 

% 100 3,6 94,9 1,5 

VILA DO ÍNDIO 
Nº 225 104 121 - 

% 100 46,3 53,7 - 
Fonte: IBGE, Censo de 2010     

 
 
3.2 Indicadores anteriores 
 
A área do empreendimento se encontrava com grande quantidade de ocupações irregulares. O 
Diagnóstico Sanitário Ambiental do Programa DRENURBS (2008) apontou padrão de 
instabilidade em grande parte da extensão do Complexo Várzea da Palma devido ao 
confinamento das margens por construções irregulares e outros obstáculos. Os principais 
problemas diagnosticados pelo DRENURBS eram as margens do córrego ocupadas por 
construções irregulares, lançamentos de esgotos ao longo dos curso d’agua, sistema viário 
com falhas na distribuição do tráfego entre os bairros, falta de pavimentação de vias que 
contribuía na produção de sedimentos e ocorrência de pontos de inundação devido a 
deficiências no escoamento da vazão de cheia, provocando entre outros prejuízos, doenças de 
veiculação hídrica. 
 

Tabela 3 - Indicadores 

SERVIÇO INDICADOR 

Atendimento por coleta de esgotos 0,76 

Atendimento por interceptação de esgotos 0,00 

Índice de esgotamento sanitário 0,30 

Índice de resíduos sólidos 0,94 

Índice de drenagem 0,75 

Índice de controle de vetores 0,71 

Índice de salubridade ambiental 0,65 

Fonte: Prioridades PMS 2008/2011. 

 
 
3.3 Infraestrutura urbana 
 
A expansão dos investimentos em políticas públicas de reestruturação urbana, encontra na 
experiência desenvolvida na cidade de Belo Horizonte, um cenário propício para a promoção 
de debates, avaliações e releituras de um conjunto de intervenções urbanas e sociais, que 
impactam a vida de moradores de vilas e favelas. 
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Instituídas pelo poder público federal, a partir da criação do Ministério das Cidades em 2003, as 
orientações técnicas para o planejamento urbano e requalificação de aglomerado subnormais, 
que fundamentam o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), encontraram na Capital 
mineira experiências exitosas de projetos e programas com foco na reestruturação urbana em 
assentamentos precários. O Programa Vila Viva, por exemplo, tornou-se referência nacional, 
principalmente em virtude de uma metodologia de intervenção capaz de estabelecer interfaces 
entre o campo físico e o campo social. 
 
Desde o ano de 1993, a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) é a entidade 
pública encarregada da elaboração, gestão e execução da Política Municipal de Habitação 
Popular, com destaque para as intervenções de redução de áreas de risco, regularização 
fundiária, gerenciamento do orçamento participativo e requalificação de vilas e favelas

2
.  

 
Na 3ª Etapa, iniciada em fevereiro de 2011, foram identificadas 1189 famílias residentes entre 
às Vilas Apolônia, Copacabana, Várzea da Palma e Universo, na Regional Venda Nova e Vila 
Unidas, na Regional Pampulha, do Município de Belo Horizonte. Demarcadas as comunidades 
que compõem a área de intervenção do programa, o Projeto de Trabalho Técnico Social 
(PTTS) de 2011, fez cumprir o diagnóstico de infraestrutura, risco social e ambiental do 
território, caracterizado pela dificuldade de mobilidade e acessibilidade, pelo precário sistema 
de saneamento básico, a densa ocupação das margens, pelo histórico de inundações 
frequentes, o avançado processo erosivo, de assoreamento dos córregos e ambientes 
insalubres com impacto nas condições de saúde das famílias. 
 
Em resposta a esse cenário, o conjunto de ações de caráter público denominado intervenção 
estruturante correspondeu à integração de operações no campo físico e social, que promoveu 
transformações profundas no território acima, onde a totalidade dos conjuntos habitacionais é 
objeto desse PTTS nessa fase. 
 
 No Programa Vila Viva Várzea Complexo Várzea Palma, o conjunto de intervenções físicas 
contemplou o tratamento de fundos de vale; a urbanização de vias; implementação de parque 
linear (retirada das moradias, cerca e tratamento do córrego); a implantação de redes de 
esgoto; tratamento de áreas de risco e reassentamento de famílias. 
 
 Articulado às premissas da intervenção física, o trabalho social justifica-se por viabilizar ações 
de melhoria da qualidade de vida, favorecer a correta apropriação e uso dos imóveis/melhorias 
implantados, promovendo a mobilização, a participação comunitária, a sustentabilidade das 
intervenções por meio de atividades de caráter sócio educativo, da instituição e/ou 
fortalecimento de bases associativas, de ações direcionadas à geração de trabalho e renda, de 
educação sanitária, ambiental, patrimonial, para a saúde e para a mobilidade urbana.  
 
O programa, na medida em que possibilita a melhoria das condições de habitabilidade, busca 
desenvolver, também, a noção de corresponsabilidade social dos moradores envolvidos. Para 
tanto, a intervenção técnico social nessa fase de pós ocupação e atualização, tem como eixos 
básicos a Mobilização Social, Organização Comunitária e Condominial; Educação 
Sanitária. Ambiental, Patrimonial, para a Saúde e Mobilidade Urbana; 
Empreendedorismo; Reassentamento; Planejamento, Monitoramento e Avaliação. 
 
 
Sustentabilidade social e econômica  
 
Em consonância com as diretrizes do Ministério das Cidades, o Programa Vila Viva do 
Complexo Várzea Palma contempla o atendimento à demanda qualitativa de moradia para 
famílias de estratos sociais mais pobres, notadamente a população que se encontra na faixa de 
renda entre 0 e 5 salários mínimos. Ocorre que o modelo de assentamento desenvolvido pelos 
programas habitacionais predominantes, sobretudo nos grandes centros urbanos, é, em geral, 

                                                   
2
 A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) é responsável pela gestão dos seguintes programas: 

Programa Estrutural Para Áreas de Risco (PEAR); Programa de Regularização Fundiária; Programa Bolsa Moradia; 

Programa de Remoção e Reassentamento de Famílias em Função de Risco e Obras Públicas (PROAS), o 
gerenciamento e fiscalização das obras do Orçamento Participativo e elaboração, gestão e execução do Programa Vila 
Viva, este último integrado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
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baseado em conjuntos verticalizados, o que exige a constituição de condomínios e, 
necessariamente, a intensificação de intervenções e ações sócio organizativas visando à 
apropriação das famílias em um novo modo de vida. Consequentemente, o alcance do trabalho 
técnico social interfere, sobremaneira, no grau de sustentabilidade dos projetos e programas 
como um todo. 
 
A população beneficiária de programas como esse, em razão do período que se encontrava 
excluída territorial, social e economicamente, possui modos de vida mais simplificados, que 
eram sustentados por ocupações irregulares em áreas degradadas ambientalmente e com 
baixo ou nenhum grau de consolidação urbanística, opondo-se ao modelo jurídico-legal dos 
condomínios verticalizados. Sob este ponto de vista o trabalho técnico social alcança uma 
importância estratégica nos ganhos de sustentabilidade dos empreendimentos e no retorno 
social dos investimentos públicos no setor urbano, mas, sobretudo, no grau de inclusão social e 
territorial desta população beneficiária. 
 
No quesito sustentabilidade social e econômica das famílias reassentadas, o caráter 
multidimensional do trabalho técnico social objetiva corroborar com a apropriação das famílias 
beneficiárias de seu novo espaço e território de forma permanente e autônoma, e que esta 
apropriação seja alicerçada na organização comunitária a partir de um novo modo de vida 
como meio de inclusão social e integração à cidade formal. 
Após a conclusão das intervenções de infraestrutura urbana supramencionadas, 
imediatamente iniciou-se a etapa de pós ocupação, em que as atividades deverão ser focadas 
na consolidação dos processos implantados nas etapas anteriores, encerramentos das 
atividades das comissões e dos grupos de referência, fortalecimento das associações e 
condomínios, avaliação dos processos e produtos, informações sobre a satisfação dos 
beneficiários com relação à nova moradia e infraestrutura local, inserção urbana e 
desenvolvimento social da comunidade local. 
 
 
4. CONCLUSÃO DAS INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTRA URBANA  
 
A intervenção física realizada no Complexo Várzea da Palma atendeu a antiga luta de 
lideranças das Vilas e da comunidade local, beneficiando cerca de 34.000 pessoas diretamente 
com as diversas obras concluídas. As melhorias nas condições de saneamento básico, de 
circulação viária e de habitabilidade implantadas contribuem significativamente para melhora 
da qualidade de vida da população das regionais Pampulha e Venda Nova, além de ter 
colocado fim às principais situações de risco nas áreas das vilas como um todo: inundação, 
solapamento, assoreamento de córregos, escorregamento de solo, processo erosivo e 
ocupações irregulares. 
 
O plano do Trabalho Técnico Social se desenvolveu no período de 2011 a 2017 
concomitantemente ao plano de obras, que foi dividido por setores e seu cronograma priorizou 
as unidades habitacionais e em seguida a intervenção física. 
 
A intervenção física contemplou:  
 

 Tratamento de fundo de vale e implantação do sistema viário das ruas 
Camões, Virgilio de Melo Franco e Madri; 

 Implantação de redes e interceptores de esgoto ao longo das vias e áreas 
lindeiras aos córregos; 

 Abertura, articulação e recuperação de vias; 

 Tratamento de risco geológico; 

 Remoção 1200 domicílios em situação de risco geológico; 

 Construção de 664 unidades habitacionais;  

 Ações de reassentamento de 613 famílias pelo Programa PROAS – Programa 
de Reassentamento Monitorado e indenizações, segundo as diretrizes da 
Política Municipal de Habitação; 

 Parque Linear (área desapropriada e cercada). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 6 - Bacia de Contenção ao lado da 
Quadra 39 Raimundo Correia 

 

Figura 7 - Bacia de Contenção ao lado da 
Quadra 38 

 

 

 
Figura 8 - Abertura de Vias e Unidades 
Habitacionais (Av. Central, 1361, Bairro Jardim 
Leblon – Trecho Apolônia) 

 

Figura 9 - Implantação de rede e interceptores 
de esgoto, abertura de vias e construção de 
unidades habitacionais (Quadra 133 Avenida 
Virgílio de Melo Franco, 1021 – B. Copacabana 
Trecho Virgílio) 

 

Figura 10 - Articulação e Abertura de Vias (Rua 
Argentina e Rua Madri – Trecho Madri) 
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5. LOCALIZAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS (FAMÍLIAS REASSENTADAS) 
 
Grande parte das áreas que passaram pelo processo de remoção das 1189 famílias, deram 
espaço às intervenções urbanísticas e à construção dos Conjuntos Habitacionais, onde se 
encontram reassentadas 624 famílias oriundas das áreas de risco do Complexo Várzea da 
Palma. Todas estão inseridas no plano de ação participativo e mobilizadas para as atividades 
dos eixos norteadores do trabalho técnico social para a fase de atualização do PTTS. Os 
conjuntos estão localizados nos bairros Copacabana, Santa Amélia e Jardim Leblon em Belo 
Horizonte, compreendendo 13 quadras, onde foram construídos 39 blocos com 16 unidades 
habitacionais, totalizando 624 apartamentos de 2 e 3 quartos (Tabela 4) 
 

Tabela 4 - Conjuntos Habitacionais 

RESIDENCIAL ENDEREÇO 
Nº 

BLOCOS 
Nº 

UHs 

1 
Quadra 32 (Conj. Habitacional 
Camões 

Rua Camões, 709 Bairro Copacabana 4 64 

2 Quadra 33 Rua Camões, 775 Bairro Copacabana 4 64 

3 Quadra 34 Rua Camões, 961 Bairro Copacabana 1 16 

4 Quadra 35 Rua Camões 1.063 Bairro Copacabana 1 16 

5 Quadra 38 Rua Joinville, 626 Bairro Copacabana 3 48 

6 Quadra 39 
Rua Raimundo Correia, 15 – Bairro 
Copacabana 

3 48 

7 Quadra 94 
Rua Virgilio de Melo Franco, 479 - Bairro 
Santa Amélia 

5 80 

8 Quadra 122-11 Rua Rio Trici, 28 – Bairro Copacabana 2 32 

9 Quadra 122-12 Rua Rio Trici, 136 – Bairro Copacabana 2 32 

10 Quadra 116 Rua Central, 1341 – Bairro Jardim Leblon 2 32 

11 Quadra 117 Rua Central, 1361 – Bairro Jardim Leblon 1 16 

12 
Quadra 133 Conjunto Hab. Santa 
Amélia 

Rua Virgilio de Melo Franco, 1021 – Bairro 
Santa Amélia 

5 80 

13 Quadra 6 Conjunto Hab. Surreti 
Rua Caxias do Sul, 55 e Rua Guarulhos, nºs 
60 e 70 – Bairro Copacabana 

6 96 

TOTAL 39 624 

 

Figura 11 – Unidades habitacionais na Quadra 4 
(Av. Virgilio de Melo Franco, 479, Bairro Santa 
Amélia – Trecho Virgilio) 

 

Figura 12 – 128 unidades habitacionais das 
Quadras 32 e 33 (Trecho  Rua Camões, 709  775 
– Bairro Copacabana) 
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Figura 13 - Quadra 122-12 (Rua Rio Trici, 136, 
Bairro Copacabana – Trecho Madri) 

 

Figura 14 - Quadra 35 (Rua Camões, 1063, Bairro 
Copacabana - Trecho Camões) 

 

 

6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 Objetivo geral 
 
Atualizar o Projeto Trabalho Técnico Social – PTTS em conformidade com as determinações 
da Contratante, após a conclusão das intervenções e obras. A atualização prevê o 
envolvimento das famílias reassentadas na elaboração, coleta de informações e validação do 
documento e seu conteúdo deverá estar em consonância com a Instrução Normativa n.08/2009 
do Ministério das Cidades, bem como compatibilizar o diagnóstico socioeconômico (Avaliação 
Ex-Ante), com Pesquisa Amostral e Aplicação de Questionário (Avaliação Ex-Post). 
 
 
6.2 Objetivos específicos 
 

 Viabilizar a participação dos reassentados em unidades habitacionais e 
comunidade do entorno na consolidação dos processos implantados nas 
etapas anteriores; 

 Promover a participação comunitária; 

 Encerrar as atividades das comissões e dos grupos de referência, fortalecendo 
as associações comunitárias e os condomínios; 

 Fortalecer a intersetorialidade das políticas públicas; 

 Avaliar juntamente com a comunidade local os processos e produtos; 

 Realizar reuniões com a Contratante e a comunidade para levantar 
informações acerca da satisfação dos beneficiários com relação à nova 
moradia e infraestrutura local, inserção urbana e desenvolvimento social da 
comunidade local. 

 
 
6.3 Justificativa  
 
Considerando que o objeto a ser desenvolvido são serviços na área social, com o propósito de 
atualizar o Projeto de Trabalho Técnico Social -  PTTS, no âmbito do Programa Vila Viva no 
Complexo Várzea da Palma – 3ª Etapa, as ações a serem desenvolvidas são justificadas, uma 
vez que após implantação de sistema e equipamentos somada às intervenções estruturantes 
finalizadas, torna-se extremamente necessário o acompanhamento  pós ocupação, certamente  
com o objetivo precípuo de contribuir para o desenvolvimento social e para a sustentabilidade 
das famílias reassentadas nos condomínios, buscando nelas suas potencialidades e criando 
meios de disponibilizar capital social e oportunidades nas redes de políticas públicas e sociais. 
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Citação teórica: 
 
Vale destacar nessa fase do PTTS dois conceitos teóricos que orientaram a estrutura do 
projeto social em 2011, conforme abordagem de Amartya Sen, economista e filósofo indiano 
laureado com o Prêmio Nobel em 1998 pela sua contribuição à temática da pobreza: 
 

1 - Para Sen (2001), a distribuição de ativos para populações vivendo em situação 
de pobreza é a mais importante premissa para sua emancipação social. Por ativos 
se consideram diferentes tipos de recursos que as pessoas e famílias possuem ou 
adquirem e que podem mobilizar como estratégias de resposta aos eventos de 
risco, como por exemplo: o trabalho, acesso a saúde, educação, moradia, 
segurança, relações familiares dentre outros. 
 
2 - O empoderamento é algo que se processa no meio da relação entre usuários e 
agentes públicos, como produto emergente das relações que se estabelecem 
entre as famílias, os agentes, e as redes de políticas e redes sociais, em prol de 
uma estrutura de oportunidades. 

 
O desenvolvimento social e sustentável das famílias está intrinsecamente ligado a sua 
condição de habitabilidade, a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, publicou artigo em 
07/06/2009 na Revista do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA considerando 
óbvia a importância da moradia como meio de inclusão e desenvolvimento social. 
 
Para Rolnik (2009), a importância da moradia adequada para todos, indivíduos, famílias e 
comunidades é óbvia. A moradia e as questões a ela ligadas são de interesse de todos e estão 
constantemente no centro das atenções públicas. Apesar disso, bilhões de pessoas vivem em 
condições inadequadas de moradia no mundo, inclusive nos países ricos. 
 
 
7. METODOLOGIA 
 
Nesta fase de atualização do PTTS, as famílias serão acompanhadas pela CONTRATADA em 
todo processo de pós ocupação, sob a supervisão da URBEL, seguindo a metodologia e o 
cronograma de atividades dos eixos correspondentes às macro ações e os objetivos (item 6.) 
 
A Atualização do trabalho técnico social tem como eixos norteadores: 
 
 
7.1 Mobilização Social, Organização Comunitária e Condominial 
 
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 ideias 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. A CONTRATADA deverá 
preparar os moradores para assumir nova concepção de vida ou seja, deverão cuidar da 
preservação e sustentabilidade do empreendimento, dentro de uma visão de que cada 
indivíduo tem direitos e deveres perante a sociedade. 
 
Trata-se da prestação de serviços de mobilização e acompanhamento social das famílias 
reassentadas em blocos de apartamentos construídos no entorno das demais intervenções 
urbanísticas. As ações de mobilização do entorno deverão cumprir o objetivo de garantir a 
sustentabilidade física e social do empreendimento, bem como viabilizar a consolidação da 
vida coletiva e das boas relações de vizinhança, bem como a auto gestão. 
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7.2 Educação Sanitária. Ambiental, Patrimonial, Para a saúde e Mobilidade Urbana 
 
A educação nas temáticas sanitária, ambiental, patrimonial, para a saúde e para a mobilidade 
urbana são fundamentais para que um empreendimento seja efetivamente apropriado pela 
população.  É através dela que a comunidade poderá adquirir uma compreensão global dos 
benefícios conquistados, utilizar os equipamentos de forma adequada e zelar pela sua 
conservação e manutenção, além de se beneficiar pela oferta dos serviços da rede pública e 
privada. 
 
Serão realizadas oficinas e encontros temáticos e 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 diminuição de sua quantidade, 
conservação e manutenção da obra. Este trabalho tem uma preocupação com a 
sustentabilidade da intervenção.  
 
As ações de educação ambiental devem enfatizar a apropriação e preservação dos espaços 
comuns, especialmente no que tange o cumprimento das regras condominiais que se 
encontram sob o controle dos síndicos e associações constituídas para a finalidade. 
 
As atividades de educação ambiental, patrimonial, sanitária, para a saúde e para mobilidade 
urbana devem ser realizadas utilizando-se de metodologia a ser apresentada pela 
CONTRATADA, mediante Plano de Trabalho, ressaltando-se a importância da articulação das 
políticas públicas afins para a sustentabilidade destas ações e seu efetivo resultado educativo.  
 
 
7.3 Empreendedorismo  
 
A finalidade deste eixo do trabalho social tem como premissa básica identificar a vocação 
produtiva e demanda da comunidade e seu entorno, capacitar grupos de moradores para a 
inserção no mercado de trabalho a partir dos princípios da economia solidária ou 
microempreendedor individual, visando, sobretudo, a criação de unidades produtivas para 
geração de trabalho e renda e o desenvolvimento de ações que possam garantir 
sustentabilidade das unidades habitacionais. Nessa fase, o trabalho social deve compatibilizar 
as pesquisas já realizadas com o olhar voltado para as potencialidades da comunidade 
reassentada para estabelecer futuras parcerias. 
 
O incentivo na busca de parceiros para capacitações e qualificações profissionais, também é 
uma iniciativa poderosa para colaborar com a geração de emprego e renda, além de ser 
instrumentos valiosos na promoção, inserção ou requalificação no mercado de trabalho.  
 
 
7.4 Remoção e Reassentamento 
 
Nessa fase de atualização do PTTS, com a entrega da obra, as ações e as estratégias do 
trabalho social são direcionados para o pós ocupação. Neste sentido, deverão ser realizadas 
as seguintes atividades: 
 

 Mobilização para as atividades do PTTS; 

 Organização das famílias, tendo em vista a discussão e elaboração de um plano de 
ação que possa garantir a sustentabilidade das intervenções, na medida em que as 
famílias reassentadas nos prédios construídos na área possam gerar renda para 
custear novas taxas assumidas; 

 Acompanhamento social das famílias no processo de reassentamento, no 
acompanhamento de obras e no processo de regularização fundiária, com discussão e 
formalização de regras de convivência; 

 Disponibilizar manual de uso e manutenção da moradia, manual do síndico, quando for 
o caso; 

 Acompanhar e apoiar no cumprimento das regras de convivência coletiva, convenção 
de condomínio e regimentos internos, quando for o caso; 

 Acompanhar a pós ocupação/implantação de sistema e equipamentos; 
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 Realizar pesquisa pós ocupação/satisfação; 
 
 
7.5 Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
 
As ações têm como ênfase: 
 

 A avaliação das atividades desenvolvidas deve ser realizada conforme disposto 
no item 4 do COTS, bem como ter sua periodicidade definida; 

 A avaliação deve ter caráter participativo e ser contínua durante a execução do 
projeto, possibilitando os ajustes necessários e/ou redirecionamento das 
ações, quando couber; deve apontar aspectos dificultadores e facilitadores; 

 Buscar o aprimoramento e otimização das ações, para o alcance dos objetivos 
estabelecidos; 

 A intervenção deve ser avaliada tanto pela equipe técnica responsável pela 
execução do PTTS, quanto pela população beneficiária; 

 As avaliações devem constar no Relatório de Acompanhamento - Anexo IV, e 
Relatório Final – Anexo V do COTS. 

 
 
8. METODOLOGIA (PLANOS DE AÇÃO) 
 
Nessa fase de atualização do PTTS o trabalho será desenvolvido em 5 (cinco) macro ações 
sempre com a participação das famílias reassentadas, sendo: 
 
MACRO AÇÃO 1 – MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

 Elaborar e implementar plano de ação participativo e informativo; 

 Capacitar as famílias reassentadas para organização e gestão condominial; 

 Participar e promover reuniões com organizações e representações comunitárias. 
 
MACRO AÇÃO 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 Promover ações integradas e participativas com divulgação de material 
informativo/educativo, com temas inerentes a preservação do meio ambiente e uso 
adequado de equipamentos hidro sanitários, destinação correta dos resíduos sólidos e 
do esgoto, visando mudança de atitudes que influenciam a qualidade de vida da 
população e o alcance da sustentabilidade ambiental e social da intervenção; 

 Realizar oficinas sobre o meio ambiente e reciclagem; 

 Promover reuniões condominiais nos blocos residenciais. 
 
MACRO AÇÃO 3 – GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 
 

 Identificar perfil e vocação empreendedora das famílias reassentadas; 
 Identificar potencialidades de mercado local e no entorno; 

 Elaborar plano de ação participativo em consonância com o Diagnóstico 
Socioeconômico.   

 
MACRO AÇÃO 4 – ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS UNIDADES HABITACIONAIS 
 

 Realizar reuniões com as famílias reassentadas para discussão sobre a vida 
condominial e suas relações; 

 Acompanhar e dar apoio ao cumprimento das regras previstas na Convenção 
Condominial e Regimento Interno; 

 Promover o treinamento continuado da equipe administrativa do Condomínio (síndico e 
conselho fiscal). 
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MACRO AÇÃO 5 – ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

 Produzir relatórios de avaliações e pareceres; 
 Aplicar pesquisa de avaliação (ex-post); 

 Elaborar relatório final do PTTS. 
 
 
8.1 Acompanhamento social em conjuntos habitacionais  
 
Justificativa 
 
Essa fase de acompanhamento social das famílias reassentadas nos conjuntos habitacionais, é 
oportuna para inauguração de práticas e ações no que se refere ao novo modo de viver sob a 
égide de regras condominiais, no contexto de adaptar-se à nova realidade que se coloca para 
reassentados em unidades verticalizadas. Etapa que inclui a sustentabilidade física e social do 
empreendimento como forma de contribuir para consolidação da vida coletiva.  A equipe 
mínima desenvolverá atividades e ações concretas, integrando os eixos do trabalho social para 
a apropriação e sentimento de pertinência ao novo espaço habitacional, visando a organização 
social para o atingimento da auto gestão. 
 
Propostas Metodológicas: 
 

 Realizar reuniões periódicas nos conjuntos habitacionais a fim de orientar, 
auxiliar e capacitar os moradores, síndicos e subsíndicos; 

 Realizar campanhas educativas e integradas com outros órgãos da rede 
pública e social; 

 Mediar conflitos, buscando parcerias com os setores públicos e privados; 

 Promover encontros com os moradores para participarem de palestras e 
oficinas nos diversos eixos do trabalho social; 

 Realizar encontros para avaliação do processo de adaptação das famílias e 
consolidação da vida coletiva; 

 Registrar processos e emitir relatórios individualizados de famílias 
reassentadas; 

 Realizar reuniões com os condomínios para auto gestão. 
 
 
9. AVALIAÇÃO EX POST (Pesquisa amostral) 
 
O estudo e caracterização da Área de Intervenção do Programa Vila Viva Complexo Várzea da 
Palma foi elaborado a partir de levantamentos em fontes oficiais de informação, dados 
secundários obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e do Banco de 
Dados do Sistema Cadastro Único/MDS; os dados primários são os do Projeto do Trabalho 
Técnico Social elaborado em 2011, acrescidos de outros da pesquisa ex ante, do mesmo ano, 
com as famílias situadas nas áreas diretamente afetadas.  
 
A primeira fonte, acessível on line na base de dados denominada Aglomerado Subnormais, 
corresponde aos dados sócio demográficos do CENSO/2010, referentes às vilas e favelas do 
território nacional. Os dados utilizados para a caracterização demográfica dos residentes e de 
seus domicílios corresponderam à área do projeto a partir da leitura dos setores censitários 
equivalentes àquele espaço. A superposição dos mapas do projeto e dos setores mostra que 
se trata de uma aproximação com altíssima representatividade, certamente superior a 95%, 
mas – é importante salientar – não se trata de uma exaustão, com a inclusão de todos os 
domicílios e seus residentes na área toda da intervenção. Vale ressaltar a relevância de tal 
fonte para as categorias selecionadas, dado seu reconhecimento público pela expertise no 
desenvolvimento de estudos socioeconômicos em todo o País e, em destaque, a singular 
oferta de micro dados sobre os assentamentos estudados.  
 
A segunda fonte, adquirida junto à Gerência de Coordenação Municipal de Programas de 
Transferência de Renda/Secretaria Municipal de Políticas Sociais, corresponde aos dados 
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socioeconômicos de famílias inclusas no Cadastro Único e residentes nos setores censitários 
delimitados no CENSO/2010.  Em destaque, as principais categorias foram renda familiar, 
comprometimento da renda proveniente de programas sociais e situação empregatícia dos 
indivíduos. 
 
Definidos operacionalmente o território e suas subáreas e garantida a fidedignidade das 
referências secundárias, essas informações foram complementadas com dados do Projeto do 
Trabalho Técnico Social (URBEL,2011), que reúne informações de diversas fontes oficiais 
acerca das condições de habitabilidade, infraestrutura, inserção urbana e desenvolvimento 
sócio organizativo, assim como a proposta de intervenção física e social do Programa Vila Viva 
Complexo Várzea da Palma. Correlata a tal recurso, a pesquisa ex ante, instrumento que 
cumpre a função de nortear o plano de monitoramento e avaliação de impactos associados ao 
programa, foi fundamental para o aprofundamento das categorias supracitadas, não obstante, 
por se tratar de um instrumento investigativo e participativo, possibilitou a expressão das 
famílias diretamente afetadas, quanto ao nível de satisfação com a condição urbana e social 
atual e a perspectiva da intervenção proposta pelo poder público.  
 
O Projeto trabalho Técnico Social, nessa fase de atualização irá conciliar dados obtidos da 
pesquisa ex-ante com a pesquisa ex-post, analisando os parâmetros identificados. A amostra 
ex-post foi composta por 624 famílias reassentadas nos 39 blocos distribuídos nas 13 quadras 
localizadas nos bairros Copacabana, Santa Amélia e Jardim Leblon (Tabela 4), com 
aproximadamente 2059 residentes, de acordo com a média populacional. 
 
A média de ocupação por unidade habitacional é de 3,3 habitantes, compatível 
estatisticamente com as médias identificadas de acordo com as fontes secundárias (IBGE, 
censo demográfico, 2010 e MDS, CADASTRO UNICO, 2012). Dos entrevistados (avaliação ex-
post), 79,6% é composto pelo próprio responsável da unidade habitacional. Dito em outros 
termos, a compatibilidade das áreas de abrangência eleitas pelas fontes oficiais e pela 
pesquisa ex ante, acrescida da congruência estatística das fontes no que diz respeito à média 
de ocupantes por domicílio sustentam as exigências de validade e confiabilidade dos dados 
adquiridos. 
 
 
9.1 Sustentabilidade social e econômica 

 
Contextualização 

 
  É preciso destacar que o atual cenário nacional de geração de trabalho e 
renda, bem como as oportunidades oferecidas diferem e muito daquele cenário, quando se 
iniciou em 2011 o trabalho social do empreendimento no Complexo Várzea da Palma. Naquele 
momento a implantação do canteiro de obras na região favoreceu a promoção de 
oportunidades de trabalho e renda para os moradores e comercio local. 
 
 Conforme dados divulgados nas mídias pelos institutos de pesquisa, a economia do país não 
tem apresentado reações para o atendimento da demanda que se apresenta e o contingente 
de desempregados tem potencializado. A pesquisa amostral (ex-post) revelou que 64,4% não 
estão ocupadas, sendo que cerca de 24,8% estão fora do mercado de trabalho e sem renda e 
73,5% dos entrevistados dizem que não busca uma forma de abrir o próprio negócio. As 
pesquisas ante e post mostram que o índice de quem ganha até um salário mínimo tem 
aumentado variando de 23,4% a 35% em detrimento das faixas salariais de 2 a 3 salários 
mínimos. 
 
Verificou-se nos últimos 15 anos tendência à concentração de elevadas taxas de desemprego 
para a população moradora da periferia das grandes cidades, o que torna imprescindível para o 
atual cenário a adoção de ações e estratégias que visem oportunidades para a 
sustentabilidade social e econômica das famílias reassentadas nas zonas de interesse social 
do município. 
 
O Diagnóstico de Potencialidades das Comunidade (pesquisa Ex Ante),  elaborado pela equipe 
da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL em parceria com diversas instituições 



 

23 
 

e órgãos  buscou superar a perspectiva unidimensional que atribui ao indicador renda, como 
balizador para a sustentabilidade das famílias reassentadas, ou seja, a insuficiência de renda é 
um importante indicador escalar desse fenômeno, porém certamente deve ser entendido em 
articulação com outras dimensões, dentre elas o grau de incidência de vulnerabilidade, as 
condições de acesso ao conhecimento e acesso ao trabalho. 
 
Perfil sócio ocupacional da população (pesquisa Ex Ante) 
 
Considerações finais da equipe técnica 
 
Conforme as características laborais da PIA – distribuição por sexo, faixa etária, grau de 
instrução e qualificação, situação ocupacional, natureza da ocupação desempenhada e as 
modalidades de relação de trabalho – o perfil sócio-ocupacional da população apresentou o 
predomínio de grupamentos ocupacionais com mobilidade profissional ascendente limitada, 
com forte probabilidade de um percurso profissional estagnado. Essa conjuntura, afeta de 
sobremaneira a capacidade individual de negociação e alcance de melhores rendimentos, fato 
que conduz à tendência de homogeneização das rendas dos ocupados com escolaridade baixa 
ou intermediária.  
 
Dentre as potencialidades identificadas, ressalta-se a capacidade de atender às demandas da 
estrutura produtiva local (principalmente setor de serviços, construção civil e comércio); o 
interesse do grupo etário jovem em investir na maior mobilidade profissional e a capacidade de 
coesão, solidariedade e promoção do capital social comunitário, em prol da transmissão de 
oportunidades de emprego locais e regionais. 
 
A população jovem de 15 a 24 anos, diretamente afetada pelos mecanismos de reprodução da 
força de trabalho, segue a tendência de inserção precária no setor da construção civil e 
experiências iniciais no setor do comércio. Considerado o percentual de 37% de jovens com 11 
anos ou mais de escolaridade, esse grupo etário concebe a qualificação como principal 
elemento estruturador para trajetórias ocupacionais com melhores condições de trabalho.  
 
A população masculina ocupada, com carteira assinada, registrou maior representatividade no 
grupo ocupacional atuante no setor da construção civil, posto de trabalho aquecido no território 
e adjacências, que inicialmente transmite a maior perspectiva de segurança laboral (direitos 
trabalhistas, seguridade social e tempo permanência no trabalho). Todavia, a longo prazo, esse 
status não se efetiva de modo direto à segurança do emprego, visto a suscetibilidade da 
categoria aos efeitos da existência de investimentos do poder público em obras de 
infraestrutura, assim como a conjunta macroeconômica e seus impactos na estrutura produtiva 
no campo da construção civil. 
 
 Nesse perfil ocupacional, composto por trabalhadores com média de idade de 37 anos e baixo 
grau de instrução e qualificação, a hipótese de insegurança de emprego acarretaria a 
necessidade de maior mobilidade lateral desses trabalhadores, dito em outros termos, a 
capacidade do indivíduo de reaplicar conhecimentos e técnicas em outras oportunidades de 
trabalho, em áreas comuns de ocupação. Para projetar o alcance de tal tendência, faz-se 
necessário o estudo qualitativo do tipo trajetória ocupacional

3
, uma investigação capaz de 

verificar a incidência de ativos capazes de suprir dois requisitos para a efetiva mobilidade, a 
saber: a capacidade de manutenção ou interesse por aperfeiçoamento técnico do trabalhador e 
a capacidade do indivíduo ou grupo em ter acesso às informações de oportunidades de 
reinserção. 
 
No perfil ocupacional profissionais do comércio de varejo, 3 de cada 4 profissionais possuem 
carteira assinada. De faixa etária mais jovem (média de idade de 29 anos), a parte majoritária 
desses trabalhadores possui anseios por oportunidades de qualificação externas à área de 
atuação, registros que acenam para a alternativa reconversão profissional. As mulheres 
demonstram intenção por áreas técnicas com maior estabilidade e melhores condições de 

                                                   
3
 Em termos conceituais, a pesquisa qualitativa de trajetória ocupacional pode ser definida como o uma investigação 

de campo, voltada para um grupo amostral pré-definido e representativo de diversos perfis, onde através de entrevista 
semi estruturada são traçados os percursos no mercado de trabalho, conforme suas experiências, capacidades, 
gargalos e demais aquisições na vida produtiva. 
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trabalho, como por exemplo, o curso técnico de enfermagem. Por sua vez, os homens buscam 
profissões autônomas e empreendedoras, com retorno financeiro em curto prazo e maior 
flexibilidade, como por exemplo, o curso para prestação de serviços de manutenção de 
computadores e mecânica de veículos.   
 
O grupamento de mulheres prestadoras de serviços domésticos possui relevante importância 
na renda familiar, sendo a parcela majoritária das mulheres chefes de família. Distribuídas em 
2 (duas) modalidades de relação contratual de trabalho – assalariadas e diaristas, o grupo 
apresentou a maior capacidade de acesso a oportunidades de trabalho, transmissão de 
informações que passa pelas redes de sociabilidade no curso da vida comunitária, como nas 
relações familiares, nas redes de vizinhança e nos convívios institucionais. Cabe na etapa 
seguinte analisar como essas redes de sociabilidade são compostas, para posteriormente, 
verificar a aplicação dos seus fundamentos em outras identidades ocupacionais.  
 
Os profissionais de serviços administrativos e os profissionais autônomos (trabalhadores da 
área de reparação de objetos domésticos e trabalhadoras da área de estética) almejam 
requalificação na própria área de atuação. O primeiro grupamento demanda acesso aos cursos 
de informática e domínio em rotinas administrativas. Por sua vez, o segundo ressalta o 
interesse por cursos de aperfeiçoamento técnico e empreendedorismo. 
  
Para esses grupos em específico e outros de modo geral, a identificação, mapeamento e 
mobilização dos principais atores locais (stakeholders), tais como o tecido empresarial local, o 
poder público e as representações da sociedade civil, contribuirá para a composição de formas 
articuladas de ofertas de oportunidades, tanto no campo da formação, qualificação e inserção 
no mercado de trabalho.  A proposta de articulação em rede de organismos e instituições 
locais, cuja atuação tenha uma finalidade produtiva, visa à integração de recursos 
disponibilizados; a fluidez de informações e conhecimentos; o investimento em ações conforme 
a demanda previamente identificada na vida comunitária; a redução de sobreposições de 
ações e em igual importância, contribuir para a maior adesão do público em questão às 
oportunidades já instituídas no território.       
 
Em linhas gerais, a análise quantitativa do mundo do trabalho suscitou elementos norteadores 
para a composição de grupos de interesse, grupamentos socialmente constituídos conforme as 
oportunidades de inserção, mobilidade, transições e trajetórias profissionais. 
 
Cabe a partir da pesquisa qualitativa, elucidar como as oportunidades ocupacionais e de 
geração de renda são postas ao alcance desses grupos e como esses se beneficiam ou não 
dessas ofertas. Para tanto, a pesquisa de trajetória ocupacional

i
 almeja identificar as forças, as 

fraquezas, as ameaças e as oportunidades das famílias a serem reassentadas, no intuito de 
ampliar a capacidade de resposta dos beneficiários aos riscos inerentes à dinâmica do 
mercado de trabalho.   
 
Conceitos (Pesquisa do Diagnóstico de Potencialidades): 
 
Domicílio: é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de 
habitação a uma ou mais pessoas, ou que estejam sendo utilizado como tal. Os critérios 
essenciais para definir a existência de mais de um domicílio em uma mesma propriedade ou 
terreno são os de separação e independência, que devem ser atendidos simultaneamente. 
 
Família: o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 
normas de convivência, que more na mesma unidade domiciliar; ou pessoa que more só em 
uma unidade domiciliar. 
 
Pessoas em idade ativa (PIA): segundo a Série Relatórios Metodológicos, da Pesquisa 
Mensal de Emprego (IBGE, 2010), define-se como em idade ativa as pessoas de 10 anos A 60 
de idade na data de referência. As pessoas em idade ativa são classificadas em três categorias 
mutuamente exclusivas (pessoas ocupadas, desocupadas e não economicamente ativas). 
   
Pessoas ocupadas: são classificadas como ocupadas, as pessoas que na semana da 
pesquisa, tinham trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como 
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ocupadas as pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no período 
especificado por motivo de férias, licença, greve etc. 
 
Pessoas desocupadas: foram denominadas como desocupadas no período de referência de 
365 dias, as pessoas sem trabalho que tomaram alguma providência efetiva de procurar 
trabalho nesse período. 
 
Pessoas economicamente ativas: foram classificadas, na semana de referência, como 
pessoas economicamente ativas, que se enquadraram nas categorias ocupadas e 
desocupadas nesse período. 
 
Pessoas não economicamente ativas: foram definidas como não economicamente ativas, as 
pessoas que residualmente não foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse 
período. 
 
Procura de trabalho: segundo a Série Relatórios Metodológicos, da Pesquisa Mensal de 
Emprego (IBGE, 2010), concebe-se como procura de trabalho a tomada de alguma providência 
efetiva para conseguir trabalho, ou seja, o contato estabelecido com empregadores; a 
prestação de concurso; a inscrição em concurso; a consulta à agência de emprego, sindicato 
ou órgão similar; a resposta a anúncio de emprego; a solicitação de trabalho a parente, amigo, 
colega ou por meio de anúncio; a tomada de medida para iniciar negócio. 
 
Propostas Metodológicas para geração de trabalho e renda:  
 

 Mapeamento das potencialidades de mercado local e no entorno; 

 Identificação do perfil e vocação empreendedora das famílias reassentadas; 

 Elaborar plano de ação participativo em consonância com o Diagnóstico 
Socioeconômico, em conformidade com pesquisas realizadas; 

 Articulação com os órgãos públicos que atuam nas políticas de geração de 
trabalho e renda.   

 
  

Tabela 5 - Perfil Socioeconômico das famílias dos Conjuntos 
Habitacionais 

Perfil socioeconômico das famílias 
EX - POST 

% 

USO DO IMOVEL PROPRIO 87,2 

RENDA FAMILIAR 
DE 2 ATÉ 3 SM 40,1 

ATÉ 1 SM 44,5 

SITUAÇÃO MERCADO 
DE TRABALHO 

CARTEIRA ASSINADA 21,2 

APOSENTADO/PENSIONISTA 21,9 

HORAS TRABALHADAS 
NÃO TRABALHA 64,4 

TEMPO DE 1 ANO SERVIÇO  

CCONTRIBUINTE INSS 
SIM 54,7 

NÃO 40,9 

PPOSSUI FORMAÇÃO 
PARA O TRABALHO 

SIM 10 

NÃO 65 

Fonte: pesquisa amostral ex-post realizada em abril/2018 nos conjuntos 
habitacionais 

 
 
9.2 Interação social 
 

As relações dos moradores com vizinhos nos próprios conjuntos foram bem avaliadas pela 
maioria dos entrevistados, o que não significa que não existam conflitos entre eles. Os 
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entrevistados entendem que a relação entre vizinhos dos conjuntos habitacionais tende a 
melhorar gradualmente. A adaptação ao novo ambiente e as regras de condomínio, aliados ao 
tempo de moradia no local são fatores que interferem nas relações comunitárias, daí a 
necessidade de implementar um plano de trabalho social com intensa organização condominial 
e participação comunitária. 
 
Embora existam conflitos, os entrevistados apontaram na pesquisa ex-post que o índice de 
violência é baixo, isso pode estar ligado ao bom relacionamento de grande parte dos 
moradores, o que pode ser atribuído ao fato de muitos deles serem oriundos de mesma vila e 
de locais muito próximos da área da intervenção urbanística. 
 
As relações de sociabilidade entre os moradores podem ser construídas ou fortalecidas por 
meio de atividades culturais, recreativas e esportivas e de encontros em locais de convívio de 
jovens e adultos. Entretanto, espaços para essas atividades foram considerados como “ruins” 
ou “inexistentes” pela maioria dos entrevistados dos conjuntos habitacionais, que apontaram 
não ter conhecimento e não ter utilizado tais equipamentos (Tabela 7). 
 
 Os espaços de convívio próximo aos conjuntos, na opinião dos entrevistados é inexistente 
perante a demanda, mas eles consideram que as opções de lazer, esporte e cultura em 
relação ao antigo local tem se mantido igual e com sinais de pequena melhora. Os resultados 
da pesquisa apontam para a falta de espaços de entretenimento e lazer que propiciem maior 
interação social dos moradores dos conjuntos habitacionais.  
 
Tabela 6 - Interação social 

INTERAÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS 
EX - POST 

% 

CONVIVÊNCIA ENTRE OS MORADORES 
PROPRIO BLOCO DE APARTAMENTOS 

ÓTIMO 21,2 

BOM 51,8 

REGULAR 19,0 

CONVIVÊNCIA ENTRE OS MORADORES DO 
CONDOMINIO 

ÓTIMO 5,8 

BOM 38,7 

REGULAR 10,2 

QUALIDADE DA RELAÇÃO COM A VIZINHANÇA 
SE COMPARADO COM A MORADIA ANTERIOR 

MELHOROU 17,5 

PIOROU 20,4 

MANTEVE-SE IGUAL 58,4 

Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos conjuntos habitacionais. 

 
 
Tabela 7 - Condições de acesso aos equipamentos urbanos 

EQUIPAMENTOS DE CONVÍVIO 
EX - POST 

% 

LOCAL DE ACESSO AO LAZER, ESPORTE E 
CULTURA 

NÃO EXISTE 53 

NÃO SABE 43 

INFRA ESTRUTURA DE LAZER, ESPORTE E 
CULTURA 

NÃO SABE E NÃO 
UTILIZA 

90 

OPÇÕES DE LAZER, ESPORTE E CULTURA EM 
RELAÇÃO AO LOCAL ANTERIOR 

MELHOROU 8 

PIOROU 21,9 

MANTEVE-SE IGUAL 53,3 

Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos conjuntos habitacionais. 
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9.3 Organização condominial 
  
Após a concretização das intervenções e a nova realidade de vida com qualidade: moradia em 
local digno, longe das áreas de risco, de encostas e margens de córregos, os moradores 
necessitam de capacitação e apoio para aprendizagem de mecanismos para solução de 
problemas e conflitos que surgem na convivência condominial, tais como a organização 
financeira do condomínio, o respeito às regras que priorizem o interesse de todos, a elevação 
da capacidade de auto sustentação das famílias reassentadas e a conservação do patrimônio. 
O trabalho social pós ocupação por meio de desenvolvimento das ações propostas no PTTS 
irão contribuir para o fortalecimento do espírito comunitário, colaborando para que as famílias 
dos conjuntos habitacionais tenham acesso ao mercado de trabalho, a transporte, a 
equipamentos sociais e a serviços públicos essenciais.  
 
Os processos de informação, mobilização e capacitação nos condomínios irão contribuir para 
que ações públicas consigam criar condições de atendimento às novas demandas das famílias 
reassentadas. Somado a isso, o PTTS deve fomentar o fortalecimento das relações dos 
moradores com as redes sociais existentes no território na perspectiva da intersetorialidade e 
articulação em rede para inserção social e proteção social básica, gerando autonomia 
individual de cada família. 
 
Os dados coletados na pesquisa Ex-Post (tabela) revelam que o PTTS tem papel fundamental 
na vida condominial e de forma sistêmica tem adequado e aprimorado o plano de ação 
participativo do eixo Mobilização Social, Organização Comunitária e Condominial (item 
7.1). 
 
 
Tabela 8 - Organização Condominial 

Participação e Organização 
EX - POST 

% 

CONHECEM A ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 

SÍNDICO GERAL 92 (SIM) 

SUB-SÍNDICO BLOCO 51,8 (SIM) 

CONSELHO 
CONSULTIVO 

94,9 (NÃ0) 

FREQUENCIA DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E 
ASSEMBLÉIAS 

SEMPRE 70,1 

MUITAS VEZES 5,8 

AVALIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CONDOMINIAIS 

ASSEMBLEIA GERAL 56,2 (BOM) 

ELEIÇÃO DE SÍNDICOS 41,6 (BOM) 

REUNIÕES DE BLOCO 80,3 (BOM) 

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CONDOMINIAIS 

ASSEMBLEIA GERAL 48,9 (BOM) 

ELEIÇÃO DE SÍNDICOS 40,1 (BOM) 

REUNIÕES DE BLOCO 73 (BOM) 

Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos conjuntos habitacionais. 

 
 
9.4 Serviços públicos/infraestrutura 

 
 
9.4.1 Serviços de saneamento e iluminação pública 

 
De acordo com o Relatório das Condicionantes Ambientais – RCA/SUDECAP/2010, os 
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto são prestados pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Em 1996, a Regional Pampulha apresentou uma 
média de quase 98% de atendimento em relação à rede de abastecimento de água. 
 
Os lançamentos de esgotamento eram feitos, anterior às intervenções, diretamente nos 
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córregos das ruas camões, Virgilio de Melo franco e Madrid, Complexo Várzea da Palma. Na 
Vila Apolônia, caracterizada por grandes declividades e alta densidade populacional, eram 
feitos por mecanismos oficiais e alternativos implantados pela COPASA em 2001 que se 
constituíam por redes coletoras implantadas em becos.  
 
Após realização das intervenções em vias e áreas lindeiras aos córregos e com a implantação 
de redes e interceptores de esgotos em toda extensão, os serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário tiveram uma avaliação positiva de 97% dos entrevistados dos 
conjuntos habitacionais, e apontam que as condições de saneamento básico, eram precárias 
no caso da moradia anterior, uma vez que indicadores anteriores revelavam que na maioria da 
vilas o  esgotamento sanitário existia em apenas um terço das habitações, mesmo com a 
atendimento pela COPASA. 
 
 Em relação aos serviços de iluminação pública e coleta de lixo, se comparados com 
informações do Relatório das Condicionantes Ambientais – RCA/SUDECAP/2010, os índices 
da pesquisa ex-post apontam em média aumento de 8% no acesso aos serviços, o que 
significa que as intervenções consolidaram a oferta, e no caso específico da energia elétrica, a 
prática de ligações clandestinas deixou de ocorrer com a nova infraestrutura e implantação de 
condomínios. 
 
  No que se refere ao serviço de coleta de lixo após intervenção, os dados da pesquisa 
revelam que a cobertura deste serviço realizada pela Superintendência de Limpeza Urbana de 
Belo Horizonte – SLU do município de Belo Horizonte continua eficiente. As ações de 
educação ambiental para melhor comportamento dos moradores dos conjuntos relativo ao 
acondicionamento e destino dado ao lixo produzido tem colaborado nesse sentido, uma vez 
que a pesquisa Ex Ante indicava que 28,7% da população pesquisada destinava o lixo em 
locais impróprios para armazenamento, como pontos sujos existentes antes das intervenções. 
 

Gráfico 1 - Acesso à infraestrutura de saneamento 
e iluminação pública 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em 
abril/2018 nos conjuntos habitacionais. 

 
 
9.4.2 Transporte 
 
De acordo com levantamentos de dados da pesquisa Ex Post no indicador satisfação quanto 
ao meio de transporte público, 99,3% dos beneficiários reassentados nas unidades 
habitacionais responderam aos questionários. Dos pesquisados 79,6% representam os 
responsáveis pelo imóvel e esses avaliam que o transporte coletivo continua com bom 
atendimento e que houve melhora após a conclusão das intervenções. Se comparado com a 
pesquisa Ex Ante (tabela 9), verifica-se que o grau de satisfação acresceu pequeno percentual 
configurando melhoria no transporte público local em relação ao antigo local de moradia. 
 
Segundo o diagnóstico inicial do Projeto do Trabalho Técnico Social (PTTS), o território do 
Complexo Várzea da Palma possui relativa proximidade às Estações BHBUS Venda Nova e 
Estação de Metro Vilarinho, distando 2,42Km e 3,58Km respectivamente, o que favorece no 
atendimento dos moradores pelo sistema de transporte viário e metroviário. As linhas de ônibus 
que atendiam a comunidade anteriormente, mesmo com a nova configuração de vias, 
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continuam atendendo normalmente embora a demora e a superlotação dos ônibus persistem.  
 
A distância dos condomínios até o ponto de embarque das linhas corresponde de 1 a 3 
quarteirões, o que favorece que 78% dos moradores dos condomínios utilizem as linhas de 
ônibus como transporte público preferencial (Gráfico 4). 
 

Tabela 9 - Avaliação do grau de satisfação ao meio de transporte público local, 
segundo localização e distribuição percentual - Complexo Várzea da Palma – 
BH 

VILAS BOM RUIM REGULAR TOTAL 

UNIVERSO 77% 8% 15% 53 

UNIDAS 69% 8% 23% 69 

COPACABANA 70% 8% 22% 124 

APOLONIA 70% 9% 21% 74 

V. DO INDIO 78% 7% 15% 98 

MÉDIA 73% (307) 8% (34) 19% (80) 418 

Fonte: URBEL, Pesquisa Ex Ante, Complexo Várzea da Palma. 

 
Gráfico 2 - Avaliação do transporte público no bairro do 
Condomínio 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos 
conjuntos habitacionais. 

 
No indicador satisfação quanto ao meio de transporte público, 74,5% dos pesquisados, 
responsáveis pelas unidades habitacionais, avaliam bem o serviço de transporte coletivo, em 
relação ao antigo local de moradia. Conforme pode ser observado no Gráfico 3, em média 
21,2% avaliam que houve melhora com as intervenções realizadas e 53,3% avaliam que se 
manteve igual ao antigo local, ou seja, na pesquisa Ex Ante o transporte era também bem 
avaliado. 
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Gráfico 3 - Avaliação do transporte público no bairro em 
relação ao antigo local de moradia 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 
nos conjuntos habitacionais. 

 
Gráfico 4 - Uso do transporte público pelos 
moradores para ir/vir do Condomínio 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 
nos conjuntos habitacionais. 
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Gráfico 5 - Distribuição do grau de instrução da população - Complexo Várzea da 
Palma – BH 

 
Fonte: URBEL, Pesquisa Ex Ante, Complexo Várzea da Palma, 2011. 
Obs.: Universo de 1.369 ocupantes; Não se aplica ao grupo etário de 0 a 5 anos. 

 
 

9.4.3 Educação 
 
Quanto ao grau de instrução da população do Complexo Várzea da Palma, o contingente de 
pessoas alfabetizadas

4
 equivale ao percentual de 73% dos respondentes (ver Gráfico 5). 

Dados levantados na pesquisa Ex Ante demonstraram que o grau de instrução da população 
em idade ativa (15 a 59 anos) se apresenta desfavorável, uma vez que 43% não concluíram o 
ensino fundamental. Quando aplicado esse indicador à posição de chefe de família, a 
incidência sobe para 45%. 
 
Na categoria ensino médio completo que contempla 11,3% dos ocupantes, 91% enquadram no 
grupo etário de 15 a 39 anos, no entanto, o registro de progressão na formação não se 
confirma, considerando a quase nula incidência na formação técnica profissional ou superior 
(1,3%). Na análise da taxa de analfabetismo, que representa o quociente entre a população 
analfabeta e a população total de um mesmo grupo etário, registra-se 56% do contingente de 
analfabetos no grupo de 60 anos acima, seguido do grupo faixa etário de 40 a 59 anos, com 
34% dos analfabetos. 
 
 O baixo grau de instrução entre os pesquisados adultos, associado ao perfil profissional 
congruente, necessariamente, repercute no indicador renda familiar. Os dados amostrais 
indicam que, a renda familiar mensal predominante é demarcada em igual ou inferior a apenas 
03 salários mínimos - condição vivida por 73% das famílias. Esta situação também pode ser 
explicada pelo alto índice de analfabetos funcionais entre os chefes de família, ou seja, aqueles 
com menos de 04 anos de escolaridade, revelada pelos 56% dos pesquisados. 
 
A pesquisa Ex Post confirma a baixa escolaridade apontada nos dados da pesquisa anterior, 
pois no quesito utilização dos serviços de educação pública o quadro é alarmante, uma vez 
que 94% (Gráfico 6) dos entrevistados não utiliza desses serviços direcionados pela 
administração pública à comunidade local. A pesquisa avaliou também os serviços nos bairros, 
locais das intervenções urbanísticas realizadas. 
 

                                                   
4
 De acordo com o IBGE é considerada como alfabetizada a pessoa com 5 anos de idade ou mais, capaz de ler e 

escrever um bilhete simples no idioma que conhece. 
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Gráfico 6 - Utilização dos serviços de educação 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos conjuntos habitacionais. 

 
Gráfico 7 - Avaliação dos serviços de educação no bairro 
em relação 

 
Fonte: Pesquisa amostral EX-POST, realizada em abril/2018 nos 
conjuntos habitacionais. 
 
 

9.4.4 Assistência social 
 
A inexistência de renda autônoma estabelece uma situação de dependência dos sistemas de 
proteção social, destacadamente das políticas de assistência social e do sistema de 
previdência social. Pesquisa realizada em 2012 junto ao Sistema do Cadastro Único/MDS, 
buscou identificar a incidência de outras fontes de renda, que porventura poderiam compor o 
orçamento familiar. Os dados secundários da pesquisa repercutiam em dois agrupamentos, a 
saber: 1) Aposentadorias, pensões e BPC: com maior incidência nas Vilas Apolônia e 
Copacabana 2) Bolsa Família e similares: levando em conta que o número de domicílios é 
equivalente ao número de famílias, uma vez que pela média de habitantes por residência 
notou-se a presença de um número médio de uma família nuclear nas Vilas Apolônia e 
Copacabana com cerca de 38% das famílias beneficiadas pelo programa. Nas demais vilas, os 
registros expressam menor incidência. Conforme dados agregados da pesquisa ex ante, 17% 
das famílias do processo de remoção e reassentamento são cobertas por benefícios de 
transferência de renda. 
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Os levantamentos atuais (Tabela 11) revelam que 73,7% das famílias reassentadas nos 
conjuntos habitacionais não são beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal. 
Quanto ao acesso aos serviços de assistência 51,1% dos entrevistados avaliam como 
péssimo, em relação à moradia anterior nas Vilas e becos os serviços se mantiveram iguais. 
71,9% afirma que não sabe e não utiliza os serviços. 
 
Tabela 10 - Distribuição do tipo de renda complementar recebida pelo responsável 
familiar, segundo localização, frequência e distribuição percentual - Complexo Várzea da 
Palma 

TIPO DE RENDA 
VILA 

APOLÔNIA 
VILA 

COPACABANA 
VILA UNIDAS 

VILA 
UNIVERSO 

VILA DO 
ÌNDIO 

Ajuda/doação 
regular de não 

morador 
2 0,2% 2 0,2% -  -  -  

Aposentadoria, 
apos.rural, 
pensão ou 
BPC/LOAS 

67 7,1% 61 7,4% 1 14,3% 14 5,2% 1 7,1% 

Outras rendas, 
exceto Bolsa 

Fam. e similares 

361 38,0% 322 38,8% 3 42,9% 91 34,0% 7 50,0% 

Pensão 
alimentícia 

46 4,8% 40 4,8% -  20 7,5% -  

Seguro-
desemprego 

9 0,9% 11 1,3% -  1 0,4% -  

Sem renda/Não 
declarada 

464 48,9% 393 47,4% 3 42,9% 142 53,0% 6 42,9% 

Total Domicílios 949 100 829 100 7 100 268 100 14 100 

Fonte: Cadastro Único, maio de 2012. 
 

Tabela 11 - Avaliação Assistência Social 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 

 

EX - POST 

% 

BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA 
SIM 24,1 

NÃO 73,7 

ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL OU 
PSICOLOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

SIM 5,9 

NÃO 5,8 

ATENDIMENTO DE ALGUM SERVIÇO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL NOS BAIRROS 

SIM 40,1 

NÃO 54,7 

AVALIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

ÓTIMO 8,1 

BOM 34,1 

RUIM OU PÉSSIMO 54,1 

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 
NO BAIRRO EM RELAÇÃO À ANTIGA MORADIA 

MANTEVE-SE IGUAL 21,5 

NÃO SABE OU NÃO UTILIZA 71,9 

 
 

9.4.5 Saúde 
 
O Projeto de Trabalho Técnico Social elaborado em 2011 elencou, como uma das principais 
demandas das comunidades destacada na pesquisa socioeconômica do nos Planos Globais 
Específicos – PGE,  a instalação de postos de saúde para as Vilas do Complexo Várzea da 
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Palma. A ausência deste serviço público e o difícil acesso dos moradores das vilas foram 
detectados pelo PGE, respectivamente nos anos 2001 e 2007, o que configurava situação 
crítica e provavelmente uma das causas que levava a população a recorrer aos serviços de 
saúde, apenas em casos emergenciais colocando em risco a saúde pública da população. 
 
A Organização Mundial de Saúde – OMS (site oficial) define o termo Saúde Pública como a 
arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física 
e mental através do esforço organizado da Comunidade.   
 
Obviamente que problemas urbanísticos somados à vulnerabilidade social e à elevada 
densidade populacional interferem nas questões da saúde coletiva. Exemplo é se um 
determinado território é atendido por rede de esgotos e interceptores, abastecimento de água, 
serviços regulares de limpeza urbana e coleta de lixo, o resultado é que doenças de veiculação 
hídrica irão apresentar baixíssimos índices. 
 
O diagnóstico situacional das doenças de veiculação hídrica apontou no PTTS 2011 alto índice 
de vetores (verminoses e dengue) na região do Complexo várzea da Palma Etapa 3, onde 
prevalecia uma constante situação de insalubridade. 
 
No levantamento (pesquisa ex-post) 97% dos entrevistados (moradores dos apartamentos) 
afirmam que o conjunto de intervenções urbanísticas tornou possível o acesso à infraestrutura 
de saneamento básico. No que se refere a avaliação dos serviços disponíveis nos Centros de 
Saúde, a pesquisa destaca que 61,3% considera bom e ótimo o atendimento e os serviços 
prestados, quando são avaliados os serviços em relação ao antigo local de moradia, 53.3% dos 
entrevistados responderam que mantiveram iguais e 17,5% considera que houve uma melhora 
(tabela 12). 
 

Tabela 12 - Acesso ao serviços de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.4.6 Segurança 
 
O item segurança foi outra demanda que se destacou na opinião dos pesquisados durante a 
elaboração dos Planos Globais Específicos das Vilas do Complexo Várzea da Palma, entre os 
anos 2001 e 2007 e destacado no PTTS 2011. As questões ligadas à segurança pública e 
policiamento, foram indicadas como principal problema nas Vilas. As entrevistas e discussões 
nos Grupos de Referência vinculavam esses problemas à falta de infraestrutura urbana (ruas 
sem saídas e becos estreitos) e à atuação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. 
 
A demanda sobre a construção de posto policial apareceu nas pesquisas socioeconômicas 
realizadas nas Vilas durante o PGE de maneira bem firme e retratava a insegurança vivenciada 
pela população e intensificação da violência no território, esses dados constam do PTTS 2011. 
 
O Projeto Técnico do Trabalho Social desenvolve desde 2011, ações de mobilização e 
participação comunitária no processo de remoção e reassentamento, em parceria com as 
instituições e grupos sociais inseridos junto à comunidade e atuantes na prevenção à 
criminalidade e violência, especificamente nas fases de pré e pós morar. 
 
Atualmente, o trabalho social identifica conflitos isolados entre vizinhos e a ação de pessoas 
ligadas ao tráfico de drogas que intimidam moradores, isso ainda persiste nos condomínios e 

SERVIÇOS NOS CENTROS DE SAÚDE 
EX - POST 

% 

ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO 
CENTRO DE SAÚDE 

ÓTIMO 11,7 

BOM 49,6 

REGULAR 19,7 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PELO CENTRO DE 
SAÚDE DO BAIRRO EM RELAÇÃO AO LOCAL 

ANTERIOR DA MORADIA 

MANTEVE-SE IGUAL 53,3 

MELHOROU 17,5 

PIOROU 20,4 



 

35 
 

indica a necessidade de continuidade das ações do trabalho técnico social aliado aos parceiros 
potenciais, como o Programa Mediação de Conflitos e o Fica Vivo.  
 
Os dados (pesquisa ex-post) no quesito percepção dos moradores dos apartamentos em 
relação à sua situação de segurança, revelam que 72,8% dos entrevistados consideram estar 
mais seguros dentro do apartamento, enquanto 54,4% na área do condomínio.  Quando é 
avaliada a segurança em relação ao antigo local de moradia, 60.3% avaliam estar mais seguro 
e 39,7% indiferente. No quesito avaliação da recorrência à polícia na ocorrência de episódios 
de violência ou insegurança, 92,6% responderam que não houve recorrência.  
 
 
10. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO PTTS 
 
A validação e a aprovação do PTTS serão efetuadas a partir das seguintes determinações, 
conforme quadro abaixo: 
 

Tabela 13 - Etapas 

ETAPA PRODUTO VALIDAÇÃO/APROVAÇÃO 

Primeira Etapa: 
Levantamento e 

Atualização de dados e 
emissão de projeto Básico 

Projeto Básico 

Aprovação da Contratante: 
parecer da Coordenação Social, 
Diretoria e Núcleo Técnico Social 

(reuniões específicas) 

Segunda Etapa: Ajustes e 
Validação por parte da 

Comunidade 

Validação do Projeto 
Básico 

Validação por parte da 
comunidade 

Terceira Etapa: Processo 
de aprovação do 

documento final, junto à 
Contratada 

PTTS apovado 
“Aceite” da Coordenação Social 
da Contratante (registro em ata 

de reunião) 

 
 

11. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 

NOME 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

ATRIBUIÇÃO NA 
EQUIPE 

NÚMERO DE HORAS 

DISPONIBILIZADAS AO 
PROJETO 

ANDREIA   6.336 hrs 

DARLIANA   6.336 hrs 

ROSANGELA   6.336 hrs 

    

 
 

12.  PRAZOS  
 
O PRAZO para atualização e execução do PTTS é de 18 meses, o que corresponde a 540 
(quinhentos e quarenta dias), contados a partir da assinatura da OS – Ordem de Serviço. 

 
 

13. VALORES 
 
13.1 Valor total: R$ 1.346.422,15 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
vinte e dois reais e quinze centavos) 
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13.2 O recurso supramencionado para a realização de todo o SERVIÇO será mantido por 
duas principais fontes, sendo: 
 

 R$ 1.052.738,15 (um milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e 
quinze centavos) que se referem ao montante de valores repassados ao município, por 
meio do Programa Pró Moradia do Governo Federal, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC; 

 R$ 293.684,00 (duzentos e noventa e treis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) se 
referem ao montante aportado pelo município por meio de Recursos do Orçamento do 
Tesouro Municipal – ROT. 

 
 

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

 
Considerando a fase atual do empreendimento, o cronograma de atividades que se segue terá 
os objetivos principais abaixo elencados: 
 
Reforço das ações no eixo “Mobilização e Organização Comunitária”, voltada para o 
fortalecimento da gestão local, através da consolidação dos condomínios já constituídos, com 
processos de eleição e formação do corpo gerencial (síndicos, subsíndicos, conselhos 
consultivos, etc). 
 
Discussão com a comunidade a respeito das áreas remanescentes, buscando desenvolvimento 
do eixo educação ambiental na utilização de tais áreas, com implantação de usos produtivos 
comunitários, a partir de um diagnóstico conjunto com a comunidade. 
 
Acompanhamento das famílias reassentadas. 
 
Desenvolvimento das ações de formação dentro do eixo “Geração de Trabalho e Renda”, 
voltado principalmente para as famílias reassentadas, através de dados apurados na pesquisa 
ex-post, realizada já no âmbito do atual contrato, ao qual se refere a atualização do PTTS. 
 
O detalhamento das atividades está no cronograma a seguir. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

EIXO 
MACRO
AÇÃO 

ATIVIDADES AÇÕES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês10 Mês11 

M
o

b
ili

za
çã

o
 S

o
ci

al
, O

rg
an

iz
aç

ão
 C

o
m

u
n

it
ár

ia
 e

 
C

o
n

d
o

m
in

ia
l 

G
es

tã
o

 C
o

n
d

o
m

in
ia

l 

Elaboração e implementação de plano de 
ação participativo e informativo 

Participação da equipe mínima em reuniões com organizações e  
representações comunitárias                       

Cartilha institucional - Criação, diagramação e impressão                       

Redação, diagramação e  impressão do jornal  (4 edições)                       

Sensibilização para Recomposição dos 
Condomínios 

Mobilização/Sensibilização/Motivação dos moradores para 
composição dos condomínios                       

Recomposição do quadro administrativo dos condomínios                       

Capacitação dos Síndicos 

4 cursos de capacitação de síndicos para gestão condominial 
(aproximadamente  25 participantes por curso)                       

Oficina temática de capacitação/Módulo Gestão do Orçamento 
Familiar                       

Associação de Condomínio 

Curso de capacitação jurídica e contábil para síndicos                       

Consultoria jurídica  e contábil para o condomínio (2x por semana, 
4 h/dia)                       

E
d

u
ca

çã
o

 S
an

it
ár

ia
. A

m
b

ie
n

ta
l, 

P
at

ri
m

o
n

ia
l, 

P
ar

a 
a 

sa
ú

d
e 

e 
M

o
b

ili
d

ad
e 

U
rb

an
a 

E
d

u
ca

çã
o

 A
m

b
ie

n
ta

l 

Promoção de campanhas educativas para a 
promoção da saúde, correta utilização e 
preservação dos serviços implantados e uso 
racional da água e energia elétrica 

Informativa: elaboração de cartaz vivendo em condomínio com 
temática direcionada                       

Oficina de introdução do Conceito de Meio Ambiente                       

Visita Técnica orientada para agentes jovens                       

Incentivo às responsabilidades dos 
beneficiários na correta utilização e 
preservação do patrimônio individual e 
coletivo 

Reuniões de capacitação com Síndicos/Subsíndicos e 
Subsíndicos Mirins, acerca do uso e ocupação dos novos 
ambientes construídos, inclusive áreas de estacionamento dos 
blocos residenciais                       

Oficina de Percepção Ambiental                       

Oficina de Fechamento de Curso e Planejamento das Ações                       

Estímulo à busca de parcerias públicas e 
privadas para a promoção das ações de 
educação ambiental 

Esterilização de cães e gatos dos residenciais (Parceria 
GDAM/SMMA)                       

Aquisição de mudas de hortaliças junto à SMASAN                       
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

EIXO 
MACROA

ÇÃO 
ATIVIDADES AÇÕES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês10 

Mês1
1 

 

M
o

n
it

o
ra

m
en

to
 O

b
ra

 (
ár

ea
s 

re
m

an
es

ce
n

te
s 

V
il

a 
A

p
o

lô
n

ia
) 

Fortalecimento comunitário e estímulo às 
ações de monitoramento e organização 

dos movimentos sociais 

Informativo: elaboração e afixação de faixas em tecido                       

Informativo: folhetos                       

Oficina de introdução do Conceito de Meio Ambiente                       

Visita Técnica Orientada                       

Oficina de Elaboração de Biomapas                       

Oficina de Percepção Ambiental                       

Oficina de Fechamento de Curso e Planejamento das Ações                       

Curso Temático: produção e manutenção de hortas                       

E
m

p
re

en
d

ed
o

ri
sm

o
 

G
er

aç
ão

 d
e 

T
ra

b
al

h
o

 e
 R

en
d

a 

(o
p

o
rt

u
n

id
ad

es
) 

Identificação do perfil e da vocação 
empreendedora das famílias reassentadas 
pelo Programa Vila Viva 

Pesquisa amostral com aplicação de questionário                       

Seminário para apresentação do diagnóstico para a comunidade                       

Identificação das potencialidades de 
mercado 

Pesquisa de levantamento de estabelecimentos da economia local                       

Seminário para apresentação do diagnóstico para a comunidade 
                      

Elaboração e implementação de plano de 
ação participativo, dirigido às famílias 
reassentadas,  em consonância com o  
Diagnóstico Socioeconômico Integrado  já 
realizado 

Curso Temático e Capacitação / Módulo Capacitação Profissional 
                      

Oficina Temática de capacitação / Módulo Empreendedorismo 
                      

Estímulo a processos cooperativos de 
produção, tendo como referência os 
conceitos de Economia Solidária 

Oficina Temática de Capacitação / Módulo Empreendedorismo                       

Visita Técnica orientada                        

R
ea

ss
en

ta
m

en
to

 

A
co

m
p

an
h

am
en

to
 S

o
ci

al
 à

s 

fa
m

íli
as

 d
o

 R
ea

ss
en

ta
m

en
to

 
em

 U
n

id
ad

es
 H

ab
it

ac
io

n
ai

s 

Reuniões com as  famílias  para discussão 
sobre a vida condominial e suas relações. 

Jogo do Pós Morar 

                      

Acompanhamento e apoio ao cumprimento 
das regras previstas na Convenção 
Condominial e Regimento Interno 

Jogo do Pós Morar 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

EIXO 
MACROA

ÇÃO 
ATIVIDADES AÇÕES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês10 

Mês1
1 

P
la

n
ej

am
en

to
, 

M
o

n
it

o
ra

m
en

to
 

e 
A

va
lia

çã
o

 

E
la

b
o

ra
çã

o
 e

 A
tu

al
iz

aç
ão

 Atualização do PTTS Elaboração ou atualização do PTTS                       

Relatórios de Monitoramento Periodico                         

Relatórios e Pareceres referentes ao 
Acompanhamentgo Social 

                        

Relatório de Avaliação "Ex-Post" (Pós 
Ocupação) 

                        

Relatório Final do Trabalho Técnico Social 
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15. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 

Em anexo, a composição de custos conforme contrato AJ 021/17, firmado junto à empresa 
ASP. 
 
 
16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Ainda em anexo, o cronograma, conforme contrato AJ 021/17, firmado junto à empresa ASP. 
 
 
17. AVALIAÇÃO 
 
No âmbito do contrato ao qual se refere a presente atualização, será executada a pesquisa ex-
post, considerando que a etapa de produção de unidades habitacionais e reassentamento das 
famílias se encontra concluída. 
 
 
 
 
 
 

Ana Flávia Martins Machado 
Responsável técnico URBEL 

 
 
 
 

Gutemberg Fernandes 
Responsável técnico ASP 
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