
                           ASP – Assessoria Social e Pesquisa 
R. São Paulo, 893 - Sl. 409 / 410 - Centro - 30170-131 - Belo Horizonte - MG 

Tel.: (31) 3224-6161 - Fax: (31) 3224-9823 - Email: asp@aspsocial.com.br 

www.aspsocial.com.br 

 

 1 

 
 
 

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
 

  
AGLOMERADO SÃO TOMÁS / AEROPORTO 

 
 

BELO HORIZONTE-MG 
 
 
 
 

 1  IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Programa: PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento  

Contrato CAIXA nº: 268.490-81 PRO MORADIA/2008 

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

Empreendimento: Aglomerado São Tomás/Aeroporto 

Localização/Município: Belo Horizonte UF: MG 

Fonte de recursos: Pró Moradia/2008 – Ministério das 
Cidades 

Regime de execução do PTTS: Empreitada global  

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Executor da intervenção: ASP – Assessoria Social e Pesquisa Ltda 

Tel.: (31) 32246161 e-mail: asp@aspsocial.com.br 

Responsável Técnico Social:  
Flávia Lúcia Coelho Mota Pinheiro 
Coordenador Social: 
Edvaldo de Jesus 

Formação: 
Assistente Social 
 
Filósofo 

Tel.: (31) 3277 6421 e-mail: assessoriaurbel@pbh.gov.br 

Nº de Famílias: 4.017 Nº de pessoas: 10.436 

Nº de famílias em situação de risco: 54 Nº de Mulheres Chefe de Família: 521 

Nº de idosos:  626 Nº de idosos chefes de família: 59   

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais: 36 

Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais   
chefes de famílias: 0 

Nº de famílias a serem removidas/reassentadas: 1.155 famílias. 

Renda média familiar (em SM): 2,69 

 
 
 

mailto:assessoriaurbel@pbh.gov.br
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 2  DIAGNÓSTICO 
 
 
 2.1  Características da área de intervenção e do entorno  
 
 

 

As Vilas São Tomás e Aeroporto localizam-se nas Regionais Norte e Pampulha do Município de Belo Horizonte, 
tendo como limites os bairros São Tomás, São Bernardo, Itapoã, além do Aeroporto da Pampulha, localizado ao 
sul do Aglomerado. A Vila São Tomás ocupa uma área de 33,3 ha e a Vila Aeroporto ocupa 7,2246 ha. 

As principais vias de acesso veicular são as avenidas Portugal e Cristiano Guimarães. As Vilas são seccionadas 
pelo ribeirão Pampulha, que constitui importante barreira física para a interligação entre as Vilas e destas com o 
entorno. Outro limite físico importante é o muro do Aeroporto da Pampulha, localizado no extremo sul da Vila 
Aeroporto.      

Segundo dados do PGE – Plano Global Específico, a ocupação da Vila São Tomás foi iniciada no início da década 
de 60, tendo sido assim batizada em homenagem ao santo escolhido para padroeiro local.  

As primeiras construções se deram na região onde hoje se encontram as Ruas São Luiz e Maria Cândida e depois 
se espalharam pela região onde está atualmente a Rua Barão de Coromandel. A ocupação da margem e 
adjacências do Córrego do Onça, lateral ao muro do Aeroporto da Pampulha, ocorreu em meados dos anos 70, 
configurando o que hoje é conhecida como Vila Aeroporto. 

Anteriormente a esta época, havia no local apenas uma olaria e um campo de futebol que servia como área de 
lazer aos primeiros moradores da Vila São Tomás. O tempo médio de ocupação das vilas é de 37,5 anos. 

 

Gráfico n° 01. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – URBEL -Plano Global Específico – 2001 
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Gráfico n° 02. 

Fonte: Prefeitura de Belo horizonte – URBEL – Plano Global Específico – 2001 

 

A Vila Aeroporto sempre foi cenário de uma situação muito precária. Não havia distribuição de água. Os moradores 
utilizavam um “torneirão” público que ficava perto da ponte e do atual campo de Futebol do bairro São Bernardo.  

Nas casas que margeiam o córrego, várias famílias vivem em péssimas condições sanitárias e ambientais, sendo 
esta a região mais penalizada pelas enchentes, aumentando os riscos geológicos e geotécnicos. Além disto, todo o 
material orgânico in natura dessa região é ainda jogado diretamente no Córrego, a “céu-aberto”, aumentando a 
insalubridade do local.  

A vila São Tomás possui maior população, com 7.913 habitantes A vila Aeroporto com 2.523 habitantes.  

Quanto aos aspectos referentes à densidade, os dados de 2000 indicavam que o Aglomerado São 
Tomás/Aeroporto possui densidade demográfica elevada, como normalmente ocorre em assentamentos deste tipo, 
especialmente a Vila Aeroporto que apresentava uma densidade de 349,22 hab/ha. Na Vila São Tomás essa taxa 
era de 197,79 hab/ha.  

O mesmo acontece com a densidade domiciliar (dom/ha), cujas taxas eram, em 2000, correspondentes a 99.50 na 
Vila São Tomás e 112.39 na Vila Aeroporto, extremamente elevadas, se comparadas à densidade domiciliar das 
administrações regionais Norte, Pampulha e a própria capital, cujas taxas eram de 13.0, 6.8 e 16.8, 
respectivamente. 

 

Tabela nº 01: Número de domicílios por vila e densidade domiciliar 

Vilas Área (Ha) Nº total de 
domicílios 

Densidade domiciliar 

(dom/ha) 

São Tomás 33,300 3205 99.50 

Aeroporto 7.2246 812 112.39 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico - 2001 

 
Todos esses aspectos refletem-se na  classificação das vilas do Aglomerado no Índice de Qualidade de Vida 
Urbana-IQVU, que mede as disparidades intra-urbanas no nível de qualidade de vida da população.  
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Parte da São Tomás, mais próximo do bairro Itapoã e do bairro São Bernardo observam-se características de 
ocupação muito próximas às da cidade formal, onde os domicílios são implantados em quadras bastante definidas, 
as ruas cumprem o papel de proporcionar o acesso de pessoas e veículos diversos, havendo delimitação clara 
entre o público e o privado. Tanto é que os moradores dessas áreas, principalmente aqueles do São Tomás, não 
se identificam como morador de vila.  

Entretanto, na medida em que a ocupação segue em direção do córrego, aumenta consideravelmente a 
precariedade da moradia e aumenta o adensamento. É uma área de concentração de pobreza. 

Em relação ao uso das edificações que compõem estas Vilas, verifica-se que nelas predominam as construções de 
tipo residencial e que a incidência de unidades comerciais e de serviços é relativamente pequena. À época de 
elaboração do PGE, a Vila São Tomás possuia 63,31% de imóveis residenciais, 3,99% de serviços e 2,53% de 
comerciais. A Vila Aeroporto concentrava 79,12% de imóveis residenciais, 2,90% de serviços e 0,76% de 
comerciais. O restante das edificações encontra-se distribuído menos significativamente por outros tipos como 
imóveis de uso coletivo, desocupados, anexos, etc. 

Verificou-se durante a elaboração do PGE que, apesar de não terem a propriedade legal do terreno comprovada 
por escritura, a maioria das construções edificadas são próprias (93,75% São Tomás, 100% Aeroporto), sendo os 
restantes dos imóveis alugados (4,69% São Tomás) ou cedidos (1,56% São Tomás). 

Apesar da maioria dos domicílios (uma média de 69,61%) terem um padrão construtivo considerado bom, ainda é 
significativo o número daqueles encontrados em situação de insalubridade, o que compromete principalmente a 
saúde destas comunidades. 

Os dados relativos à quantidade de domicílios que possuem cômodos sem janela, por exemplo, ilustra esta 
afirmação. A vila Aeroporto possui 36,92% dos domicílios com um ou mais cômodos sem janela na Vila Aeroporto 
e a Vila São Tomás apresenta 29,06% de domicílios nesta situação. 

Também as moradias que não possuem instalações sanitárias adequadas são um fator de preocupação. No São 
Tomás, 4,31% dos domicílios não possuem banheiro e na Vila Aeroporto são 3,92%.  

Tabela n° 02: Total de Domicílios  

 
Vilas Nº Domicílios 

1996 * 

 
Nº Domicílios 

2000 ** 

 
Crescimento 

(%) 

S. Tomás/Aeroporto 2454 4017 63,7% 

(*) Fonte: URBEL – Levantamento do Universo de Trabalho (**) Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global 

específico – 2001 

 

Também a respeito das taxas de crescimento estas vilas apresentam uma discrepância muito grande em relação à 
cidade formal. Apesar de serem referentes a períodos distintos, e na falta de dados disponíveis sobre exatamente 
o mesmo período, esta situação pode ser melhor visualizada pela tabela  seguinte, que indica como as vilas têm 
um crescimento muito mais acentuado, o que demonstra o agravamento da situação habitacional na cidade. 

Tabela n° 03: Percentual de Crescimento no período 96/2000 

Vila Taxa Crescimento 

Aglomerado São Tomás/Aeroporto 63,7% 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico - 2001 
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O abastecimento de água da COPASA abrange toda a vila São Tomás e vila Aeroporto. O sistema de 
abastecimento das vilas é do rio Paraopeba, sendo o reservatório Céu Azul.  

Há redes alimentadoras de água nas vias principais: av. Portugal, av. Cristiano Guimarães e rua Maria Amélia Maia 
e redes alimentadoras de menor porte no interior da vila São Tomás. Através destas duas redes alimentadoras a 
água chega até a vila, onde existe rede distribuidora de água instalada pela COPASA. 

Na vila São Tomás há uma homogeneidade na distribuição de iluminação. Entretanto em alguns trechos a 
instalação da rede elétrica é precária representando risco para os moradores. 

Apesar de ser toda atendida pela CEMIG, com exceção de poucos becos a Vila Aeroporto tem algumas áreas mal 
iluminadas e de risco para os moradores. Ainda ocorre um percentual de 4,31% de ligações clandestinas na Vila 
São Tomás, 13,73% na Vila Aeroporto. 

O Aglomerado São Tomás/Aeroporto é bem atendido em relação à coleta de lixo e ao abastecimento de água, 
sendo quase 100% para a coleta de lixo e, no caso da água, possui percentuais próximos aos parâmetros 
encontrados para o município em 1991, que era de 94,6%.  O sistema de coleta de lixo da vila São Tomás é 
bastante abrangente, atendendo a maioria das vias. Entretanto, existe acumulo de lixo principalmente no córrego 
onde é jogado o lixo de muitas casas as quais o sistema de coleta não abrange e também devido a falta de 
consciência ambiental dos moradores. 

No entanto, a situação do esgotamento sanitário deixa muito a desejar, revelando precariedade, segundo os dados 
obtidos no PGE - 2001. A vila em melhor situação quanto ao esgotamento sanitário é a São Tomás com 65,52% 
dos domicílios ligados à rede oficial de esgoto. Na Vila Aeroporto pouco mais da metade de seus moradores 
(50,98%), possuem esgoto oficial. 

Quanto ao transporte coletivo as linhas 705 (Estação São Gabriel/São Tomaz), 2402-A (Nossa Senhora da 
Glória/São Bernardo) e 65 (São Bernardo/Minas Caixa) atendem as vilas. 

 

Tabela n° 04: Principais linhas de ônibus que atendem às Vilas São Tomás e Aeroporto 

Vilas Linhas Itinerários (principais ruas na região) 

São Tomás/Aeroporto 705 S.Luís, Barão Coromandel, Mª Amélia Maia, Washington Luiz. 

São Tomás/Aeroporto 2402 A Washington Luiz, Vasco da Gama, Maria Amélia Maia. 

São Tomás/Aeroporto 65 Washington Luiz, Maria Amélia Maia. 
Fonte: BHTRANS (WWW.bhtrans.pbh.gov.br) - 2011 

 

 
As vilas são atendidas pelos respectivos equipamentos comunitários e serviços públicos disponíveis na área e no 
entorno: 
 
Saúde  
 
Os dados levantados revelam que o atendimento à saúde nas Vilas do Aglomerado, devido ao baixo poder 
aquisitivo das populações e ao grau de carência social, restringe-se quase que exclusivamente ao setor público. 
Os moradores da Vila Aeroporto são assistidos no Centro de Saúde São Bernardo e os moradores da Vila São 
Tomás são assistidos no Centro de Saúde São Tomás.   
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Tabela n° 05: Centros de Saúde 

Vilas Centro de Saúde Endereço 

Aeroporto São Bernardo Rua Vasco da Gama nº 334 

São Tomás São Tomás Rua Tomás nº 54 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico – 2001 

 

O Centro de Saúde São Bernardo possui atendimentos nas seguintes áreas médicas: pediatria, ginecologia, 
clinica geral, odontologia. Possui grupos de planejamento familiar, Programa de TBC (controle da tuberculose). 
IVAS (infecções das vias aéreas superiores como asma e bronquite), puericultura. Além disso, realiza visitas 
domiciliares a pacientes acamados. 

O Centro de Saúde São Tomás foi escolhido pela população por meio do Orçamento Participativo (OP). São 14 
consultórios médicos, salas multiuso, observação, curativo, administração, gerência, vacina, reunião e zoonoses, 
além de consultório odontológico, farmácia, cozinha, almoxarifado, recepção, expurgo e sanitários. A área do 
empreendimento é de 843,82 metros quadrados divididos em dois pavimentos.  
 

Tabela n° 06: Outros Equipamentos comunitários da saúde 

Centro de Controle de Zoonoses Norte Rua Edna Quentel, 173 - São Bernardo 

Laboratório de Zoonoses Norte Rua Edna Quentel, 173 - São Bernardo 

Farmácia Distrital Norte Rua Edna Quentel, 173 - São Bernardo 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (WWW.pbh.gov.br) – 2011 

 

Educação    
 
A população do Aglomerado São Tomás/Aeroporto é atendida por escolas da rede municipal e estadual, próximas 
à Vila e em bairros do entorno, como discriminado abaixo: 
 

 Escola Estadual Orôncio Murgel Dutra: 
Possui quadra, vídeo, TV e biblioteca e oferece o ensino fundamental, até a 8ª série, além do ensino médio. 
Endereço: Rua São Luiz nº401 Bairro São Tomás; 
 

 Escola Municipal Maria Silveira / Escola Integrada: 
Oferece o ensino fundamental e conta como recursos a TV, vídeo, som e biblioteca. Endereço: Rua Libânia Pena 
S/Nº, São Bernardo;  
 

 Escola Municipal José Maria dos Mares Guia / Escola Integrada: 
Funciona durante o dia e à noite, atendendo estudantes do ensino fundamental. Endereço: Rua dos Beneditinos, 
Nº 180, Heliópolis. 
 

 Escola Estadual Três Poderes: 
Oferece 2.500 vagas para alunos de 5ª à 8ª e ensino médio nos três turnos. Endereço: Avenida Portugal, 4.095 – 

Bairro: Itapoá; 
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 UMEI São Bernardo: 
Está vinculada à escola núcleo Escola Municipal Minervina Augusta / Escola Integrada. Endereço: Rua Cecília 
Pinto, s/n°, no bairro São Bernardo, regional Norte. 
 

Creches 
 

 Escola e Creche Santo Tomás de Aquino: 
Tem capacidade para atender a 150 crianças. Endereço: Rua Dez de novembro 176, Bairro São Tomás. 
 

 Creche Assistencial São Bernardo: 
Atende a 100 crianças em horário integral de 2ª a 6ª feira, na idade de 10 meses a 5 anos e 11 meses. Mantém 
convênios com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com a Fundação Câmara de Diretores Lojistas, com a 
antiga LBA e esporadicamente recebe ajuda do SERVAS. A creche cede espaço para a realização de algumas das 
atividades do Centro Cultural São Bernardo. Endereço: Rua Armando Ribeiro Santos nº 115, Bairro São Bernardo. 
 

Programas e Projetos Sociais Regionais Norte e Pampulha 

 

 Bolsa Escola Municipal (BEM): 
O programa concede, atualmente, uma bolsa mensal de R$ 168,00 para as famílias com dependentes na faixa 
etária de 6 a 15 anos, renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 84,00 e que residam em Belo Horizonte há no 
mínimo cinco anos. Para que as famílias recebam o benefício é necessário que elas mantenham seus filhos na 
escola, além de acompanharem o seu processo de aprendizagem. 
 

 Programa Bolsa Família: 
O Bolsa Família, criado pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003 e convertida na Lei 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, tem como objetivo ampliar o acesso dos beneficiários a direitos sociais básicos de saúde, 
educação e assistência social. As famílias beneficiadas precisam possuir renda per capita de até R$ 100 mensais. 
  

 Programa BH Cidadania: 
O objetivo principal deste programa é facilitar o acesso das famílias carentes aos direitos sociais básicos, como 
assistência social, educação, cultura, esporte e saúde.  
 

 Plantão Social: 
O Plantão Social atende pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social com os seguintes benefícios: 
cesta básica, auxílio trigêmeos, carreto para mudança, sepultamento e fotografia 3X4. Oferece também 
encaminhamento para obtenção de CPF, 2a via da carteira de identidade, 2ª via para as certidões de casamento, 
nascimento e óbito, passagem intermunicipal ou interestadual para retornar à cidade de origem, bilhete do idoso 
para viagem interestadual. E ainda, encaminha a solicitação e renovação do cartão metropolitano de transporte 
para pessoas com deficiência. Para conseguir o benefício, o cidadão deve residir em Belo Horizonte por no mínimo 
6 meses, ter renda per capita de 1/4 do salário mínimo, comprovante de residência e carteira de trabalho.  
 

 SOSF: 
Serviço de Orientação, Apoio e Proteção Sócio-Familiar – Atende famílias cadastradas. Atua no acompanhamento 
de famílias em situação de vulnerabilidade social. 
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 Liberdade Assistida: 
 Programa para jovens em cumprimento de medidas sócio educativas. 

 Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência:  
O serviço fortalece o processo de inclusão social da pessoa com deficiência, no âmbito da Política da Assistência 
Social. Atualmente são atendidas 341 pessoas com deficiência.  
 

 PSC: 
Prestação de Serviço à Comunidade – jovens em cumprimento de medidas sócio educativas. 
 

 Conselhos Tutelares Norte e Pampulha: 
Atua na defesa do Estatuto da Criança e Adolescente, encaminhando demandas que apontam para violação de 
direitos. 
 

 Academia da Cidade 
Oferece atividades como ginástica aeróbica, caminhadas, alongamentos e aparelhos, além de orientação 
nutricional adequada para cada caso. 
 
Cultura  
 
Centro Cultural São Bernardo, no bairro São Bernardo (Rua Edna Quintel, 320), “é uma referência local, um ponto 
de encontro saudável, que é defendido e protegido pela comunidade”, de acordo com informações colhidas junto à 
coordenação do centro. É vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, desenvolve suas ações dentro dos 
programas de formação cultural: oficinas temáticas, valorização do patrimônio e identidades culturais, difusão 
cultural: rádio cultural, sessão comentada e incentivo à leitura: biblioteca, roda de conversações e “contação” de 
histórias.     
O Centro Cultural São Bernardo disponibiliza para a comunidade, espaços para reuniões e ensaios de grupos 
culturais, mediante apresentação de projeto. 
 
Há, ainda, programas e projetos municipais específicos da região, tais como: 
 

 Pampulharte Sabor Cultural: 
Consiste em apresentações artísticas na Praça São Francisco de Assis acompanhadas de barracas com comidas 
típicas; 
 

 Cineclube Pampulharte:  
Mostra mensal de cinema, realizada no Centro Cultural da Pampulha; 
 

 Arena da Cultura: 
Projeto criado em 1998, é desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de 
Cultura e Secretarias de Administração Regional Municipais, com os objetivos de oferecer “estimular e ampliar a 
participação efetiva da sociedade civil na formulação, discussão e decisão da política cultural” e “promover o 
acesso da população aos bens e serviços culturais, por meio de ações descentralizadas, consolidando uma política 
pública cotidiana e permanente na área artística”. 
 

 Centro de Cultura Lagoa do Nado: 
Implantado em 1992, tem o objetivo de apoiar as iniciativas culturais locais, de grupos e de indivíduos, a fim de dar 
acesso a atividades de capacitação, produção e difusão cultural. 
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Esporte 
 
O Campo Verde – campo de futebol, que possui um time com o mesmo nome, no bairro Aeroporto e o Campo São 
Bernardo Esporte Clube, no bairro São Bernardo são utilizados pela comunidade do Aglomerado São 
Tomás/Aeroporto, para atividades esportivas, principalmente jogos de futebol. 
A Associação Mineira de Promoção Social São Tomás de Aquino utiliza o espaço do Campo São Bernardo Esporte 
Clube durante a semana para realização de aulas de futebol para adolescentes moradores da comunidade. 
 
Segurança Pública  
 
O Aglomerado são Tomás/Aeroporto é atendido pelo 13º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Segundo o PGE, a segurança é a principal preocupação das comunidades que fazem parte deste PTTS, tendo 
sido pleiteado um posto policial em todas elas. Na Vila São Tomás 28,28% da população aponta o posto policial 
como principal necessidade. Na Vila Aeroporto a mesma necessidade aparece em 31,40% das entrevistas.  

É percepção das lideranças de que as vilas são locais mais propícios à prática violenta, tendo em vista as 
condições sociais mais precárias, o que as tornam vulneráveis, ou seja, vivem uma situação social de risco, sendo 
os jovens as principais vítimas. 

Remetendo-se ainda à questão da vila ser local mais propício à violência, essas lideranças destacam o fato de 
haver também um preconceito voltado aos moradores de vilas e favelas e contra o lugar em geral, havendo um 
peso pejorativo nas palavras “vila” e “favela”. Contra isto posicionaram-se,  argumentando a favor da necessidade 
de se lutar contra esta imagem negativa que as vilas em geral apresentam, preservando a identidade do lugar e 
divulgando “com orgulho” os aspectos positivos e potenciais que sua população tem a oferecer, e que, com o 
advento das melhorias, os moradores terão a auto-estima melhorada, sendo respeitados pelo restante da cidade 
que os discrimina.  

Quanto à participação nos Conselhos de Segurança Pública – CONSEPs, à época de elaboração do PGE, a única 
vila que ainda não tinha representante nessa instância de participação era a Vila Aeroporto. 

Dados apresentadas pelo 13º Batalhão oferecem algum indicador da situação de violência no Aglomerado São 
Tomás/Aeroporto, como veremos a seguir: 

 

 

Tabela n° 07: Índice de criminalidade violenta no Aeroporto e São Tomás  

1998, 1999 e 2000 (janeiro a junho) 

Bairro Ano 1998 Ano 1999 Ano 2000 Total 

Vila Aeroporto 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 (0,00%) 7 (100%) 

São Tomás 30 (40,0%) 25 (33,3%) 20 (26,7%) 75 (100%) 

Total 35 27 20 82 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico - 2001 

 

No projeto de intervençaõ Vila São Tomás e Aeroporto há previsão de área para implantação de novos 
equipamentos comunitários: Programa BH Cidadania e UMEI para atender o Aglomerado São Tomás e Aeroporto. 
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INTERVENÇÕES LICITADAS

 

 

Existem na região algumas iniciativas de trabalho socioambiental em andamento, sendo elas: 
 

 Belo Horizonte-MG-SMMA/BH- Atividades de educação ambiental: 
 Oficinas, palestras,trilha orientada para escolas e instituições, visita orientada, circuito de percepção ambiental. 
 

 Projeto Espaço Ambiental: 
Desenvolvido pela Gerência Regional de Jardins e Áreas Verdes da Regional Norte, tem como objetivo trabalhar a 
consciência ecológica de crianças na idade escolar. 
 

 CEMAP – Centro de Educação e Mobilização Ambiental da Pampulha:  
Criado em 1998, o CEMAP tem como objetivo desenvolver Educação Ambiental juntos aos moradores da Bacia da 
Pampulha e atender aos usuários de todas as regionais de Belo Horizonte. Com o lema: “Pampulha, patrimônio da 
cidade”, o CEMAP tem como uma de suas principais atividades educativas o Circuito Eco-urbanístico de 
Percepção Ambiental da Bacia da Pampulha, com enfoque arquitetônico ambiental e cultural, que, no ano de 2004, 
atendeu a 4800 alunos da rede municipal de Belo Horizonte e prestou formação a 300 educadores em geral. 
Dentre palestras, eventos ambientais, cantoria ecológica e parcerias, o CEMAP atendeu, em 2006, 14.800 pessoas 
aproximadamente. Endereço: Praça Dino Barbiero, s/nº (antiga Praça São Francisco de Assis), bairro São Luís.  
 

 Programa de Coleta Seletiva Coleta Seletiva através de LEV’s (Locais de Entrega Voluntária):  
São 53 pontos, se dividindo em: 
- Coleta Seletiva em condomínios;  
- Coleta Seletiva em empresas;  
- Coleta Seletiva em escolas e instituições. 
 

 Projeto Ponto Limpo / Ponto Verde (em fase de definição): 
 Ação de combate aos locais de deposição clandestina de resíduos, transformando-os em pontos limpos / verdes. 
 

 Projeto de Reciclagem de Entulho Estação de Reciclagem de Entulho Pampulha: 
Recebimento gratuito de resíduos da construção civil (entulho), em qualquer quantidade, para produção de novos 
materiais. Endereço: Rua Polycarpo Magalhães Viotti, nº 450, Bairro Bandeirantes, telefone: 3277-7912. 
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 Projeto Carroceiros (URPV’s): 
Recebimento gratuito de pequenos volumes de poda, entulho, móveis e utensílios domésticos (até 2,00 m³/dia). 
Locais: URPV Castelo, URPV Santa Amélia, URPV Dona Clara e URPV Enseada das Garças. Horário de 
funcionamento: 2ª à sábado das 8 às 18 horas.  
 

 Programa de Combate a Bota-Fora Clandestino de Entulho: 
Programa de correção dos problemas ambientais gerados pela deposição irregular de resíduos de construção na 
malha urbana. Ações: Limpeza, fiscalização, mobilização, monitoramento e recuperação da área degradada 
(construção de cerca, plantio de vegetação, etc).  
 

 

A degradação ambiental do Córrego Pampulha é apontada como a principal causadora de doenças na comunidade 
da Vila São Tomás e Vila Aeroporto. O saneamento básico e a insalubridade de grande parte das moradias 
colocam-se como os fatores que mais prejudicam a saúde da população, isto sem falar na situação de degradação 
do Córrego. O córrego, por causa da sujeira, é na percepção do Grupo de Referência (GR) o responsável pelo 
aumento do número de animais nocivos, especialmente ratos. Além disto, o mau cheiro proveniente dele também 
representa um incômodo muito grande causando, principalmente, dores de cabeça e enjôos na população, sem 
falar nas verminoses. 

 
Tabela nº 08: Notificações por Unidade de Saúde / Doenças de Vínculação Hídricas 
Data do Início de Sintomas: 01/01/2010 a 31/012/2010 / Centro de Saúde São Tomás 

     
 
 

 
 
 

FONTE: SISVE/SMSA-BH 

 
 

Tabela nº 09: Notificações por Unidade de Saúde / Doenças de Vínculação Hídricas 
Data do Início de Sintomas: 01/01/2010 a 31/012/2010 / Centro de Saúde São Bernardo 

     
 
 
 

FONTE: SISVE/SMSA-BH 
 

 

Código do Agravo e Descrição Confirmado Descartado Pendente Total 

A90     -  Dengue 470 103 4 577 

A27.9  -  Leptospirose 0 4 0 4 

B19     -  Hepatites Virais 2 0 0 2 

B65.9  -  Esquistossomose 2 0 0 2 

Código do Agravo e Descrição Confirmado Descartado Pendente Total 

A90     -  Dengue 133 80 5 218 

B19     -  Hepatites Virais 5 0 0 5 

Demandas sociais e urbanisticas apresentadas pelo Grupo de Referência PGE 
 

 Ampliação da capacidade de atendimento do Centro de Saúde São Bernardo e redefinição da área de   
abrangência do Centro de Saúde Heliópolis para melhor atendimento das populações das Vilas Aeroporto e São 
Tomas. 
 

 Implantação de ações visando o aumento do nível de escolaridade da população das vilas São Tomás e 
Aeroporto. A demanda está intimamente relacionada às alternativas de trabalho destas populações e, portanto, à 
sua renda. Quanto maior o nível de escolaridade, maiores as chances de inserção no mercado de trabalho formal e 
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menor a vulnerabilidade social. 
 

 A Comunidade do Aglomerado Vila São Tomás/Aeroporto apontou a necessidade de qualificar melhor a 
população para o ingresso no mercado de trabalho, bem como elevar o nível de escolaridade, com objetivo de 
ampliar as possibilidades desta população. Torna-se necessário, então, incrementar as iniciativas de geração de 
trabalho e renda através de ações do poder público e de parcerias com entidades não governamentais que atuem 
nesta área. 
 

 Construção de um Centro de Apoio Comunitário-CAC em espaço indicado pela equipe de urbanismo que 
atenda as comunidades das Vilas Aeroporto e São Tomás de forma conjunta. As comunidades destas duas vilas 
colocam a necessidade de se criar espaços para abrigar formas de convívio saudável e produtivo da população, 
especialmente os jovens, reuniões comunitárias, oportunidades de acesso à cultura e lazer, iniciativas na área de 
geração de emprego e renda. 
 

 Realização de amplo movimento de combate ao uso e tráfico de drogas nas vilas em questão. 

 

 Implantação dos Programas Cestão Popular e Abastecer nas Vilas Aeroporto e São Tomás de forma 
conjunta. A baixa renda da população tem reflexos em sua cesta básica, isto é, a venda de alimentos a preços 
subsidiados facilitaria o aumento de consumo de alimentos de boa qualidade e teria reflexos positivos na saúde da 
população. 
 

 Criação de novas vagas para a Educação Infantil (pré-escolar) nas creches e escolas públicas que 
atendem às Vilas Aeroporto e São Tomás. 
 

 Ações para minimizar o problema de degradação ambiental do Córrego Pampulha.  
 

 Criação de uma URPV, espaço para guardar as carroças e ações informativas de educação ambiental. Há 
um grande número de carroceiros que atuam nas Vilas Aeroporto e São Tomás. Esta é a fonte de renda de muitas 
famílias, porém a falta de educação ambiental e controle desta atividade vêm contribuindo para a degradação 
ambiental da região e da Bacia do Córrego do Onça como um todo. Este problema é apontado pelos GRs como o 
principal causador de doenças na comunidade da Vila São Tomás e Vila Aeroporto. 
 

 
 2.2  Caracterização da população beneficiária: 
 

 
O levantamento de dados realizado à época do PGE demonstra que o quadro populacional das vilas em 
questão no que se refere à idade produtiva é bastante considerável, possuindo uma população bastante 
jovem, conforme comprova tabela abaixo: 

  Tabela n° 10: Vila segundo a média de idade dos seus moradores 

Vilas Idade Média Geral 
(anos) 

Idade Média dos Adultos 
(anos) 

São Tomás 28,21 35,55 

Aeroporto 24,78 37,27 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico – 2001 
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A escolaridade apresenta baixos índices, com parcela considerável dos chefes de domicílio atingindo o nível 
fundamental, com maior concentração nos 4 primeiros anos, sendo significativo o percentual de analfabetos, 
conforme tabela abaixo: 
 
 

Tabela nº 11: Grau de Instrução do Chefe da Família 

Grau de Instrução/Vilas São Tomás (%) Aeroporto (%) 

Analfabeto 5,21 13,16 

1ª à 4ª série 42,71 36,84 

5ª à 8ª série 32,29 36,84 

Ensino Médio 15,63 10,53 

Superior 2,08 0,0 

NR 2,08 2,63 

Total 100 100 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico – 2001 

 

 

Em relação à renda per capita e à renda familiar, estas se apresentavam muito baixas no ano de 2000, nas 
Vilas São Tomás e Aeroporto, quase não havendo variação de uma vila para outra na renda média e 
pequena variação quanto às faixas salariais na renda per capita, conforme demonstrado a seguir: 
.  
 

Tabela nº 12: Renda Média Familiar 

Vilas Renda Média (Em SM) 

São Tomás 2,7 

Aeroporto 2,6 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico – 2001 
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Grafico n° 03 

Vias São Tomás e Aeroporto 

 Renda per Capita

19,5%

35,6% 33,9%

11,0%

31,8%

39,2%

21,6%

7,8%

Até 0,5% 0,5 a 1 1 a 2 Acima de 2

São Tomás

Aeroporto

 

                                         Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – URBEL – Plano Global específico – 2001 

 
Os baixos níveis de renda são em grande parte condicionados pela baixa escolaridade, sendo que este fator 
dificulta a busca de melhores oportunidades de emprego e o acesso a ocupações que exijam  maiores níveis 
de qualificação. Entre os jovens o problema ainda é mais grave porque se agrega a falta de experiência 
anterior, sendo mais um dificultador para a inserção ao mercado de trabalho.  
 
Foi apresentado também dados na pesquisa amostral realizada nas vilas que as profissões mais freqüentes 
são: empregadas domésticas, pedreiros e faxineiros - na Vila São Tomás,  e empregadas domésticas, 
pedreiros e costureiras - na Vila Aeroporto, tal fato é atribuído a baixa escolaridade da população, por se 
tratarem de profissões que não exijam altos graus de escolaridade. 
 
Outra fonte de renda de muitas famílias encontrada nas vilas corresponde à atuação dos carroceiros, porém 
a falta de educação ambiental e controle desta atividade vêm contribuindo para a degradação ambiental da 
região e da Bacia do Córrego do Onça como um todo, pois utilizam as margens do córrego para deposição 
de entulho. O despejo desses materiais junto da precariedade da rede de esgotos da região, contribuem 
para a proliferação de vetores de doenças como leptospirose e dengue, esta ultima teve no ano de 2010 em 
torno de 600 casos confirmados na região (ver tabelas de n° 08 e 09, página 11). Diante dessa realidade 
tem sido tomadas pela PBH iniciativas no sentido de equacionar o problema, como o Programa Disque 
Carroça. Este programa, promovido pela Superintendência de Limpeza Urbana-SLU é uma iniciativa que 
facilita o trabalho dos carroceiros e da população, evitando que os resíduos sejam jogados clandestinamente 
em locais impróprios. Os entulhos são encaminhados para as Estações de Reciclagem e os bagulhos para o 
Aterro Sanitário. Paralelamente, a SLU reduz o custo da coleta com os atendimentos à população. 
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 2.3  Caracterização da organização comunitária: 
 
 

Segundo dados do PGE a maioria da população da Vila São Tomás não participa de nenhum grupo ou 
instituição organizativa. A não participação ficou em 60,71%. Entretanto na Vila Aeroporto a participação 
atinge altos índices. Nesta vila, 31,58% da comunidade participa das atividades da Associação de 
Moradores, 47,37% é ativa nas atividades ligadas às instituições religiosas e 5,26% tomam parte no 
Conselho Tutelar. Na Vila Aeroporto somente 15,79% das entrevistas declarou não participar de nenhum 
tipo de instituição. As participações comunitárias ocorrem, principalmente, nas seguintes formas: 
 

 Grupo de Referência da Vila São Tomás. 
 

 Grupo de Referência da Vila Aeroporto. 
 

 NUDEC Vila São Tomás e Vila Aeroporto – Formado por cidadãos de cada comunidade que, através do 
trabalho voluntário e solidário, contribuem com as ações preventivas nas áreas de risco, além de orientar e 
prestar socorro mais imediato nas situações de calamidade e emergência. é um grupo bem organizado. 
 

 AMPRO, Associação Mineira de Promoção Social São Tomás de Aquino. Ações e programas 
desenvolvidos no local: Programa Minas Olímpica parceria com o Estado para jovens; Atividade de Ioga 
para a Terceira Idade; Programa de Prevenção da Dengue, parceria com a Secretaria de saúde; Projeto de 
informática da comunidade para a juventude. 
 

 Associação Beneficiente do Bairro São Tomás e Adjacentes – Bairro São Bernardo. 
 

 ASMIG – Associação das Mães Chefes de Família de Minas Gerais – Bairro São Bernardo. 
 

 Parcerias com empresas para encaminhamento mercado de trabalho, acompanhamento social com 
mulheres vítimas de violência doméstica, doações de cesta básica. No local funciona o Programa Juizado de 
Conciliação. 
 

 Amigos da Escola – Escola Municipal Maria Silveira. 
 

 Grupo Rosas do São Bernardo – Grupo de senhoras que se reunem para troca de experiências e 
conhecimentos. 
 

 ONG Vai BH – Rua Maria Cândida,s/nº,São Tomás. 
 

 Conselho Tutelar da Reginoal Norte. 
 

 Conselho Tutelar da Reginoal Pampulha.  
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 2.4  Caracterização da Intervenção física: 
 
 

Tipo de intervenção Nº de famílias Nº de pessoas 

Habitação 560 1.455 

Melhoria Habitacional - - 

Unidade Sanitária - - 

Ligação Domiciliar (Água) 200 519 

Ligação Domiciliar (Esgoto) 200 519 

Ligação Intra domiciliar (Água) - - 

Ligação Intra domiciliar (Esgoto) - - 

Fossa/Filtro Anaeróbio - - 

Regularização Fundiária 4.017 10.436 

Outros - - 

 
 
 
 3  JUSTIFICATIVA 
 

A partir de 1993, com as mudanças ocorridas nas políticas públicas em Belo Horizonte, a PBH, atráves da 
URBEL incorpora novos valores para desenvolver ações mais eficazes, levando informações estratégicas 
que, se apropriadas devidamente pelas comunidades, podem facilitar seu desenvolvimento futuro, 
fortalecendo os canais de participação e explicitação de suas demandas. Os trabalhos que hoje são 
desenvolvidos estão voltados para intervenções de caráter estrutural e não apenas específicos, pontuais, 
visando a maximização dos recursos disponíveis, como é o caso do Plano Global Específico. 

 

Nesse sentido, a urbanização se constitui não só de intervenções físicas, tais como: abertura de vias de 
acesso, construção de unidades habitacionais, espaços de lazer, mas também de intervenções sócio-
ambientais que buscam promover e potencializar uma melhoria na qualidade de vida e nas formas de 
participação social e comunitária. 

 

O aglomerado composto pelas Vilas São Tomás e Aeroporto situa-se numa região da cidade conhecida 
como Região da Pampulha, uma das maiores atrações turísticas de Belo Horizonte. No entanto, elas 
demonstram o outro lado de uma realidade dura, pois nelas concentram-se problemas de saneamento, 
insalubridade e risco por inundação.  

 

As vilas São Tomás e Aeroportos devido às suas más condições ambientais contribuem para a degradação 
do Córrego da Pampulha, um dos 28 afluentes da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça que abrange uma 
área de 212 Km2 (sendo que 78,58% desse total estão no município de Belo Horizonte e os 26,42% 
restantes no município de Contagem) e que desemboca do Rio das Velhas, um dos principais responsáveis 
pelo abastecimento de água da cidade. Esta situação indica a relevância de intervenções apropriadas 
nestas vilas que serão conseqüência de seu Plano Global.  
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O PROPAM, Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha, se propõe a 
estabilizar os processos de degradação ambiental na bacia, recuperando a capacidade de retenção de 
cheias da lagoa e gerando as bases para o aproveitamento econômico do potencial da região para turismo e 
empreendimentos. 

 
Um dos projetos do PROPAM prevê a dragagem a longa distância (DLD) da Lagoa da Pampulha e o 
lançamento do material a jusante.  O projeto original já aprovado pelo COMAM previa o aterro de toda a vila 
Aeroporto, não considerando o impacto do alto número de re-locações necessárias. A contratação do PGE 
do Aglomerado São Tomás e Aeroporto propiciou um encontro de interesses da URBEL e Sudecap, 
consolidado em reunião com participação da DAM, empresa contratada para execução do plano Global. 
 
Houve alteração do projeto. A equipe do PGE aponta como diretriz a permanência de um fluxo constante de 
água no leito original (que não comprometa as vilas com enchentes) no seu leito original como forma de 
manutenção da referência histórica cultural do ribeirão da Pampulha e implantação de grande área de lazer 
para as vilas Aeroporto e São Tomás. Toda a área verde a ser implantada na faixa de domínio do córrego 
terá a presença de água corrente no leito original, sendo um indutor da apropriação pública com atividades 
de encontro social e lazer.  
 

 
 
 4  OBJETIVOS  
 
 

O trabalho social tem como objetivo geral 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 e patrimonial. O Programa Vila Viva - Aglomerado São Tomás/Aeroporto, 
na medida em que possibilita a melhoria das condições de habitabilidade, desenvolverá também a noção de 
corresponsabilidade social dos moradores envolvidos. 

Para aplicabilidade do trabalho social a ser desenvolvido no Aglomerado Vila São Tomás/Aeroporto, o 
mesmo foi dividido em 05 eixos básicos: Mobilização e comunicação (Ações informativas; articulação para 
parcerias; capacitação de equipe técnica; suporte ás intervenções físicas; avaliação e monitoramento); 
Participação comunitária e desenvolvimento sócio organizativo (Mobilização e organização comunitária; 
atividades socioculturais); Empreendedorismo (Capacitação profissional e geração de trabalho e renda); 
Educação (sanitária / ambiental / saúde / mobilidade urbana); Remoção e Reassentamento (apoio e 
remanejamento das famílias).   

 

 
 5  METODOLOGIA 
 

O Trabalho Social a ser desenvolvido têm 05 eixos de desenvolvimento, de acordo com o COTS, cujas 
orientações seguem abaixo: 

 Mobilização e Comunicação: Ações informativas; articulação para parcerias; capacitação de equipe 
técnica; suporte ás intervenções físicas; avaliação e monitoramento; 

 Participação Comunitária e Desenvolvimento Sócio-Organizativo: Mobilização e organização comunitária; 
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atividades socioculturais. 

 Empreendedorismo: Capacitação Profissional e Geração de Trabalho e Renda 

 Educação: Sanitária, Ambiental, Patrimonial, para a Saúde e para a Mobilidade Urbana. 

 Remoção e Reassentamento: Apoio e remanejamento das famílias.  

  

O trabalho de mobilização social deverá garantir a operacionalização de uma das diretrizes básicas do 
PTTS: assegurar a participação das comunidades envolvidas em todas as etapas do Plano, através de 
mecanismos adequados de consulta e participação nas decisões.  

A metodologia deverá ser desenvolvida levando-se em consideração as seguintes diretrizes: 

 Garantir o acesso a informações relativas a todas as fases do empreendimento, ao projeto executivo das 
obras e à implantação do PTTS, seja através de reuniões com toda a comunidade ou através da 
capacitação e realização de reuniões temáticas com os membros das, associações comunitárias e 
condôminos dos prédios a serem construídos; 

 Garantir a participação das famílias envolvidas em todas as etapas do trabalho, desde as primeiras 
informações até a implementação do processo, possibilitando a discussão e decisão conjunta das 
alternativas apresentadas de relocalização; 

 Seguir as orientações e diretrizes da SMURBE/URBEL para apresentação e divulgação, para confecção 
de boletins e informativos e para questões relativas à Política Municipal de Habitação; 

 Promover a consolidação das bases organizacionais e associativas da comunidade remanescente das 
Vilas, propiciando a sustentabilidade das intervenções; 

 Incentivar e assessorar a formação dos grupos de interesse das alternativas de relocalização; 

 Criar mecanismos visando à apropriação, por parte da população atingida, de seu novo espaço 
habitacional; 

 Consolidar a organização dos núcleos e centros de referência, discutindo o novo papel do grupo 
operativo após a eliminação dos riscos. 

 

FASE 1 DOS TRABALHOS 

1. Divulgação da Implantação do Empreendimento na Região: 

Esta fase se caracteriza pelo conhecimento da implantação do empreendimento por parte da equipe social, 
pelo reconhecimento da área e projetos diversos existentes na área, planejamento do trabalho com 
elaboração do PTTS, além das informações atualizadas sobre o Projeto para a população da área.  

2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 Sistematizar as informações e diagnósticos da comunidade com base em dados secundários que serão 
fornecidos pela URBEL; 

 Realizar reuniões com a URBEL e Regionais; 

 Mapear os meios de comunicação da comunidade; 

 Fazer visitas aos locais da intervenção, juntamente com técnicos da URBEL e Regionais; 
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 Estabelecer contatos com os associações, núcleos, lideranças comunitárias, representantes de 
equipamentos comunitários, outros segmentos representativos da comunidade, e demais  envolvidos; 

 Elaborar instrumentos específicos de mobilização social (informativos, faixas, painéis, banner etc.) sob a 
Coordenação da URBEL;  

 Estabelecer estratégia para disseminação da informação na comunidade, tanto em reuniões setoriais 
como através de informativos de “entrada na área”; 

 Evento de lançamento da obra, onde serão expostos os objetivos da obra; seu plano de execução; os 
cuidados com a segurança na área de intervenção; além de apresentar as empresas responsáveis pela 
execução da mesma; 

 Efetuar mobilização “porta a porta” para divulgar as atividades, com inclusive esquete com o grupo de 
teatro a ser contratado; 

 Realizar atividades de informação e esclarecimentos sobre as diretrizes e intervenções a serem 
realizadas, seja através de informativos, folders ou mesmo a veiculação de programas de rádio; 

 Realizar caminhadas no trecho da intervenção juntamente com equipes técnicas da Prefeitura, membros 
de núcleos, lideranças comunitárias, Regionais e outros órgãos envolvidos; 

 Montar stand permanente para distribuição de informativos sobre a intervenção específica, localizado no 
canteiro de obras ou outros locais estratégicos para a comunidade local, trabalhadores da obra e entorno; 

 Divulgação dos horários de atendimento in loco através de cartazes colocados em pontos estratégicos 
na comunidade. 

3. Produtos finais: 

 Mobilização social da população do entorno e trabalhadores; 

 Abordagem inicial das famílias envolvidas no processo de relocalização; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades, conforme modelo fornecido no COTS. 

 

FASE 2 DOS TRABALHOS 

 

1. Mobilização para as atividades do PTTS: 

Esta fase se caracteriza pelas ações de consolidação do congelamento da área, delimitação do público-alvo, 
montagem dos grupos de interesse e planejamento em conjunto com os membros dos núcleos e centros de 
referência existente, das atividades educativas e de desenvolvimento sócio-organizativo.  

Serão realizadas através de ações educativas envolvendo toda a comunidade, estimulando os sentimentos 
e fortalecendo a rede de relações sociais internas e externas - base da identidade coletiva.  

Reconhecendo os atores sociais que compõem as comissões comunitárias, a equipe social procura 
conhecer as potencialidades de cada um e sensibiliza-os quanto à inserção de suas vivências no quadro de 
atividades programadas. 

Este é um momento muito importante no qual deverá ser trabalhado o simbolismo das obras, sua 
necessidade como será a manutenção das intervenções pela comunidade, bem como a gestão dos novos 
espaços. O acompanhamento social das obras faz-se necessário para garantir a participação da 
comunidade na intervenção, sensibilizar moradores quanto à necessidade da obra, divulgar os trabalhos 
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realizados, bem como garantir a apropriação pelos moradores do novo reordenamento espacial proposto 
com a obra. Uma função importante do acompanhamento social das obras é garantir uma comunicação 
eficaz Prefeitura-Comunidade-Prefeitura e os executores das intervenções. 

O trabalho social de sensibilização e apropriação dos espaços recuperados e ou construídos com o 
empreendimento em questão, devem se pautar na gestão democrática, onde os moradores são chamados a 
participar das reuniões sistemáticas, das vistorias orientadas, das reuniões de planejamento e aprovação do 
PTTS, de mobilização da comunidade e entorno da obra, do lançamento e entrega de obras, enfim, de todo 
o planejamento, execução e avaliação das intervenções. 

 

2. Cadastro Sócio-Econômico constará de: 

 Atualização do mapa dos domicílios e famílias envolvidas (“selagem”). 

 Aplicação de questionários para definição do perfil socioeconômico das famílias e negócios afetados; 

 Montagem do Banco de Dados. 

 

3. Cadastro Técnico de Avaliação de Imóveis constará de: 

 Elaboração do Cadastro Técnico de Remoção (origem); 

 Elaboração do Cadastro Técnico de Remoção (destino); 

 

4. Atividades a serem desenvolvidas em atendimento ao eixo Mobilização e Comunicação: 

 Iniciar o trabalho educativo relativo aos impactos sociais decorrentes do reassentamento e à adaptação 
da família ao novo local de moradia. Uma das estratégias de mobilização poderá ser enquetes educativas 
com o grupo de teatro;  

 Consolidar o congelamento da área com a população, em reuniões setoriais e assembléias, para impedir 
novas ocupações; 

 Realizar a selagem e cadastro sócio econômico dos 1.155 domicílios utilizando a metodologia da 
URBEL; 

 Consolidar os dados coletados em banco de dados; 

 Discutir as alternativas de reassentamento; 

 Elaborar informativos para subsidiar as famílias a serem relocadas para a escolha da alternativa de 
relocalização e formação dos Grupos de Interesse (Unidades Habitacionais, Reassentamento Monitorado, 
Indenização de benfeitoria); 

 Realizar reuniões de acompanhamento dos Grupos de Interesse; 

 Realizar plantões, nas comunidades, para atendimento à população, em locais de fácil acesso à 
comunidade envolvida; 

 Desenvolver ações que visem a articulação das políticas públicas para o atendimento à população 
envolvidas;  

 Articular ações para divulgação de medidas de segurança e controle do trânsito local, a partir da 
determinação de rotas para veículos pesados e máquinas, horários mais adequados, sinalização, programa 
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de comunicação social, para informar possíveis mudanças de percurso de transporte público e escolar, etc. 

5. Produtos finais: 

 População mobilizada e informada sobre a agenda dos trabalhos do PTTS; 

 Grupos de Interesse instituídos e acompanhados; 

 Atividades do pré morar em andamento com ações de formação de condomínio; 

 Relatórios de acompanhamento das atividades, conforme orientações do COTS. 

 

FASE 3 DOS TRABALHOS 

 

1. Acompanhamento do Processo de Indenização e Reassentamento de Famílias.  

Algumas considerações sobre o a política de atendimento as famílias reassentadas atendendo as diretrizes 
da Política Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte serão apresentadas no 
documento abaixo. 

A partir do final da década de 1980, mais precisamente após a implantação da Política Municipal de 
Habitação, em 1993, alguns fatores importantes podem ser apontados na mudança desta forma de atuação 
do Poder Público, são eles: nova abordagem da intervenção em favela, passando-se a privilegiar as 
melhorias urbanas dos assentamentos; maior relevância dada aos métodos e práticas de reassentamento, 
quando da realização de obras públicas; exigências de estudos mais detalhados para o reassentamento 
destas populações por parte dos agentes financiadores, preocupados com a dimensão social da remoção 
das famílias. 

2. As modalidades de reassentamento previstas são: 

 Reassentamento, através da construção de conjuntos habitacionais que repõem a moradia, procurando 
melhorar a qualidade da habitação. Estas construções podem ser em terrenos próximos as áreas de 
intervenção ou através do aproveitamento de áreas remanescentes, solução muito utilizada pelos planos de 
requalificação de favelas. 

No Aglomerado Vila São Tomás/Aeroporto, serão construídos 560 Unidades Habitacionais, sendo 440 U.H 
construídas internas ao Aglomerado e 120 U.H em terrenos localizados no entorno imediato. 

 Reassentamento Autônomo, definido para as desapropriações de imóveis (terreno e benfeitorias) 
devidamente documentados e indenizações de benfeitorias acima de um determinado valor preestabelecido 
e localizadas em áreas públicas. Trata-se de situações em que as famílias estão em condições de repor sua 
habitação através do mercado imobiliário, com o recurso recebido;  

 Reassentamento Monitorado, modalidade em que a família afetada/beneficiária é indenizada pela 
benfeitoria recebendo outra moradia à sua escolha de valor até o teto previsto pelo PROAS1, hoje 
R$20.000,00, as quais são avaliadas e têm suas condições vistoriadas por técnicos do PROAS/URBEL. 
Estas famílias são assim monitoradas no processo de aquisição da nova moradia; 

3. Atividades a serem desenvolvidas: 

                                                 
1
  O Programa de Remoção e Reassentamento em Função de Obras Públicas – PROAS: foi criado em 1998

�
 com o objetivo 

de executar o reassentamento de famílias afetadas tanto por obras públicas quanto por situações de risco geológico – geotécnico, 

estabelecendo subsídios para aquisição de moradias para famílias cuja avaliação de imóvel de origem seja inferior ao valor 

referenciado no Decreto 11310 (R$ 20.000,00) e que atendem aos critérios estabelecidos no Artigo 2º da Lei 7.597. 
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 Fazer encaminhamentos do processo de reassentamento monitorado, de acordo com os seguintes 
passos: 

1º - Mobilização das famílias a serem reassentadas, para reunião preparatória; 

2º - Reunião preparatória para esclarecimento sobre o processo; 

3º - Cadastramento das famílias para identificação dos moradores; 

4º - Cadastramento técnico para avaliação dos imóveis (imóvel de origem); 

5º - Informação a cada família sobre o valor da avaliação do imóvel de origem, juntamente com os 
técnicos responsáveis pelo Cadastro Técnico; 

6º - Procura, pelo morador, de outro imóvel, com orientação e apoio técnico; 

7º - Cadastramento técnico  para a avaliação e aprovação do imóvel escolhido (imóvel de destino); 

8º - Acompanhamento do pagamento e compra do imóvel, juntamente com os técnicos responsáveis 
pelo Cadastro Técnico;  

9º - Acompanhamento da mudança para a nova casa. 

Esta fase se caracteriza pelo acompanhamento das ações de indenização, relocalização/ mudança e 
adaptação das famílias a nova moradia.  

4. Produtos finais: 

 Grupos de Interesse, encaminhados de acordo com seus interesses para unidades habitacionais, 
reassentamento monitorado e indenizações; 

 Relatórios de acompanhamento das atividades, conforme orientações do COTS. 

FASE 4 DOS TRABALHOS 
 
1. Acompanhamento das Famílias Reassentadas (“Pós-morar”) 
Esta fase se caracteriza pelo acompanhamento social das famílias relocalizadas, nos novos espaços de 
moradia (em novas moradias ou em conjuntos habitacionais). Deverão ser desenvolvidas atividades que 
visem a apropriação do novo espaço habitacional e incremento da organização social. Este 
acompanhamento social deverá acontecer de forma mais sistemática junto às famílias onde for detectada 
uma maior vulnerabilidade social e no caso de conjunto habitacional.  

2. Atividades a serem desenvolvidas: 

 Realizar reuniões periódicas com as famílias reassentadas; 

 Realizar campanhas educativas e integradas com as equipes e programas desenvolvidos pela Prefeitura, 
visando a conservação do novo espaço de moradia e à adaptação aos serviços oferecidos pelo entorno; 

 Realizar visitas e plantões semanais nas instalações dos novos assentamentos; 

 Realizar encontros com lideranças comunitárias locais e do entorno, representantes de equipamentos 
sociais e comunitários, regionais e demais órgãos envolvidos, para avaliação do processo de adaptação das 
famílias; 

 Realizar eventos e trabalhos nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e limpeza urbana, bem como 
relativos à convivência; 

 Registrar todo processo. 
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 Emitir relatórios individuais de cada família reassentada. 

 

CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

Consiste na aplicação de questionários para elaboração do perfil socioeconômico das famílias que serão 
atingidas em função das obras de implantação Aglomerado São Tomás/Aeroporto. A previsão é a de 
elaboração de 1.155 cadastros. 

Os serviços de aplicação de questionário serão realizados dentro dos limites da área de influência do 
Aglomerado São Tomás/Aeroporto e serão aplicados após a selagem dos imóveis. 

1. Atividades a serem executadas: 

a) Planejar, juntamente com a SMURBE/URBEL o plano de trabalho do cadastramento das Vilas; 

b) Realizar o cadastramento socioeconômico de todos os domicílios e famílias envolvidas dentro dos 
prazos solicitados pela URBEL; 

c) Antes da aplicação dos cadastros, fazer o reconhecimento da área definida para tal fim, em parceria com 
técnicos da URBEL, visando ajustes que se fizerem necessários na planta da área em questão; 

d) Realizar 100% do cadastramento dos domicílios afetados e famílias dentro das áreas indicadas salvo: 

 recusa do morador; 

 situações que coloquem em risco a integridade física do entrevistador; 

 domicílio fechado, em cujo caso o entrevistador deverá voltar, até 03 (três) vezes, em horários e 
dias alternados para a confirmação da ocupação do domicílio, deixando comunicação por escrito 
do dia e hora do retorno para o morador e articulação com Regionais, núcleos comunitários  e 
lideranças da região; 

 caso ocorra alguma situação anteriormente citada, informar por escrito à URBEL, através de 
relatório de campo, durante a execução do cadastramento em questão; 

e) Participar de reuniões com os núcleos, lideranças, bem como de assembléias com as famílias 
beneficiárias das respectivas comunidades onde ocorrerá o cadastramento, para informação sobre o 
trabalho a ser desenvolvido; 

f) Executar os serviços de acordo com as instruções contidas no Manual de Cadastro elaborado pela 
Supervisão de Informações Cadastrais da URBEL; 

g) Recrutar os pesquisadores e treiná-los em parceria com a Supervisão de Informações Cadastrais da 
URBEL; 

h) Utilizar para a realização dos trabalhos somente pesquisadores treinados adequadamente para a função 
exercida; 

i) Checar o trabalho em 10% do universo do grupo de beneficiários com retorno ao campo reaplicando os 
cadastros; 

j) Fazer a revisão interna em 100% dos cadastros, assegurando que todos os campos dos questionários 
estejam corretamente preenchidos e, se necessário, reaplicando o cadastro para complemento ou correção, 
correndo os custos por sua conta; 

k) Obter os dados referentes à qualificação dos moradores dos domicílios exclusivamente mediante 
apresentação pelo entrevistado de documentação comprobatória (carteira de identidade, CPF, certidão de 
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nascimento); 

l) Informar, por escrito, à URBEL, sobre qualquer fato que possa atrasar ou impedir, nos prazos previstos, 
a execução dos serviços no seu todo ou em parte, sugerindo as medidas próprias para o adequado 
equacionamento da situação; 

m) Devolver à Supervisão de Informações Cadastrais da URBEL, após o término do respectivo serviço, toda 
documentação técnica disponibilizada pela URBEL, para subsídio durante a execução dos trabalhos; 

n) Não dar conhecimento, nem transmitir ou ceder a terceiros quaisquer dados ou documentações 
elaboradas ou recebidas da SMURBE/URBEL durante os trabalhos sob sua responsabilidade, salvo se 
houver prévia autorização da SMURBE; 

o) Cumprir com todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, bem como por quaisquer preços públicos que se tenham por devidos; 

p) Manter coberto por apólice de seguros os riscos de acidentes e os danos físicos da execução dos 
trabalhos e outros seguros exigidos por lei; 

q) Atualizar o “mapa de selagem” de cada um dos domicílios a serem pesquisados, de acordo com as 
orientações da Supervisão de Informações Cadastrais da URBEL, compatibilizando-a com o levantamento 
topográfico ou outra planta de referência fornecida pela URBEL; 

r) Emitir relatório de cadastramento, contendo as observações que se fizerem necessárias sobre o trabalho 
de campo, visando um melhor desenvolvimento do processo; 

s) Contratar, orientar, acompanhar e subsidiar a confecção do banco de dados que deverá ser compatível 
com o banco de dados da URBEL; 

t) Digitar os questionários usando o programa padrão requerido e disponibilizado pela URBEL; 

u) Disponibilizar as informações do banco de dados do cadastramento para a URBEL. 

 

 
 
 6  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  
 

Nome Formação Acadêmica Atribuição na Equipe Nº de horas 
disponibilizadas ao projeto 

Edvaldo de Jesus Filósofo Coordenador Social 6.336 

Luiza Maria Costa Oliveira Assistente Social Técnica Social 6.336 

Gardânia Ferreira Jorge Geógrafa  e Historiadora Técnica Social 5.632 

Patricia Rodrigues Costa Psicóloga Técnica Social 6.336 

Márcio Gibran Biólogo Técnico Social 6.336 

Eliane Santos Assistente Social Técnico Social 6.336 

Arlinda Rodrigues Dantas  2º grau Técnica nível médio 6.336 

Nilson Batista Afonso 2º grau Técnico nível médio 6.336 

Carlos Henrique Cupertino 2º grau Técnico nível médio 6.336 

Rosalina Rocha Melo 2º grau Técnica nível médio 6.336 
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 7  PARCERIA 
 

As parcerias: 

 Comunidade local: Terá participação em todos os eixos do trabalho técnico social. 

 Grupos de referência: São referências no processo de mobilizaçao e participação comunitária, atuam 
junto a comunidade como multiplicadores e divulgadores das informações.  

 Integrantes dos NUDECS: acompanhar e monitorar as intervenções. 

 Regionais Norte e Pampulha: discussão das diretrizes de ações. 

 COPASA, CEMIG, BHTRANS: contribuem com ações informativas e educativas durante o processo de 
remoção e reassentamentos das famílias envolvidas; 

 SLU, SMPS, SMAAS, SMSA, SME, SMADC, SMMA, Fundação Zoo Botanica, Fundação de Parques e 
Jardins para articulação da rede. 

 
 
 8   VALORES DA INTERVENÇÃO: 
 

 OBRAS PTTS PROJETO, REG. 
FUNDIÁRIA E 

GERENCIAMENTO DE 
OBRAS 

TOTAL 

Repasse/Financiamento 57.433.614,14 2.767.072,35 31.639.328,50 91.840.014,99 

Contrapartida (financeira) 3.022.821,80 145.635,39 1.665.227,82 4.833.685,01 

Contrapartida (bens e serviços) - - - - 

Outros - - - - 

TOTAL 60.456.435,94 2.912.707,74 33.304.556,32 96.673.700,00 

 
 
 9  PRAZOS 
 

Prazo de Obras: 30 meses 

Prazo do Trabalho Técnico Social: 36 meses  

 
 
10       CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES  
 
Ver Anexo 1 ao PTTS.  
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11      COMPOSIÇÃO DE CUSTOS  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QDTE PR. UNIT. PR.TOTAL  TOT. ITEM 

1 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL         647.168,22 

1.1 Infra estrutura         5.900,00 

1.1.1 Aparelho de som, vídeo, filmadora, projetor e TV Vb 1 5.900,00 5.900,00   

1.2 Material de comunicação         76.907,32 

1.2.1 Jornal semestral Un 24.102 1,53 36.876,06   

1.2.2 Folder institucional Un 2.122 1,23 2.609,64   

1.2.3 Folder comunitário Un 24.102 0,51 12.292,02   

1.2.4 Banner Un 24 152,90 3.669,60   

1.2.5 Faixas Un 36 45,50 1.638,00   

1.2.6 Agenda de compromisso / pasta Un 140 3,20 448,00   

1.2.7 Teatro           

1.2.7.1 Criação, execução arte e adereços Peça 3,00 3.398,00 10.194,00   

1.2.7.2 Apresentação (1 coord. + 3 atores) Un 6,00 940,00 5.640,00   

1.2.7.3 Infra-estrutura para grupo teatro inclusive transp. Un 6,00 590,00 3.540,00   

1.3 Equipe de mobilização e comunicação         512.202,24 

1.3.1 2 Técnicos de nível médio Hr 12.672 16,42 208.074,24   

1.3.2 1 técnico social de nível superior Hr 6.336 48,00 304.128,00   

1.4 Selagem aplicação cadastro sócioeconômico Un 1.155 30,60 35.343,00 35.343,00 

1.5 Programa de educação ambiental         16.815,66 

1.5.1 Curso de capacitação para a comundade           

1.5.1.1 Preparação e aplicação Hr 72 56,80 4.089,60   

1.5.1.2 Folders Un 510 1,23 627,30   

1.5.1.3 Material / equipamento Curso 12 142,78 1.713,36   

1.5.2 Visitas técnicas           

1.5.2.1 Ônibus visita técnica inclusive com motorista Visitas 6 410,00 2.460,00   

1.5.2.2 Lanche Lanche 420 3,57 1.499,40   

1.5.2.3 Materiais Kit 420 15,30 6.426,00   

2 DESENV. ORGANIZ. / REM. REASSENTAM.         1.699.472,24 

2.1 Infra estrutura         258.414,00 

2.1.1 01 veículo  09 passageiros, c/ motorista. Mês 34 3.900,00 132.600,00   

2.1.2 01 Fiat Uno Fille ou similar sem motorista Mês 36 2.100,00 75.600,00   

2.1.3 Serviços de gráfica Vb/ano 3,0 16.738,00 50.214,00   

2.2 Estagiários  Mês 108 700,00 75.600,00 75.600,00 

2.3 Equipe de Desenvolvimento Organizativo         1.120.458,24 

2.3.1 2 Técnicos de nível médio Hr 12.672 16,42 208.074,24   

2.3.2 3 técnico social de nível superior Hr 19.008 48,00 912.384,00   

2.4 Cadastro técnico de avaliação de imóveis Un 1.795 200,00 359.000,00 359.000,00 
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3 CAPAC. PROF. E GERAÇÃO DE RENDA         444.676,00 

3.1 Diagnóstico/Plano de Ação Un 1 20.000,00 20.000,00   

3.2 1 técnico social de nível superior Hr 5.632 48,00 270.336,00   

3.3 
Implementação Plano Ação de Geração de 
Renda Un 1 154.340,00 154.340,00   

4 PESQUISA PÓS OCUPAÇÃO         7.391,28 

4.1 Pesquisa pós ocupação Un 803 9,20 7.391,28   

TOTAL GERAL 2.912.707,74 
 

 
12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 
Ver Anexo 2 ao PTTS.  
 
 
13 AVALIAÇÃO 

 

Este controle é representado por um sistema de informações que permite acompanhar a execução do 
projeto, informações estas obtidas através da construção de indicadores e variáveis que possibilitem o 
estabelecimento da comparação entre o previsto e o obtido. Para tanto, é necessário que se verifique a 
evolução desses indicadores e variáveis, tendo como referência os dados do início do trabalho (Marco Zero), 
até o último mês de intervenção, a fim de analisar os impactos e transformações na qualidade de vida da 
população, resultantes das obras e serviços implantados, bem como do processo de reassentamento. 

Observa-se ainda a possibilidade de avaliar os impactos e/ou evolução do programa utilizando-se das 
informações dos dados do CAD Único – Cadastro Único do Governo Federal - referentes às famílias que 
residem no Aglomerado. 

A verificação dos indicadores e variáveis no Marco Zero será realizada no terceiro mês da intervenção, com 
utilização de pesquisa através de questionário, verificando-se os indicadores e variáveis abaixo 
relacionados. 

A escolha desses elementos de avaliação justificam-se em função dos itens sobre os quais pretende-se 
avaliar os impactos, itens estes que têm a ver com o propósito ou objetivos da intervenção. Daí a seleção de 
elementos que permitam medir os impactos das intervenções (obras e trabalho social) nas condições de 
vida da população, medidas por parâmetros objetivos referentes à moradia atual e acesso aos serviços 
básicos e parâmetros subjetivos, representados pela avaliação da satisfação dos moradores com a moradia 
atual e os serviços existentes. 

Para a verificação do impacto ao final do projeto, será utilizado, também, instrumento a ser fornecido pela 
URBEL e já utilizado em outras situações semelhantes. 

Por se tratar de um processo participativo, a avaliação acontecerá sistematicamente nas reuniões 
comunitárias com os NUDECS, Grupo de Referência, com lideranças comunitárias locais e do entorno, 
representantes de equipamentos sociais e comunitários, regionais e demais órgãos envolvidos.Reuniões 
com a equipe técnica, URBEL e relatórios semanais serão utilizados como forma de avaliação. 

Outro momento de avaliação do trabalho acontecerá nos 03 últimos meses de Pós Morar onde ações de 
avaliação qualitativa serão realizadas para mensurar os objetivos propostos e processo metodológico 
desenvolvido. 
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Equipe responsável pela elaboração do PTTS: 
 

- Gutemberg Fernandes / Sociólogo 
- Vera Cavalcanti de Melo Oliveira / Socióloga 
- Gardânia Ferreira Jorge / Geógrafa e Historiadora 
- Luiza Maria / Assistente Social 
- Patricia Rodrigues Costa / Psicóloga 

 
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2011. 
 
  
 
 

                         ASP – Assessoria Social e Pesquisa                       
                                                                                                                  Gutemberg Fernandes 

 
 
 
 
 
 

 
URBEL – Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 
          Flávia Motta – Responsável Técnico  
 
 
 
 
 
 
URBEL – Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 
          Edvaldo de Jesus – Coordenador Social. 
 


