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RESUMO  

O presente Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica possui como seu escopo            

principal subsidiar a prática pedagógica dos cursos de graduação em Arquitetura e            

Urbanismo e Engenharia da Faculdade Newton Paiva e que tenham como contexto            

o espaço urbano, a Nova Agenda Urbana e os Objetivos do Desenvolvimento            

Sustentável - ODS, lançados pela ONU, em 2015. Seu objetivo consiste em aferir, a              

aplicação do objetivo 11, cidades sustentáveis, dentro das políticas públicas de           

desenvolvimento urbano, em municípios das Regiões Metropolitanas do Estado de          

Minas Gerais, com análise dos indicadores. Outra contribuição gerada é pela           

divulgação dos resultados, após contato comunitário, é a construção do papel da            

academia na articulação entre governo e comunidades organizadas para prática          

constante das agendas governamentais, do assunto sustentabilidade urbana, tema         

que a faculdade desenvolve em seu projeto pedagógico. 

 INTRODUÇÃO  

A construção da nova agenda urbana a partir dos resultados da aplicação dos             

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio - ODM em 2000, assim como das            

discussões nas conferências do Habitat, deixou claro a importância do          

desdobramento do olhar sócio ambiental, a partir de novas metas focadas no            

combate às desigualdades sociais e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos             

e a sua forte ligação com o conceito de sustentabilidade no ambiente urbano. As              

instituições acadêmicas se tornaram um dos importantes impulsionadores sociais na          

busca pela formação de conhecimentos relacionados ao tema que, no médio e longo             

prazo, pudessem servir como avaliadores da eficácia do conjunto de medidas           

institucionais que se traduziram em políticas públicas e investimentos efetivos em           

melhorar o desempenho sócio ambiental dos países.  

OBJETIVOS  

A partir da metodologia de trabalho aferir por indicadores oficiais, a implantação            

do Objetivo 11, nas Regiões Metropolitanas de Minas Gerais, partindo de suas, leis,             

programas e ações com análise da articulação entre o papel dos governos na             

implantação de instrumentos de sustentabilidade e a atuação da sociedade civil no            

controle social efetivo destas políticas, utilizando a academia como articuladora          

entre eles e visando à construção de um ambiente urbano mais igualitário e             



 

socialmente mais saudável para as futuras gerações, como preconizam os objetivos           

assinados por 192 países, inclusive o Brasil.  

METODOLOGIA  

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos a partir do contato direto com as fontes de               

aferição (governo e sociedade civil organizada), com uso de questionários          

estruturados cuja aplicação também está apoiada, entre outros, no uso da internet,            

das fontes existentes e que estão disponíveis nos sites oficiais cujo dados estão             

associados com o espaço metropolitano de Minas Gerais. Desde março de 2018, o             

trabalho passa a identificar as fontes de informação e de referências cartográficas e             

documentais existentes nos diversos órgãos e entidades com atividades         

relacionadas com o espaço metropolitano de Belo Horizonte, promovendo o          

estabelecimento de um acervo mínimo para ser adquirido e, ao mesmo tempo,            

constituindo um catálogo de referências, tanto relativas ao material adquirido, como           

relacionando as fontes de obtenção e acesso às informações sobre os ODS.  1

DESENVOLVIMENTO  

No presente momento estão sendo desenvolvidos e indicados os procedimentos e            

os critérios com os quais as referências deverão ser mantidas atualizadas, bem            

como integradas como parte do projeto Biblioteca Virtual do projeto, atrelado às            

atividades correlatas das metas executadas pelas Faculdades Newton Paiva, como          

contribuição concreta para esta instituição, além da participação em eventos, a           

realização de seminários e workshops e futura publicação de catálogo e eventual            

estabelecimento de convênios.  

Este projeto de pesquisa é proposto em um momento em que o prazo para              

cumprimento do disposto no Estatuto da Cidade também se impõe às cidades das             

regiões metropolitanas, revisão de seus planos diretores e compatibilização de seu           

arcabouço legal ao plano metropolitano. Em 2017, aprovou-se na Assembleia          

Legislativa de Minas Gerais, o Projeto de Lei Complementar nº74/2017 que institui o             

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI – da Região Metropolitana de            

Belo Horizonte – RMB e o macrozoneamento tem sido discutido desde 2014. Este             

1 A análise do orçamento geral dos municípios e seu desempenho orçamentário passa ser um balizador da sua                   
implantação. Esta análise de faz com a coleta de dados e elaboração de relatórios críticos sobre o tema. 



 

se desdobra em um macrozoneamento que compatibiliza as especificidades locais          

de uma região bastante peculiar em termos de ocupação do solo.  2

RESULTADOS PRELIMINARES  

É cedo para ensejar qualquer análise aprofundada sobre os resultados da           

pesquisa desenvolvida mas os encontros técnicos feitos com os municípios e           

sociedade civil traçam perspectivas pouco animadoras sobre a implantação dos          

ODS que os relatórios de campo certamente confirmarão. No atual momento,           

pesquisa análoga aplicada a academia já apresenta indicadores mais positivos. No           

campo de contato com a sociedade civil , os resultados estão sendo coletados.A            3

SDSN Global e o Observatório METRODS são articuladores importantes de uma           

agenda permanente com o principal órgão de governança metropolitana: a Agência           

Metropolitana de Minas Gerais. Os resultados preliminares já foram encaminhados          

para recente seminário nacional de Política Urbana, em São Paulo e organizado            

pelo IAB- Instituto de Arquitetos do Brasil e pelo CAU- Conselho de Arquitetura e              

Urbanismo, gerando contribuições importantes para a Carta dos Arquitetos         

Brasileiros. Além disso, o projeto foi exposto com êxito e recebeu adesão do             

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Houve apresentação recente           

do relatório preliminar em congresso no Chile. 
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2 A RMBH tem sérias restrições de uso e ocupação de seu território, a atividade de mineração é preponderante e a                     
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monoindústria da metalurgia e seu desenvolvimento gira em torno desta atividade econômica monofuncional,             
atrelada ao componente ambiental que é alta. No presente momento a equipe executa coleta de dados para                 
elaboração das análises. Uma inovação na elaboração da análises se faz pela detecção do grau de identidade                 
municipal com o espaço metropolitano e com as categorias ambientais existentes nestes territórios. A inclusão deste                
tema se deu a partir da observação do impacto que o recente acidente da SAMARCO, fora da Regiões                  
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3 São parceiros externos ao projeto, a agência local do SDSN, a Sociedade Mineira de Engenheiros e cinco dezenas de 
associações comunitárias, fora os movimentos organizados de luta pela Moradia, o que comprova o caráter aglutinador do ensino e 
seu poder de articulação junto às comunidades e governos metropolitanos 


