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Prefeitura PBH anuncia centro de referência para moradores de 

rua na Lagoinha

Local será instalado em área com grande concentração de usuários de crack na capital

“Nossa intenção é humanizar a abordagem desse problema, que é sério. Não queremos construir uma cidade que 

expulsa as pessoas, mas que possa incluí-las com seus problemas. Embaixo (dos viadutos), em vez de pedras, 

vamos fazer jardins, em vez de expulsar as pessoas, vamos acolhê-las e tentar ajudá-las”, pontuou Maria Caldas.

Link da matéria

AÇÃO

PREFEITURA
2 0 1 8

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/04/11/interna_gerais,950842/pbh-anuncia-centro-de-referencia-para-moradores-de-rua-na-lagoinha.shtml
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Prefeitura retira moradores de rua de mais um viaduto na 

Lagoinha para iniciar obras
Desocupação de área inferior do elevado Oeste, também chamado de Nansen Araújo, é parte de 

projeto de tratamento dos baixios do complexo, criticado após colocação de piso de pedras 

pontiagudas sob a Alça Leste.

Link vídeo:  vídeo

Link  matéria do jornal (2019)

AÇÃO

PREFEITURA
2 0 1 9

https://youtu.be/9xH5bJeJFzw
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/10/17/interna_gerais,1093455/pbh-retira-moradores-de-rua-de-mais-um-viaduto-na-lagoinha-para-obras.shtml
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LAGOINHA EM 

CONSTRUÇÃO
P R E F E I T U R A  D E  B E L O  H O R I Z O N T E

Registro feito no complexo da Lagoinha em Junho de 2020.

Link de  Locais de Apoio

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UkD6LVOG5gdORzIEQNF-BuLxiR9sFSvE&usp=sharing
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LAGOINHA DO

PASSADO
P R E F E I T U R A  D E  B E L O  H O R I Z O N T E

Registro feito no complexo da Lagoinha em Junho de 2020.
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AQUA

BOX
A P R E S E N T A Ç Ã O

O Instituto de estudos do Desenvolvimento Sustentável — IEDS,

em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado

de Minas Gerais — CAU/MG, através de edital de chamamento

público, vai implementar o “AQUABOX — Um banho de

solidariedade”. Uma iniciativa de acolhimento para higiene pessoal

e lavação de roupas, destinado ao trabalhadores da coleta de

materiais recicláveis do bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte.

O AQUABOX é uma ação solidária que visa estimular as práticas

de higiene recomendadas para prevenir a contaminação pelo

corona vírus, comprometidas pelo contexto de vulnerabilidade

social extrema em que vivem os trabalhadores sem teto que

coletam materiais recicláveis na região do bairro Lagoinha.

Uma medida de redução de danos de especial relevância neste

momento porque, apesar das regras de isolamento social adotadas

pelo município, a grande maioria desses trabalhadores continua

coletando materiais recicláveis para geração de renda, buscando

garantir sua sobrevivência mas em condições de extrema

precariedade e sujeitos a grande risco de contaminação.

Com esta instalação emergencial, além de garantir o atendimento

da higiene básica para essa população — mais necessária ainda

em tempos de epidemia, o IEDS estará experimentando uma

promissora tecnologia social, numa perspectiva de replicá-la,

posteriormente, em outras áreas da cidade.
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AQUA

BOX
A P R E S E N T A Ç Ã O

A estrutura, utilizando arquitetura com containers, contará

banheiros e lavanderia, será instalado nas proximidades da Praça

Vaz de Melo, Praça do Peixe, e do complexo de viadutos da

Lagoinha — uma área de concentração destas atividades e que é

marcada por grande degradação ambiental. O projeto arquitetônico

completo e seus complementares para reciclagem de um container

HC 40 pés, com sua adaptação para receber um espaço adequado

para banho, acesso à água potável e lavação de roupas.

Para o conhecimento e atendimento aos usuários-alvo será feito

uma campanha de comunicação e divulgação do projeto, seguida

de um cadastramento prévio desses trabalhadores sem teto, que

também receberão um manual de uso da Habitação Social e terão

disponíveis gratuitamente água potável, máquinas de lavar e secar

roupas, mão de obra auxiliar e todos os insumos necessários para

a higiene pessoal e vestimentas.

O potencial de atendimento do AQUABOX é de pelo menos 60

trabalhadores /dia e estará disponível por um período de 06 meses.
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AQUA

BOX
J U S T I F I C A T I V A

Neste período de isolamento social, as práticas de higiene recomendadas

para prevenir a contaminação pelo coronavírus ficam comprometidas no

contexto de vulnerabilidade social extrema em que vivem os

trabalhadores da coleta de materiais recicláveis na Lagoinha. O fato é

que, mesmo com as medidas de isolamento social adotadas pelo

município, a grande maioria desses trabalhadores continua coletando

materiais recicláveis para geração de renda e garantia da sua

sobrevivência, em condições de extrema precariedade e sujeitas a

grande risco de contaminação. Cabe destacar que parte considerável

desses trabalhadores exerce suas atividades na rua e são sem tetos,

morando nos baixios dos viadutos localizados no Complexo da Lagoinha,

não tendo acesso a qualquer infraestrutura de higiene.

Neste sentido, frente à pandemia do covid19, vai ser como

medida de redução de danos que propomos, através deste

projeto, a instalação emergencial de banheiro/lavanderia num

container na região. Com isso, além de se garantir o atendimento

da higiene básica para essa população, mais necessária ainda

em tempos de epidemia, estaremos experimentando uma

promissora tecnologia social, através deste equipamento,

podendo esta experiência ser replicada, posteriormente, em

outras áreas da cidade.

Neste sentido, é importante destacar que o equipamento

proposto, a ser construído com arquitetura em container, permite

o exercício de sustentabilidade ambiental, garantia de direito

social e experimentação da portabilidade.
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Desenvolver tecnologia social conectada 
com as ações de assistência técnica para 
Habitação de Interesse Social, 
promovendo a produção de 
conhecimento na área;

DESENVOLVER

Ampliar o conceito de Habitação de 
Interesse Social na perspectiva desta 
também incluir a oferta de equipamentos 
coletivos que venham melhorar as 
condições de vida da população de baixa 
renda;

AMPLIAR

Oferecer condições adequadas de higiene 
pessoal e também medidas de prevenção 
de disseminação do Corona Vírus;

OFERECER

1

2

3

Apresentar metodologia inovadora de 

práticas e técnicas de Athis, ao ampliar o 
conceito desta e utilizar estruturas 
recicladas como base;

APRESENTAR

Aplicar metodologia social com 
capacidade de ser replicável (uso de 
container) para este e para outros fins.

APLICAR

Estabelecer parceria entre entidades que 
têm como missão a colaboração para o 
desenvolvimento sustentável (Agenda 
2030);

ESTABELECER

5

6

7

Contribuir com a pesquisa de ações de

compatibilidade de agendas sócio-

ambientais-econômicas;

CONTRIBUIR

Considerar a valorização do Patrimônio

Cultural, ao propor uma ação de redução

de danos em bairro protegido como

patrimônio cultural pelo mecanismo da

Área de Diretrizes Especiais na LUOS de

Belo Horizonte e pelo tombamento de

conjunto pelo Conselho Deliberativo do

Patrimônio do Município.

CONSIDERAR

4

8AQUA

BOX
O B J E T I V O S
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A área de atuação imediata do projeto é o Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, região com inegável importância histórica para a capital de Minas

Gerais. Com o passar do tempo vem passando por processo de degradação, mas apesar disso, preserva parte da memória urbana da cidade. A

Lagoinha mantém ainda um importante conjunto de edificações históricas, com indicação de proteção através de tombamento municipal,

constituindo-se, como anotamos, numa ADE (Área de Diretrizes Especial) regulamentada no Plano Diretor Municipal de 2019. Por estas razões, já

expostas e pela presença significativa de trabalhadores da coleta de matérias recicláveis é que propomos esta ação no Bairro Lagoinha, que

poderá também atender os bairros Bonfim e Carlos Prates.

AQUA

BOX
L O C A L I Z A Ç Ã O
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AQUA

BOX
C R O N O G R A M A

Assinatura de contrato

Aquisição e adaptação do container

Elaboração de Site do Projeto 

Aquisição de equipamentos

Instalação de equipamentos

Adequação de espaço para estacionamento do container

JULHO SETEMBRO

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

AGOSTO

Abertura do espaço para atendimento

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

.

OUTUBRO

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

Realização de campanha de financiamento coletivo 

para manutenção da atividades pós período 

emergencial.
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AQUA

BOX
C R O N O G R A M A

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

Realização de campanha de financiamento coletivo para 

manutenção da atividades pós período emergencial.

NOVEMBRO JANEIRO

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

DEZEMBRO

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo

FEVEREIRO

Atendimento – oferta de banho

Atendimento – oferta de lavanderia

Atendimento – oferta de água potável para consumo
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AQUA 

BOX
P R O P O S T A  - P R O J E T O

LAVANDERIA SANITARIO

BARBEARIA BANHEIROS
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7. Contrapartidas

Especificação Valor (R$) % do 

patrocínio

Elaboração de projeto arquitetônico e complementares

5.000,00 10,30
Elaboração de site do projeto

2.000,00 3,02

Manutenção de site do projeto (hospedagem) 300,00 0,62

Plano de comunicação(elaboração e implantação) 3.000,00 6,18

Produção de video documental ( 5 min) 2.500,00 5,15

Elaboração de manual de uso de container em Habitação de Interesse Social

2.000,00 4,12

Campanha de informação sobre a necessidade de Higiene pessoal adequada

1.500,00 3,09

Adequação do espaço para receber o container 800,00 1,65

Mobiliário para o espaço da lavanderia e banheiros (03 escaninhos, 02 mesas, 04 cadeiras)

600,00 1,24

Total (mínimo 20% do valor de patrocínio aprovado): 17.700,00 36,45
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8. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros

Patrocinada Valor % sobre o Total

Material de consumo 0,00 0,00

Serviços de terceiros – Pessoa Física 0,00 0,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.100,00 1,66

Custo Indiretos/Equipe encarregada pela execução 16.000,00 24,15

Equipamentos e materiais permanentes 600,00 0,91

Total Patrocinada: 17.700,00 26,72

Patrocínio CAU/MG Valor % sobre o Total

Material de consumo 5.120,00 7,73

Serviços de terceiros – Pessoa Física 6.600,00 9,96

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.200,00 10,87

Custo Indiretos/Equipe encarregada pela execução 00,00 0,00

Equipamentos e materiais permanentes 29.634,00 44,73

Total Patrocínio CAU/MG: 48.554,00 73,28

Total: 66.254,00 100%
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DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO TOTAL
Elaboração de projeto arquitetônico e complementares serviço 1 5.000,00 5.000,00
Elaboração de site do projeto serviço 1 2.000,00 2.000,00
Manutenção de site do projeto (hospedagem) serviço 1 300,00 300,00
Plano de comunicação:                                                                                   1)Elaboração de 
textos de divulgação do projeto;
2) Site do projeto;
3) 05 Banners eletrônicos para o site do projeto;
4) 05 peças para Instagram;
5) 05 peças para facebook;
6) 05 peças gráficas para distribuição via WhatsApp;
7) O1 banner de lona para instalação no local do projeto (elaboração); serviço 1 3.000,00 3.000,00
Produção de video documental ( 5 min) serviço 1 2.500,00 2.500,00
Elaboração de manual de uso de container em Habitação de Interesse Social serviço 1 2.000,00 2.000,00
Campanha de informação sobre a necessidade de Higiene pessoal adequada serviço 1 1.500,00 1.500,00
Adequação do espaço para receber o container serviço 1 800,00 800,00
Mobiliário para o espaço da lavanderia e banheiros (03 escaninhos, 02 mesas, 04 
cadeiras) verba 1 600,00 600,00

17.700,00

Máquina lava e seva   11kg unidade 4 3.000,00 12.000,00
Mão de obra lavadeira serviço 6 1.100,00 6.600,00
Aluguel do espaço serviço 6 500,00 3.000,00
conta de luz serviço 6 400,00 2.400,00
conta de água serviço 6 300,00 1.800,00
Caixa metálica adaptada (container HC 40) unidade 1 17.634,00 17.634,00
Material de uso pessoal (higiene) sabonete 10g(40 pessoas dia x 180 dias) unidade 7200 0,30 2.160,00
sabão em pó para máquina de lavar ( caixa de 2 kg) unidade 180 12,00 2.160,00
material de limpeza e manutenção do espaço verba 1 800,00 800,00

48.554,00

66.254,00
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DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO TOTAL
Container adaptado detalhamento
aquisição de caixa metálica ( container HC 40) unidade 1 7.000,00 7.000,00
transporte do container serviço 1 1.000,00 1.000,00
Adaptação do container (serviço serralheiro) serviço 1 2.000,00 2.000,00
divisórias metálicas internas (materiais) verba 1 2.000,00 2.000,00
Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L Saída Vertical - Branco unidade 2 300,00 600,00
Ducha Elétrica Advanced - 110V/ 5500W - Branco - Lorenzetti unidade 4 90,00 360,00
Torneira Automática Mesa Lavatório unidade 3 40,00 120,00
Sifão Flexível Franke Padrão Para Cubas, Pias E Tanques unidade 3 18,00 54,00
kit estrado de pvc para piso  5 unidades (50X25X2,5 PRETO) kit 4 50,00 200,00
instalação elétrica serviço 1 500,00 500,00
material elétrico verba 1 800,00 800,00
instalação hidro sanitária serviço 1 500,00 500,00
material hidros sanitário verba 1 600,00 600,00
Pintura mão de obra verba 1 300,00 300,00
material pintura verba 1 400,00 400,00
basculante - vidro unidade 6 200,00 1.200,00

17.634,00
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