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RESUMO

Este estudo consistiu na discussão da importância do Geoprocessamento na

Administração Pública. Um estudo de caso foi feito sobre um trabalho que a Prefeitura

de Belo Horizonte desenvolveu utilizando os dados do Censo 2000 do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as bases cartográficas da Empresa de

Informática e Informações do Município de Belo Horizonte (PRODABEL). Os

programas utilizados foram MapInfo e Access. Como resultado, a população mais

carente de Belo Horizonte foi espacializada geograficamente, para fins de inclusão

social e priorização das demandas públicas.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo mostrar um exemplo da importância do

Geoprocessamento como ferramenta estratégica nas administrações públicas.

Um estudo de caso foi feito sobre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pois ela

desenvolve programas sociais que utilizam banco de dados georeferenciados e mapas

como ferramentas  fundamentais na pesquisa. O software utilizado é o MapInfo, o que

facilita sua atuação de forma consciente na tentativa de minimizar as diferenças de seus

munícipes,  priorizando aqueles que estão em condições menos favorecidas.

Na primeira parte, são feitas algumas considerações ao Programa BH Cidadania, que tem

por objetivo a inclusão social da população residente em áreas consideradas críticas,

definidas para a intervenção e a consolidação de modelos de atuação das políticas

administrativas.

Na segunda parte, está descrita a expansão do Programa através de espacialização

hierarquizada, com sua metodologia, tratamento dos dados e resultados encontrados, feitos

por uma equipe de profissionais da qual tive a satisfação de participar.

A terceira parte consiste na aplicação e considerações finais desse programa utilizado no

Orçamento Participativo de 2003, cujo objetivo foi fazer com que essas áreas mais críticas

entrassem com peso maior para terem chances de ser aprovadas, como forma de melhorar a

condição de vida de seus moradores, iniciando-se o processo de inclusão social.
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2 PROGRAMA BH CIDADANIA

Segundo Santa (2001), implementar estratégias de gestão pública baseadas na

descentralização e na intersetorialidade tem sido um dos principais desafios das

administrações públicas municipais progressistas nos últimos anos. A construção da

crescente fragmentação e cristalização de lógicas e práticas setoriais e corporativas dentro

da burocracia pública, bem como a consolidação e a magnitude de áreas periféricas dentro

das cidades, caracterizadas pela pouca acessibilidade a bens e serviços urbanos, são faces

da mesma realidade, que desafiam as administrações públicas a propor novas formas de

formular e operar as políticas públicas urbanas e sociais.

A Prefeitura de Belo Horizonte possui uma política de tentar diminuir ao máximo a

desigualdade social, problema hoje encontrado em todo o Brasil. Uma das maneiras de

minimizar essa questão é a criação de programas de atuação precisa, eficaz, conjunta e

democratizada nas políticas públicas, visando, principalmente, à inclusão social e à busca

da universalização dos direitos sociais e garantindo maior acesso a bens e serviços sociais e

urbanos.

O BH Cidadania merece destaque por ser um programa de inclusão social que busca

garantir mais resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais para a

população inscrita nos indicadores de vulnerabilidade social. Busca implementar um

modelo de gestão baseado na descentralização, articulação e integração intersetorial e

inverter a lógica setorial e fragmentada de operação dos diversos programas da área social

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) e envolve a participação das Secretarias

Municipais Sociais de Abastecimento, Educação, Esportes e Saúde, sob a coordenação da

Secretaria Municipal da Coordenação de Políticas Social (SCOMPS) – Santa (2001, p.29).

Para definir as áreas-piloto do Programa, foram necessários dados georeferenciados

contendo banco de dados bem diversificados e que abrangessem informações de diversas

secretarias como a da Educação, Saúde, Assistência Social e outras. Mas, para consolidar,

aprimorar e aproximar o máximo possível da realidade dos morados residentes de Belo

Horizonte, fez-se fundamental a atuação das Secretarias Regionais com seus
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conhecimentos de campo, que possibilitaram uma definição consistente das áreas,

localizando os moradores com vulnerabilidade social. O recorte espacial adotado foi dos

setores censitários de 1991, elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicada do IBGE, por

serem áreas que dividem o município homogeneamente, contendo dados confiáveis,

longitudinais e permitindo precisa regionalização (Fig.1).

Figura 1 – Projeto-piloto do Programa BH Cidadania.



11

Figura 2 – Localização da infra-estrutura pública da Prefeitura de Belo Horizonte – Piloto

do Programa BH Cidadania.
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   Figura 3 – Áreas verdes – Piloto BH Cidadania - Piloto do Programa BH Cidadania.
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             Figura 4 – Centros de Saúde - Piloto do Programa BH Cidadania.
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                         Figura 5 –Hospitais - Piloto do Programa BH Cidadania.
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                     Figura 6 – Escolas Municipais - Piloto do Programa BH Cidadania.
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                Figura 7 – Equipamentos Culturais - Piloto do Programa BH Cidadania.



17

            Figura 8 – Equipamentos Esportivos - Piloto do Programa BH Cidadania.
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Pelos dados do mapa da Fig. 1, percebe-se que as áreas-piloto do Programa coincidem com

algumas áreas consideradas pela Prefeitura como vilas e favelas. Isto fortalece a idéia de

que, nas grandes cidades, a  pobreza e a vulnerabilidade social estão localizadas em

favelas, merecendo priorização na atuação da Prefeitura. Porém, merecem destaque nesse

mapa as áreas-piloto do Programa que, através de um estudo, foram identificadas como as

socialmente mais vulneráveis, coincidindo com algumas áreas de favelas. As outras áreas

de vilas e favelas também estão nessas condições, mas se encontram um pouco melhor que

as do Programa. Portanto, pela Figura, pode-se concluir que até a pobreza pode ser

hierarquizada. Existem muitas pessoas vivendo em condições precárias, mas dentro desse

grupo existem algumas que se encontram em pior situação.

As Figuras de 2 a 8 mostraram a localização de alguns  equipamentos públicos (centros de

saúde, hospitais, escolas municipais, áreas verde, equipamentos culturais e esportivos)  e

das áreas do piloto do programa. Para ter uma dimensão espacial mais clara, foi criado um

raio de 800 m² sendo o centro o piloto. Considerando que todo equipamento que estiver

dentro do raio, atenderá as áreas pilotos, percebe-se que no interior dessa circunferência

encontram-se equipamentos que servem diversas áreas da cidade, inclusive as favelas e

vilas. O atendimento parece ser de boa qualidade, em especial os relacionados aos

equipamentos de saúde e ensino. Pode-se concluir que para erradicar a pobreza não basta

ter apenas os equipamentos físicos próximos das áreas consideradas críticas. Certamente,

intervenções urbanas de caráter mais integrado por parte das administrações públicas e,

principalmente, voltadas para áreas sociais carentes, seriam desejáveis

3 EXPANSÃO DO PROGRAMA BH CIDADANIA

Desde a década de 1970, o município de Belo Horizonte praticamente não conta mais com

espaços notáveis suscetíveis de ocupação urbana. Sua área física experimenta níveis de

saturação em termos de ocupação urbana horizontal há muitos anos. Mesmo a construção

vertical, por força de restrições legais, escassez de financiamentos e elevados preços de

terrenos e imóveis, tem se expandido lentamente há mais de uma década. Esse quadro
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agravou-se com o rebaixamento do poder aquisitivo de boa parte da população

potencialmente compradora desses bens nos últimos 15 anos, o que repercutiu no comércio

de compra e venda de imóveis em Belo Horizonte (BH), afetando a produção imobiliária e

a construção civil (MATOS, 2003).

O crescimento das cidades brasileiras e sua metropolização apontam para um rumo

predatório social e ambiental. (MARICATO, 2001). Esse é um dos maiores problemas da

atualidade e os governantes têm, cada vez mais, que criar estratégias para conter o caos

urbano e a violência na sociedade. Algumas estratégias partem do pressuposto da

importância de se entender a cidade real e da criação de espaços democráticos para dar

visibilidade aos conflitos.

Experiências inovadoras são requeridas para fazerem frente aos desafios colocados. O

conteúdo dessas inovações expressa-se de diferentes formas: na capacidade de formulação

de políticas voltadas para a democratização e transparência nas decisões; na eliminação das

desigualdades sociais; na otimização da aplicação dos recursos públicos; na preservação do

equilíbrio ecológico; na valorização e no acesso dos cidadãos aos espaços públicos e aos

bens culturais (BAVA, 2002).

Depois do grande sucesso que foi o Programa BH Cidadania, devido à atuação de todas as

secretarias envolvidas e à aceitação popular dos moradores residentes nessas áreas, a PBH,

pensando em expandi-lo a outras áreas também em situação de pobreza e vulnerabilidade

social, resolveu fazer um estudo consistente, com metodologia bem definida, com dados

atualizados e que pudesse chegar espacialmente o mais próximo da população carente.

O ex-gerente de Informações Técnicas da Secretaria de Modernização Administrativa e

Informação, Samy Kopit Moscovitch, ficou responsável pela elaboração desse estudo por

ser mestre e ter feito sua dissertação voltada entrementes para o estudo regional da pobreza

em Minas Gerais.

Na investigação da pobreza e das situações de  exclusão em Belo Horizonte, a proposta é

obter uma hierarquização da pobreza das populações residentes no município, mediante um

conceito operacional de pobreza relativa combinado ao de pobreza absoluta. O
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procedimento torna-se relevante na medida em que permite avaliar disparidades intra-

urbanas associadas ao nível de bem-estar e condição de vida da população residente,

contribuindo para o conhecimento sistematizado da realidade municipal (MOSCOVITCH,

2002, p.108).

Ao abordar essa questão, é importante diferenciar  pobreza relativa e pobreza absoluta.

Para essa diferenciação, os autores descrevem algumas idéias que, por pobreza relativa

entende-se:

a) A idéia de comparação situacional do indivíduo em termos da posição que ocupa na

sociedade com respeito a seus semelhantes (ROMÃO, 1993, p.13).

b) Romão (1993, p.14), citando Sem (1978), escreve que existe um núcleo irredutível de

privação absoluta na idéia de pobreza que traduz registros de inanição, desnutrição e

dificuldades visíveis, sem necessidade de previamente comprovar o quadro relativo. Essa

abordagem de privação relativa complementa ao invés de contrariar a preocupação com a

carência absoluta.

c) A idéia de pobreza absoluta associa-se à fixação de parâmetros mínimos para as

necessidades básicas humanas. Os pobres seriam todos aqueles abaixo de certo limiar

estabelecido. Poder-se-ia, então, fazer alusão a um mínimo biológico, equivalente a um

limiar médio de necessidades calóricas e nutricionais humanas, um mínimo de renda, de

necessidade básica, e assim por diante. Nesse caso, reconhece-se a existência na sociedade

de pessoas vivendo abaixo das condições mínimas, suscitando que, para elas, sejam

promovidas políticas e opções voltadas para a superação do problema (MOSCOVITCH,

2002, p.107).

Independentemente do conceito ou enfoque de pobreza adotado, os pobres normalmente

são considerados excluídos. De acordo com Singer (1998, p.62-63), contrariamente à

desigualdade e à pobreza, que são situações, a exclusão social é um processo, embora

captado estatisticamente pelo número de excluídos. Esse processo pode levar a mais

desigualdade e, certamente, mais pobreza, porém, não deve ser confundido com seus

resultados. A exclusão social deve ser encarada como uma questão de grau. Contudo, nos
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países de terceiro mundo, existe uma forma de exclusão social que é fundamental: a

exclusão econômica. É a forma mais ampla e suas vítimas estão provavelmente excluídas

da maioria das outras redes sociais.

Essas citações são necessárias para mostrar o papel das políticas públicas destacando suas

relevância, pois explicam claramente que a exclusão social e suas conseqüências são

construídas pelo social e têm passagens  históricas.

4 METODOLOGIA

Operacionalizando o conceito de pobreza relativa com a pobreza absoluta, o objetivo deste

estudo foi identificar espacialmente a população considerada em situação crítica

(população carente) em Belo Horizonte. Mas, sabe-se que ao se considerar uma

determinada população como carente, não quer dizer que todos estão enquadrados no

mesmo grau de pobreza. Então, será necessário classificar a situação de pobreza

encontrada, como, por exemplo, os que estão em situação mais crítica para tornarem-se

prioridade nas políticas públicas. O método utilizado consiste em fazer uma hierarquização

dessa população carente.

A análise procurou abranger três dimensões socioespaciais que participam das relações de

vida da sociedade: a dimensão econômica, a dimensão social e a ambiental-urbana. O

Quadro 1 apresenta, para cada uma das referidas dimensões, algumas variáveis a elas

associadas, com os respectivos indicadores utilizados no trabalho (MOSCOVITCH, 2002,

p.108).                                                    
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QUADRO 1

Dimensões, variáveis, indicadores e fontes
Dimensão Variável Indicadores Fonte

Renda nominal média do chefe
de domicílio

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000Econômica Renda Proporção de pobres IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Educação Taxa de analfabetismo IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Social Saúde Índice de risco à saúde PBH. Secretaria Municipal
de Saúde

Saneamento básico % de domicílios sem
esgotamento sanitário adequado IBGE. Dados do Censo

Demográfico de 2000
Abastecimento

de água
% de domicílios sem
abastecimento de água
adequado.

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Ambiental
Urbana

Coleta
de lixo

% de domicílios sem coleta
adequada do lixo

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

4.1 O tratamento dos dados

Esse tratamento foi elaborado pelo Kopit, no estudo da Expansão das Áreas Prioritárias,

2002.

No presente estudo utilizou-se uma adaptação da metodologia descrita por Ferreira (1989),

intitulada best score para variáveis não padronizadas1. O método implica que se arrolem

diversas variáveis para cada um dos setores censitários do município2, que são

relacionados e hierarquizados de acordo com o valor da posição ordinal de cada uma das

variáveis consideradas, conforme exemplo genérico apresentado no Quadro 2.

                                                
1Essa metodologia encontra-se descrita em detalhes na Obra Economia Regional: Teorias e métodos de
análise, organizada por Haddad, Paulo R., no capítulo 10, p. 511-515.
2Para fins deste estudo, considera-se um universo de território subdividido em unidades espaciais básicas, que
se constitui na subdivisão mais fina possível do território. A escolha de tais unidades pode ser feita segundo
dois caminhos: de cima para baixo ou de baixo para cima. No primeiro caso, em geral, toma-se para a
unidade espacial básica a menor área para a qual são disponíveis os dados. A segunda alternativa pressupõe
que essas unidades sejam estabelecidas a partir do estudo individual de cada uma das áreas.
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QUADRO 2

Ordem hierárquica dos setores censitários, segundo as variáveis consideradas

Xn
1

Setores
censitários Xn

1 Xn
2 Xn

n Xt
1 Xt

2 Xt
n

A 1 3 2 4 5 N

B 3 2 1 5 3 6

C 4 1 6 N 2 2

... N 4 N 3 4 1

N 2 N 3 1 N 3

Os valores para cada variável são ponderados segundo a importância que lhes atribui o

analista antes da hierarquização das unidades espaciais de análise, no caso os setores

censitários. Deve-se lembrar, contudo, que os pesos não alteram a hierarquia segundo as

variáveis utilizadas.

A etapa seguinte consiste em somar os valores do rank das variáveis para cada um dos

setores censitários, obtendo-se uma hierarquia final. De posse desse ranking, os setores

censitários são agrupados em classes conforme critério preestabelecido e plotados em um

mapa utilizando-se o programa MapInfo, obtendo-se, assim, regiões para os que forem

adjacentes e estiverem na mesma classe ou um tipo de estrutura espacial quando não

houver um grupo de setores censitários contíguos, porém, pertencentes a um mesmo

intervalo de classe que outros.
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5 RESULTADOS

Como resultado do estudo, tem-se o mapa das áreas prioritárias para inclusão urbana e

social. Esse mapa será usado como referência para a priorização das demandas públicas.

Seu objetivo foi especializar no menor universo a população que está em situação de

carência ou privação urbana e social mais acentuada. O menor universo que homogeneíza

o espaço territorial de Belo Horizonte e possui dados estatísticos com credibilidade são os

2564 setores censitários do IBGE, por possuírem critérios bem definidos. Desses setores,

661 são  identificados pelo estudo como áreas com algum tipo de carência, privação e

exclusão urbana e social. É importante ressaltar que a situação dessa população carente não

é homogênea, produzindo níveis de pobreza que são divididos no estudo através de classes.

Os da classe I encontram-se em situação pior que as demais; nas classes II, III e IV seus

moradores estão um pouco melhor que na classe I, mas não deixam de ser considerados

pobres. Uma observação é com relação à classe V que, no mapa da Fig.9, são as áreas em

branco dentro do limite de Belo Horizonte, definidas como áreas onde predominam a

população não pobre.

Tirando a classe V, por não ser objeto do estudo, tem-se a classe I com maior número de

setores censitários  (216), em seguida vem a classe IV com 162, classe III com 145 e classe

II com 138. Pode-se concluir que o espaço geográfico onde a população mais carente de

Belo Horizonte encontra-se está situado na classe que possui o pior valor no rank. Então,

tem-se a maior concentração de pobres em condições críticas, merecendo atenção nas

intervenções públicas.
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Figura 9 – Áreas prioritárias para inclusão social.
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Figura 10 – Localização da infra-estrutura pública da Prefeitura de Belo

Horizonte - Áreas prioritárias.
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Figura 11 – Áreas verdes - Áreas prioritárias.
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Figura 12  - Centros de Saúde -  Áreas prioritárias.
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Figura 13 – Hospitais  -  Áreas prioritárias.
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Figura 14 – Escolas Municipais -  Áreas prioritárias.
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Figura 15 - Equipamentos Culturais - Áreas prioritárias.
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Figura 16 – Equipamentos Esportivos - Áreas prioritárias.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

6.1 Utilização do mapa das áreas prioritárias para inclusão urbana e social na definição dos

empreendimentos do orçamento participativo 2003-2004

A Prefeitura de Belo Horizonte, no ato da “formação de uma  consciência de direitos”, vem

atuando desde 1993 num programa de intervenções urbanas visando à distribuição do

orçamento junto com a sociedade. Esse trabalho consiste na participação conjunta da

população e das secretarias da PBH para definir as obras e intervenções que serão

priorizadas e desenvolvidas com o recurso público. O nome dessa inovação nas políticas

públicas é Orçamento Participativo (OP).

O OP não possui formato único, está em constante aprimoramento. Segundo Roberto Pires,

na reflexão sobre os efeitos distributivos que o OP significou para Belo Horizonte, um dos

pontos importantes a enfocar é a lógica da adoção de instrumentos que regulam o processo

decisório do OP e que foram orientados para a realização da inversão de prioridades:

...o OP incorpora em sua metodologia instituições destinadas a incentivar
a produção de impactos distributivos (por meio da distribuição de
recursos, captação de demandas e definição de prioridades). Tal fato
representa a introdução de fatores de maior justiça distributiva e a
constituição de um instrumento potencialmente eficaz de combate à
exclusão territorial (PIRES, 2003: 14).

A cada nova edição, são elaboradas novas metodologias para priorizar a população

vulnerável. São adotados, também, critérios para que as obras solicitadas nas regiões

consideradas mais carentes tenham peso diferente das demais, na tentativa de mudar essa

realidade e diminuir as diferenças intra-urbanas.
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Para isso, no OP 2003-2004 foi utilizado o estudo do Mapa das Áreas Prioritárias para

Inclusão Urbana e Social, que é o enfoque desta monografia, pois define a importância do

Geoprocessamento nas intervenções públicas.

A população residente no grau mais crítico da pobreza situa-se na classe I. Esses setores

censitários (Censo 2000) contidos nessa classe são diferenciados das demais áreas. As

obras solicitadas que caírem dentro ou perto delas, conforme critérios que serão abordados

mais à frente, receberão um peso para priorizar sua aprovação nas rodadas do OP.

Ao fazer estudo mais minucioso dessas áreas, percebe-se que nesses setores existem áreas

desocupadas e incompatibilidade entre eles e os limites de vilas, favelas e conjuntos

habitacionais considerados pela PBH. Então, fizeram-se necessárias a elaboração e a

execução de um critério que permitisse redefinir os limites desses setores, mas com o

objetivo de aproxima-los da população residente e da realidade, para maior precisão. O

critério adotado recebeu o nome de “refinamento das áreas prioritárias”.

 A metodologia e o tratamento adotados (Anexo 1) no “refinamento das áreas” foram

realizados a partir da sobreposição dos setores censitários de Belo Horizonte com fotos

aéreas possibilitando o expurgo dos vazios demográficos. Concomitantemente, foram

realizadas reuniões com as nove Secretarias de Coordenação Regional, contando com a

participação de representantes das Gerências do OP e das Secretarias Regionais de

Serviços Urbanos e Sociais, quando foram listados os nomes dos bairros e vilas onde estão

localizadas as áreas prioritárias e identificadas as ruas que delimitam essas áreas (MELLO,

2003).

É importante frisar que o programa utilizado no processo foi o MapInfo e as imagens

aéreas orto-retificadas, 1999, são de autoria da VISTAEREA Ltda., com resolução espacial

0,4m/pixel, coordenada central no sistema UTM(SAD69): 617040 e 7798000 (fuso 23 sul).

As reuniões foram feitas com as nove Secretarias de Coordenação Regional e tiveram a

presença de representantes da comunidade, pois ambos entraram com o conhecimento de

campo, facilitando a comprovação da situação da população das áreas e consolidaram os

resultados do estudo das áreas prioritárias.
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Os mapas das Fig. 23 e 24 (ver anexos) apresentam, respectivamente, o resultado do

refinamento dos setores de classe I e a comparação entre eles antes e depois do processo.

 Depois do processo de refinar as áreas, foi criado um critério para a valorização das

demandas solicitadas e atribuído um peso para promover a localização das que atenderão

essas áreas. O primeiro foi homogeneizar as áreas com relação à sua população residente,

criando um peso para cada região administrativa.

TABELA 1

Peso para votação de demandas nas áreas prioritárias para

Inclusão Urbana e Social

REGIONAIS População Áreas
Prioritárias (Classe I de

Pobreza)

% da Pop. das Áreas Prioritárias
sobre a População Regional

Peso

BARREIRO 26.002 9,9% 30%

CENTRO-SUL 38.875 14,9% 40%
LESTE 29.340 11,5% 30%
NORDESTE 21.478 7,8% 20%

NOROESTE 17.349 5,1% 20%
NORTE 19.792 10,2% 30%
OESTE 28.201 10,5% 30%

PAMPULHA 7.680 5,4% 20%
VENDA NOVA 13.714 5,6% 20%

TOTAIS 202.431 9,0%

População BH 2.238.526

Fonte: Anuário Estatístico de Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, 2003.

O objetivo desse critério é facilitar a aprovação de um número maior de empreendimentos

localizados em áreas prioritárias (MELLO, 2003). Mas, com relação aos empreendimentos,

é importante diferenciar as demandas de infra-estrutura e de urbanização de vilas (ex.:

asfaltar uma rua)  das demandas de equipamento público (ex.: escolas, posto de saúde),

pois as solicitações de infra-estrutura atendem, a princípio, a população mais próxima da

área, então, ela é pontual, mas as de equipamento público atendem uma população muito

maior, sendo necessária a criação de raios como critérios de inserção.
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Para a criação dos raios foram feitas discussões com as Secretarias Temáticas (Estrutura

Urbana, Habitação, Educação, Esportes, Cultura, Assistência Social, Saúde e Meio

Ambiente e Saneamento) para definição dos critérios de inserção das demandas em relação

às áreas. Ficou estabelecido que:

• Demanda de infra-estrutura e de urbanização de vilas: pontuadas apenas aquelas

inseridas nos limites das áreas.

• Demanda de equipamentos públicos: pontuadas de acordo com um raio de

afastamento das áreas, diferenciado segundo sua finalidade:

Educação:  demandas situadas até 800m das áreas;

Esportes: 500m;

Cultura: 500m;

Assistência Social: 200m;

Meio Ambiente: - Parques: 800m

-  Praças: 500m

No primeiro momento não houve discussão com a Secretaria de Saúde, por indefinição de

sua representação. Por isso, foi adotado um raio de 800m, semelhante ao da Educação.

Esse critério foi revisado entre a segunda rodada e os fóruns, adotando-se, então, o limite

de área de abrangência dos Centros de Saúde associado ao critério do raio de 800m

(MELLO, 2003).

O próximo passo do processo foi georeferenciar as demandas solicitadas, assim, elas

tornam-se pontuais e se caírem em alguns desses critérios recebem um carimbo dizendo

que estão dentro das áreas prioritárias, podendo receber o peso (Tabela 1) . A comunidade

solicitou aproximadamente 500 empreendimentos, que passaram pelo processo de serem

pontuados em meio digital. Para georeferenciar, foi utilizado o programa MapInfo,

combinando diversas bases como: imposto predial e territorial urbano (IPTU), zoneamento,

trecho, nome do logradouro, bairro, vilas e favelas, áreas verdes, áreas refinadas, raios de

abrangência, imagens de áreas de 1999 e outros, que facilitaram e deram precisão a essa

etapa. Depois de todo o processo (ex.: rodadas do OP e Fóruns Regionais de Prioridade)
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que envolve a comunidade levando-a a votar para decidir quais obras serão feitas com o

recursos de 2003, chega-se aos resultados (Tabela 2).

Tabela 2

Número de empreendimentos total e inseridos nas áreas prioritárias

REGIONAL
INSERIDAS
NAS ÁREAS

PRIORITÁRIAS

N.°  TOTAL
EMPREENDIMENTOS %

BARREIRO 10 14 71%
CENTRO-SUL 9 15 60%
LESTE 6 11 55%
NORDESTE 5 11 45%
NOROESTE 5 12 42%
NORTE 11 12 92%
OESTE 5 14 36%
PAMPULHA 4 10 40%
VENDA NOVA 9 15 60%
TOTAL 64 114 56%

                    Fonte: Gerência do Orçamento Participativo – GEOP/SMPL

A Tabela 2 mostra o resultado (em %) da aplicação dos critérios de priorizar as demandas

situadas nas áreas mais críticas de Belo Horizonte, comparando o total de obras aprovadas

com as situadas nessas áreas, que são prioritárias para as políticas públicas. Nota-se que

mais da metade dos empreendimentos aprovados estão nessas áreas, mostrando que os

objetivos foram atingidos. Então, a aplicação dessa metodologia verificou-se eficaz na

valorização da participação dos setores da população localizados nas áreas de maior

pobreza (CALDEIRA, 2003).

O geoprocessamento mostrou-se importante e fundamental para que o programa BH

Cidadania atingisse seu objetivo principal de distribuição da verba pública mais consciente,

valorizando a população carente para fins de inclusão social.
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Combinando  software (ex.: MapInfo) e  banco de dados (ex.: dados do Censo), pode-se

gerar estudos e subsidiar sua aplicação. Um exemplo  mostrado foi no Orçamento

Participativo de 2003.
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QUADRO 1

Dimensões, variáveis, indicadores e fontes
Dimensão Variável Indicadores Fonte

Renda nominal média do chefe
de domicílio

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000Econômica Renda Proporção de pobres IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Educação Taxa de analfabetismo IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Social Saúde Índice de risco à saúde PBH. Secretaria Municipal
de Saúde

Saneamento básico % de domicílios sem
esgotamento sanitário adequado IBGE. Dados do Censo

Demográfico de 2000
Abastecimento

de água
% de domicílios sem
abastecimento de água
adequado.

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

Ambiental
Urbana

Coleta
de lixo

% de domicílios sem coleta
adequada do lixo

IBGE. Dados do Censo
Demográfico de 2000

4.1 O tratamento dos dados

Esse tratamento foi elaborado pelo Kopit, no estudo da Expansão das Áreas Prioritárias,

2002.

No presente estudo utilizou-se uma adaptação da metodologia descrita por Ferreira (1989),

intitulada best score para variáveis não padronizadas1. O método implica que se arrolem

diversas variáveis para cada um dos setores censitários do município2, que são

relacionados e hierarquizados de acordo com o valor da posição ordinal de cada uma das

variáveis consideradas, conforme exemplo genérico apresentado no Quadro 2.

                                                
1Essa metodologia encontra-se descrita em detalhes na Obra Economia Regional: Teorias e métodos de
análise, organizada por Haddad, Paulo R., no capítulo 10, p. 511-515.
2Para fins deste estudo, considera-se um universo de território subdividido em unidades espaciais básicas, que
se constitui na subdivisão mais fina possível do território. A escolha de tais unidades pode ser feita segundo
dois caminhos: de cima para baixo ou de baixo para cima. No primeiro caso, em geral, toma-se para a
unidade espacial básica a menor área para a qual são disponíveis os dados. A segunda alternativa pressupõe
que essas unidades sejam estabelecidas a partir do estudo individual de cada uma das áreas.
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QUADRO 2

Ordem hierárquica dos setores censitários, segundo as variáveis consideradas

Xn
1

Setores
censitários Xn

1 Xn
2 Xn

n Xt
1 Xt

2 Xt
n

A 1 3 2 4 5 N

B 3 2 1 5 3 6

C 4 1 6 N 2 2

... N 4 N 3 4 1

N 2 N 3 1 N 3

Os valores para cada variável são ponderados segundo a importância que lhes atribui o

analista antes da hierarquização das unidades espaciais de análise, no caso os setores

censitários. Deve-se lembrar, contudo, que os pesos não alteram a hierarquia segundo as

variáveis utilizadas.

A etapa seguinte consiste em somar os valores do rank das variáveis para cada um dos

setores censitários, obtendo-se uma hierarquia final. De posse desse ranking, os setores

censitários são agrupados em classes conforme critério preestabelecido e plotados em um

mapa utilizando-se o programa MapInfo, obtendo-se, assim, regiões para os que forem

adjacentes e estiverem na mesma classe ou um tipo de estrutura espacial quando não

houver um grupo de setores censitários contíguos, porém, pertencentes a um mesmo

intervalo de classe que outros.
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5 RESULTADOS

Como resultado do estudo, tem-se o mapa das áreas prioritárias para inclusão urbana e

social. Esse mapa será usado como referência para a priorização das demandas públicas.

Seu objetivo foi especializar no menor universo a população que está em situação de

carência ou privação urbana e social mais acentuada. O menor universo que homogeneíza

o espaço territorial de Belo Horizonte e possui dados estatísticos com credibilidade são os

2564 setores censitários do IBGE, por possuírem critérios bem definidos. Desses setores,

661 são  identificados pelo estudo como áreas com algum tipo de carência, privação e

exclusão urbana e social. É importante ressaltar que a situação dessa população carente não

é homogênea, produzindo níveis de pobreza que são divididos no estudo através de classes.

Os da classe I encontram-se em situação pior que as demais; nas classes II, III e IV seus

moradores estão um pouco melhor que na classe I, mas não deixam de ser considerados

pobres. Uma observação é com relação à classe V que, no mapa da Fig.9, são as áreas em

branco dentro do limite de Belo Horizonte, definidas como áreas onde predominam a

população não pobre.

Tirando a classe V, por não ser objeto do estudo, tem-se a classe I com maior número de

setores censitários  (216), em seguida vem a classe IV com 162, classe III com 145 e classe

II com 138. Pode-se concluir que o espaço geográfico onde a população mais carente de

Belo Horizonte encontra-se está situado na classe que possui o pior valor no rank. Então,

tem-se a maior concentração de pobres em condições críticas, merecendo atenção nas

intervenções públicas.
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Figura 9 – Áreas prioritárias para inclusão social.
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Figura 10 – Localização da infra-estrutura pública da Prefeitura de Belo

Horizonte - Áreas prioritárias.



27

Figura 11 – Áreas verdes - Áreas prioritárias.
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Figura 12  - Centros de Saúde -  Áreas prioritárias.
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Figura 13 – Hospitais  -  Áreas prioritárias.
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Figura 14 – Escolas Municipais -  Áreas prioritárias.
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Figura 15 - Equipamentos Culturais - Áreas prioritárias.
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Figura 16 – Equipamentos Esportivos - Áreas prioritárias.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

6.1 Utilização do mapa das áreas prioritárias para inclusão urbana e social na definição dos

empreendimentos do orçamento participativo 2003-2004

A Prefeitura de Belo Horizonte, no ato da “formação de uma  consciência de direitos”, vem

atuando desde 1993 num programa de intervenções urbanas visando à distribuição do

orçamento junto com a sociedade. Esse trabalho consiste na participação conjunta da

população e das secretarias da PBH para definir as obras e intervenções que serão

priorizadas e desenvolvidas com o recurso público. O nome dessa inovação nas políticas

públicas é Orçamento Participativo (OP).

O OP não possui formato único, está em constante aprimoramento. Segundo Roberto Pires,

na reflexão sobre os efeitos distributivos que o OP significou para Belo Horizonte, um dos

pontos importantes a enfocar é a lógica da adoção de instrumentos que regulam o processo

decisório do OP e que foram orientados para a realização da inversão de prioridades:

...o OP incorpora em sua metodologia instituições destinadas a incentivar
a produção de impactos distributivos (por meio da distribuição de
recursos, captação de demandas e definição de prioridades). Tal fato
representa a introdução de fatores de maior justiça distributiva e a
constituição de um instrumento potencialmente eficaz de combate à
exclusão territorial (PIRES, 2003: 14).

A cada nova edição, são elaboradas novas metodologias para priorizar a população

vulnerável. São adotados, também, critérios para que as obras solicitadas nas regiões

consideradas mais carentes tenham peso diferente das demais, na tentativa de mudar essa

realidade e diminuir as diferenças intra-urbanas.
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Para isso, no OP 2003-2004 foi utilizado o estudo do Mapa das Áreas Prioritárias para

Inclusão Urbana e Social, que é o enfoque desta monografia, pois define a importância do

Geoprocessamento nas intervenções públicas.

A população residente no grau mais crítico da pobreza situa-se na classe I. Esses setores

censitários (Censo 2000) contidos nessa classe são diferenciados das demais áreas. As

obras solicitadas que caírem dentro ou perto delas, conforme critérios que serão abordados

mais à frente, receberão um peso para priorizar sua aprovação nas rodadas do OP.

Ao fazer estudo mais minucioso dessas áreas, percebe-se que nesses setores existem áreas

desocupadas e incompatibilidade entre eles e os limites de vilas, favelas e conjuntos

habitacionais considerados pela PBH. Então, fizeram-se necessárias a elaboração e a

execução de um critério que permitisse redefinir os limites desses setores, mas com o

objetivo de aproxima-los da população residente e da realidade, para maior precisão. O

critério adotado recebeu o nome de “refinamento das áreas prioritárias”.

 A metodologia e o tratamento adotados (Anexo 1) no “refinamento das áreas” foram

realizados a partir da sobreposição dos setores censitários de Belo Horizonte com fotos

aéreas possibilitando o expurgo dos vazios demográficos. Concomitantemente, foram

realizadas reuniões com as nove Secretarias de Coordenação Regional, contando com a

participação de representantes das Gerências do OP e das Secretarias Regionais de

Serviços Urbanos e Sociais, quando foram listados os nomes dos bairros e vilas onde estão

localizadas as áreas prioritárias e identificadas as ruas que delimitam essas áreas (MELLO,

2003).

É importante frisar que o programa utilizado no processo foi o MapInfo e as imagens

aéreas orto-retificadas, 1999, são de autoria da VISTAEREA Ltda., com resolução espacial

0,4m/pixel, coordenada central no sistema UTM(SAD69): 617040 e 7798000 (fuso 23 sul).

As reuniões foram feitas com as nove Secretarias de Coordenação Regional e tiveram a

presença de representantes da comunidade, pois ambos entraram com o conhecimento de

campo, facilitando a comprovação da situação da população das áreas e consolidaram os

resultados do estudo das áreas prioritárias.
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Os mapas das Fig. 23 e 24 (ver anexos) apresentam, respectivamente, o resultado do

refinamento dos setores de classe I e a comparação entre eles antes e depois do processo.

 Depois do processo de refinar as áreas, foi criado um critério para a valorização das

demandas solicitadas e atribuído um peso para promover a localização das que atenderão

essas áreas. O primeiro foi homogeneizar as áreas com relação à sua população residente,

criando um peso para cada região administrativa.

TABELA 1

Peso para votação de demandas nas áreas prioritárias para

Inclusão Urbana e Social

REGIONAIS População Áreas
Prioritárias (Classe I de

Pobreza)

% da Pop. das Áreas Prioritárias
sobre a População Regional

Peso

BARREIRO 26.002 9,9% 30%

CENTRO-SUL 38.875 14,9% 40%
LESTE 29.340 11,5% 30%
NORDESTE 21.478 7,8% 20%

NOROESTE 17.349 5,1% 20%
NORTE 19.792 10,2% 30%
OESTE 28.201 10,5% 30%

PAMPULHA 7.680 5,4% 20%
VENDA NOVA 13.714 5,6% 20%

TOTAIS 202.431 9,0%

População BH 2.238.526

Fonte: Anuário Estatístico de Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, 2003.

O objetivo desse critério é facilitar a aprovação de um número maior de empreendimentos

localizados em áreas prioritárias (MELLO, 2003). Mas, com relação aos empreendimentos,

é importante diferenciar as demandas de infra-estrutura e de urbanização de vilas (ex.:

asfaltar uma rua)  das demandas de equipamento público (ex.: escolas, posto de saúde),

pois as solicitações de infra-estrutura atendem, a princípio, a população mais próxima da

área, então, ela é pontual, mas as de equipamento público atendem uma população muito

maior, sendo necessária a criação de raios como critérios de inserção.
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Para a criação dos raios foram feitas discussões com as Secretarias Temáticas (Estrutura

Urbana, Habitação, Educação, Esportes, Cultura, Assistência Social, Saúde e Meio

Ambiente e Saneamento) para definição dos critérios de inserção das demandas em relação

às áreas. Ficou estabelecido que:

• Demanda de infra-estrutura e de urbanização de vilas: pontuadas apenas aquelas

inseridas nos limites das áreas.

• Demanda de equipamentos públicos: pontuadas de acordo com um raio de

afastamento das áreas, diferenciado segundo sua finalidade:

Educação:  demandas situadas até 800m das áreas;

Esportes: 500m;

Cultura: 500m;

Assistência Social: 200m;

Meio Ambiente: - Parques: 800m

-  Praças: 500m

No primeiro momento não houve discussão com a Secretaria de Saúde, por indefinição de

sua representação. Por isso, foi adotado um raio de 800m, semelhante ao da Educação.

Esse critério foi revisado entre a segunda rodada e os fóruns, adotando-se, então, o limite

de área de abrangência dos Centros de Saúde associado ao critério do raio de 800m

(MELLO, 2003).

O próximo passo do processo foi georeferenciar as demandas solicitadas, assim, elas

tornam-se pontuais e se caírem em alguns desses critérios recebem um carimbo dizendo

que estão dentro das áreas prioritárias, podendo receber o peso (Tabela 1) . A comunidade

solicitou aproximadamente 500 empreendimentos, que passaram pelo processo de serem

pontuados em meio digital. Para georeferenciar, foi utilizado o programa MapInfo,

combinando diversas bases como: imposto predial e territorial urbano (IPTU), zoneamento,

trecho, nome do logradouro, bairro, vilas e favelas, áreas verdes, áreas refinadas, raios de

abrangência, imagens de áreas de 1999 e outros, que facilitaram e deram precisão a essa

etapa. Depois de todo o processo (ex.: rodadas do OP e Fóruns Regionais de Prioridade)
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que envolve a comunidade levando-a a votar para decidir quais obras serão feitas com o

recursos de 2003, chega-se aos resultados (Tabela 2).

Tabela 2

Número de empreendimentos total e inseridos nas áreas prioritárias

REGIONAL
INSERIDAS
NAS ÁREAS

PRIORITÁRIAS

N.°  TOTAL
EMPREENDIMENTOS %

BARREIRO 10 14 71%
CENTRO-SUL 9 15 60%
LESTE 6 11 55%
NORDESTE 5 11 45%
NOROESTE 5 12 42%
NORTE 11 12 92%
OESTE 5 14 36%
PAMPULHA 4 10 40%
VENDA NOVA 9 15 60%
TOTAL 64 114 56%

                    Fonte: Gerência do Orçamento Participativo – GEOP/SMPL

A Tabela 2 mostra o resultado (em %) da aplicação dos critérios de priorizar as demandas

situadas nas áreas mais críticas de Belo Horizonte, comparando o total de obras aprovadas

com as situadas nessas áreas, que são prioritárias para as políticas públicas. Nota-se que

mais da metade dos empreendimentos aprovados estão nessas áreas, mostrando que os

objetivos foram atingidos. Então, a aplicação dessa metodologia verificou-se eficaz na

valorização da participação dos setores da população localizados nas áreas de maior

pobreza (CALDEIRA, 2003).

O geoprocessamento mostrou-se importante e fundamental para que o programa BH

Cidadania atingisse seu objetivo principal de distribuição da verba pública mais consciente,

valorizando a população carente para fins de inclusão social.
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Combinando  software (ex.: MapInfo) e  banco de dados (ex.: dados do Censo), pode-se

gerar estudos e subsidiar sua aplicação. Um exemplo  mostrado foi no Orçamento

Participativo de 2003.
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9 Anexos

                                         Figura 17 – 1ª Etapa do refinamento.

                                             Figura 18 – 2ª Etapa do refinamento.
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                                           Figura 19 – 3ª Etapa do refinamento.

                                          Figura 20 – 4ª Etapa do refinamento.
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                                                 Figura 21 – 5ª Etapa do refinamento.

                                              Figura 22 – 6ª Etapa do refinamento.
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                  Figura 23 – Diferenças espaciais geradas pelo refinamento – classe I.
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               Figura 24 –  Áreas prioritárias refinadas – Vilas e favelas.
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          Figura 25 – Empreendimentos aprovados – Orçamento Participativo 2003-2004.     




