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RESUMO: O presente trabalho apresenta a situação atual do Setor Taninho, localizado na cidade de MineirosGoiás, sendo este um bairro de baixa renda, tendo como consequências, o aumento da violência na cidade e pelo
fato de uma parte das pessoas morarem na encosta do córrego Mineiros, há transmissão de doenças. Portanto,
este resumo tem como objetivo de realizar uma intervenção urbanística de micro escala para promover uma
melhor qualidade de vida à população do setor. Como metodologia, foram usados livros e acervos da Biblioteca
de Mineiros e a Biblioteca da UNIFIMES, contando também com entrevistas com moradores do setor. Diante
das pesquisas feitas, há a necessidade de melhorar o lazer dos moradores e dar melhores condições de vida para
as pessoas que moram no setor e na encosta do córrego, fazendo com que tenham mais benefícios em suas vidas.
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INTRODUÇÃO

O setor Taninho situado na cidade de Mineiros-Goiás é uma região que foi
desenvolvida no ano de 2003. O bairro está localizado na periferia da região sudoeste da
cidade, caracterizado pela baixa renda social da população local (BORGES, 2017).
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De acordo com o capítulo II, seção I, artigo 2 da LEI Nº 1487/2010, o setor Taninho
está classificado como uma Zonas de Especial Interesse Social. O mesmo vive problemas
sociais, econômicos e ambientais gravíssimos (MINEIROS, 2010).
A Educação Renda e Saúde de uma população é o tripé do Índice de desenvolvimento
humano (IDH), na cidade de Mineiros o IDH é de 0,718 influenciado por bairros de baixa
rende e saúde precária. O ideal para esse parâmetro é acima de 0,8, que é considerado alto, até
0,799 é considerado uma cidade de médio desenvolvimento e abaixo de 0,500 de baixo
desenvolvimento.
Nessa perspectiva o objetivo deste trabalho é propor uma intervenção social no setor
Taninho, para que a sociedade possa ter uma melhor qualidade de vida.

METODOLOGIA

Para realização deste trabalho foi feita uma pesquisa em livros, e acervos da Biblioteca
municipal de Mineiros e Biblioteca da UNIFIMES, artigos científicos, teses dissertações entre
outros nos dias 15-08-2017 á 01-09-2017. Em seguida foi realizado uma pesquisa em campo,
onde circulamos pelo setor Taninho, e foram feitas entrevistas com alguns moradores da
região no dia 25-09-2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O setor Taninho pertence a macrozona de especial interesse social, quando comparado
com o setor vizinho Residencial Alvina Paniago, pertencente a macrozona não prioritária para
investimentos públicos, foi deparado com uma realidade totalmente distinta. Pois conforme
(BORGES, 2017) o residencial Alvina Paniago foi um setor com casas padronizadas e
entregue já finalizadas aos moradores.

ENTREVISTA

Foram realizadas as seguintes perguntas aos moradores do setor Taninho:
 Como é para você morar nesta região da cidade no setor Taninho?
 Há quanto tempo mora nesta residência?
 Casa própria ou Alugada?
 Satisfeito com o local onde mora?
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 Satisfeito com a residência que mora?
 Falta Atuação do poder público?
 Problemas que já encontrou ou enfrentou por aqui?
 Já enfrentou algum tipo violência?
 Acha que está próximo ou longe ao centro?
 Tem saneamento básico?
Aferimos que a maioria da população que residi no setor Taninho, diz estar feliz, “é
bom morar aqui, vivo aqui desde criança” (morador da Rua Vilela). Os moradores vivem no
setor Taninho por fazerem parte da própria história do bairro. Uma questão surpreendente é
que a maioria dos moradores vivem lá a muito tempo, mesmo antes do bairro ser homologado
pela prefeitura, outro ponto interessante é pela percepção dos moradores que o centro está
distante do setor.
Diante da pesquisa realizada, percebemos que a maioria das residências são próprias,
pouquíssimas casas são alugadas, a maior parte da população diz sentir muita falta da atuação
do poder público no setor, com relação a segurança, saúde, saneamento básico e lazer. Ao
indagar um morador da Avenida Souza com relação as carências do setor Taninho a resposta
obtida foi, “ Precisa de uma praça aqui ó”. Os moradores do setor Taninho notam a presença
muito intensa da violência e a falta de policiamento no local, a percepção com relação ao saneamento básico é praticamente nula, pois a maioria diz descartar o esgoto no córrego Mineiros, entre outros resíduos conforme a figura 01.
Figura 01: Falta de saneamento

Fonte: Próprios autores
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De acordo com a Tabela 1 a densidade populacional do setor Taninho é muito grande,
acima de 500 hab/km². A população total é em torno de 1350 habitantes distribuídos em 368
domicílios, ocupando cerca de 0,20 km².

Tabela 1: Dados Demográficos do Setor TANINHO em 2010
Densidade populacional (hab/km²)
População

Acima de 500
Homens 691

Mulheres 670

Domicílios ocupados

368

Área ocupada

0,20 km²

Total: 1361

FONTE: CENSO IBGE, 2010

Em Mineiros há uma grande diversidade de infraestrutura para o comércio e
população, no bairro Taninho em estudo verificou que comparando com o Setor Alvina
Paniago, há uma falta de investimento básico de saúde e rede de saneamento básico
(BORGES, 2017).

CONCLUSÃO

No Setor Taninho como pôde ser observado possui imóveis precários, próximo ao córrego Mineiros utilizado para descarte de esgoto e lixo, consequentemente a qualidade de vida
da população deste local fica afetada, desenvolvendo diversos problemas.
A proposta de intervenção social é a implantação de uma praça para melhor lazer e
qualidade de vida da população, remoção da população ribeirinha para locais onde tem qualidade de vida, implantação de creches, UBS, e postos policiais.
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