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Apresentação
O presente estudo teve como objetivo compreender melhor as demandas por melhorias habitacionais em
comunidades e bairros apoiados pela Gerdau. Para tanto, foi desenvolvida uma proposta metodológica
por Habitat para a Humanidade Brasil, que envolveu coleta de informações secundárias existentes sobre
o município, informações coletadas em diálogo com a equipe local da Gerdau, prefeitura e entidades
locais e informações coletadas in loco. O estudo foi realizado entre os meses de maio e julho de 2021 e
contou com a coordenação da Habitat Brasil e a participação de equipe de pesquisadores locais, em sua
maioria arquitetos/as e engenheiros/as, com atuação em projetos dessa natureza.
A necessidade de ampliar o olhar sobre as inadequações habitacionais surge do trabalho prático
desenvolvido pela Habitat Brasil, ONG que atua desde 1992 no Brasil com foco na promoção de moradia
adequada. Portanto, a metodologia propõe uma revisão do conceito utilizado atualmente pela Fundação
João Pinheiro, no cálculo do déficit habitacional qualitativo, incluindo outros tipos de precariedades
existentes nas moradias populares autoconstruídas, em especial. Contudo, o universo de análise e
observação foi restrito aos territórios indicados pela Gerdau, não sendo esse estudo extensivo ao
conjunto de necessidades habitacionais dos municípios.
Este relatório consolida os resultados do trabalho e contém informações coletadas sobre a cidade e
territórios analisados, a exemplo de leis, planos e projetos que incidem nas condições de moradia,
agregando informações sobre as condições institucionais do município na temática das melhorias
habitacionais. A partir do conjunto de informações coletadas e de critérios estabelecidos, foi possível
definir territórios prioritários para realização de visitas de campo e posterior identificação das
inadequações habitacionais mais frequentes dentre as casas visitadas.
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1. Fontes de informações disponibilizadas e sua validade
Considerando a necessidade de compreender melhor a dinâmica do município para apoiar a definição de
prioridades locais, buscou-se um conjunto de informações disponíveis em bases de dados nacionais e
locais. Muitas das informações já produzidas utilizam como referência o censo do IBGE realizado em 2010,
por ser a fonte de dados mais abrangente do país e que permite análises intraurbanas. Mesmo
considerando a defasagem dos dados do censo, optou-se por não desconsiderar informações produzidas
a partir dele.
Localmente, buscou-se informações a partir de leis, planos, cadastros, mapeamentos, levantamentos,
entre outros, inicialmente disponibilizados nos sites das prefeituras. Após essa busca inicial, as prefeituras
foram procuradas para que as informações fossem complementadas. Desse modo, o estudo leva em
consideração o conjunto de informações que as equipes locais conseguiram e sua validade.
Os documentos que foram disponibilizados à equipe estão descritos na tabela abaixo:
TABELA 01 - LISTA DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO
Documento

Formato disponível

Serve para o estudo?

Lei nº 1619/2007 - Plano Diretor do
Município

PDF

sim

Lei nº1670/2008 - Regularização
Fundiária

PDF

sim

Lei nº1794/2010 - Uso e ocupação
do solo

PDF

sim

Lei nº 1627/2007 - Programa "Mãos
à obra”

PDF

sim

Decreto 45180/2009 - Parque
Estadual Serra de Ouro Branco

PDF

sim

Com a Gerdau, conseguimos coletar informações referentes a um estudo sobre condições de moradias
de algumas comunidades apoiadas pela empresa. Obtivemos informações sobre o tempo em que a
Gerdau apoia a comunidade e qual tipo de assistência vem sendo realizada.
A Secretaria de Desenvolvimento Social é a secretaria que possui maior conhecimento sobre as
vulnerabilidades sociais do município, podendo nos apoiar no desenvolvimento da pesquisa.
Foram mapeadas 3 comunidades em que a Gerdau já atua e que tem interesse em aplicar esse estudo. As
comunidades são: São Francisco, Luzia Augusta e Alto do Chalé. Todas são localizadas na zona urbana da
cidade. Contudo, após contato com a Secretária de Desenvolvimento Social, equipe da Gerdau e
pesquisadoras, obtivemos informações relevantes sobre outros bairros que necessitam de apoio social.
São eles: Belvedere e Amália Rodrigues. Além disso, uma observação sobre zona rural também foi feita
pela Secretaria de Desenvolvimento Social: existem 16 comunidades rurais que possuem vulnerabilidade
social.
4

2. Caracterização geral do município

O município de Ouro Branco está localizado na mesorregião de Belo Horizonte. De acordo com o censo
de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da cidade era de
35.268 pessoas e a população estimada em 2020 é de 39.867 pessoas.
Em 2018, o salário médio mensal era de 3.9 salários mínimos 1. De acordo com os dados do CADÚNICO, a
cidade de Ouro Branco possui 4.053 famílias inseridas no Cadastro Único, tendo 3.050 famílias com o
cadastro atualizado nos últimos dois anos. Assim, o cadastro neste município é considerado bem
focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro
Único2.
Ouro Branco possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,764 com base em dados de 2010,
o PIB per capita é de R$104.169,26 e densidade demográfica de 136,31 hab/km².

1

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ouro-branco/panorama

2

Fonte:https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO
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Ouro Branco possui cerca de 89,6 % da sua população localizada na zona urbana. Tem como área
territorial 258,726 km², 56% de arborização de vias públicas e 56,30% de urbanização de vias públicas.
De acordo com o anexo I, podemos observar as demarcações do zoneamento da cidade.
Zoneamento “é o conjunto de regras – de parcelamento, uso e ocupação do solo – que define as
atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade (por exemplo, se é permitido
comércio, indústria, residências, etc.) e como as edificações devem estar implantadas nos lotes de forma
a proporcionar a melhor relação com a vizinhança” 3. Em Ouro Branco, o zoneamento está dividido em 14
áreas com características pré-determinadas. São elas: zona de expansão urbana, ZAR-1 ZAR-2, ZAR-3, ZAR4, Z Central, ZE-1, ZE-2, ZEIS, ZI, ZIH, ZPAM-1, ZPAM-2 e APP (anexo 1).
De acordo com a Lei nº1619/2007 que institui o Plano Diretor Municipal, no Título 3/capítulo 3 temos as
seguintes definições:
Art. 44. Para ordenação do uso e da ocupação do solo, o Município terá os seguintes tipos de zonas:
I – Zonas de Adensamento Restrito – ZAR, subdivididas em:
a) Zona de Adensamento Restrito 1 – ZAR1, para áreas com pouca restrição;
b) Zona de Adensamento Restrito 2 – ZAR2, para áreas com índice pequeno de restrição;
c) Zona de Adensamento Restrito 3 - ZAR3, para áreas com índice médio de restrição;
d) Zona de Adensamento Restrito 4 - ZAR4, para áreas com maior índice de restrição;
II - Zona Central – ZC, para áreas centrais, com maior aproveitamento dos lotes e maior possibilidade de
usos.
III – Zonas Especiais – ZE, destinadas a equipamentos urbanos especiais, subdivididas em:
a) Zonas especiais para equipamentos institucionais de cultura, lazer e turismo – ZE1;
b) Zonas especiais destinados a equipamentos institucionais de educação, religiosos, de saúde, serviços de
utilidade e sociais – ZE2;
IV – Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, destinadas a programas de habitação social;
V – Zonas Industriais – ZI, destinadas a implantação dos quarteirões industriais;
VI – Zona de Interesse Histórico – ZIH, destinada à preservação do conjunto arquitetônico de valor histórico
ao longo da Rua Santo Antônio, até a Capela Mãe dos Homens, incluindo a Praça Santa Cruz e seu entorno,
conforme o Anexo V – Mapa de Uso e Ocupação do Solo;
VII – Zonas de Proteção Ambiental – ZPAM subdivididas em:
a) Zona de Proteção Ambiental 1 – ZPAM1, com índice de Proteção Menor;
b) Zona de Proteção Ambiental 2 – ZPAM2, com índice de Proteção Maior.

3

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/noticias/index.php?p=200794.
Acesso em 19 de maio de 2021.
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§1º. A delimitação das zonas está apresentada no Anexo IV – Mapa de Macrozoneamento.
§2º. A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo estabelecerá o detalhamento das respectivas zonas
Assim, verificamos o uso ao qual todas as zonas são destinadas.
O Parque Estadual Serra do Ouro Branco, de acordo com o Decreto nº 45180 de 21 de setembro de 2019,
cria o parque e direciona as atribuições para Ouro Preto e Ouro Branco, municípios limítrofes em que a
serra está localizada.
Por ser uma Unidade de Conservação, esta fica impossibilitada de sofrer processos de ocupação, podendo
ocorrer desapropriação de pleno domínio pelo IEF- Instituto Estadual de Florestas.
Em sua dissertação, Bruna Vianna descreve que "a cidade se desenvolve entre as barreiras físicas, a Serra
de Ouro Branco e os córregos existentes” (VIANNA,2018). De acordo com o anexo 2, podemos visualizar
a espacialidade da cidade.
MAPA 02 – LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E
RURAL
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A Gerdau está localizada na divisa do município, sendo 80% da área que ocupa contida no município de
Congonhas e 20% em Ouro Branco.

Imagem 1- Imagem aérea de Ouro Branco e a Gerdau. Google Earth Pro, 2020 (Anexo 3)

A história de Ouro Branco está diretamente relacionada ao processo de ocupação do território em
decorrência das indústrias: “a cidade foi escolhida para sediar um grandioso empreendimento estatal: a
construção da Usina Presidente Arthur Bernardes (Açominas) a partir de 1976. Teve início então uma nova
fase de desenvolvimento da região. Apenas para as obras iniciais de construção da usina siderúrgica,
foram transferidas cerca de 20 mil pessoas para o município, um número cinco vezes maior que sua
população anterior” 4.
Para abrigar os funcionários da empresa, foram construídos 5 novos bairros na cidade. O primeiro bairro
construído foi o Siderurgia. Em seguida, seriam erguidos os bairros Primeiro de Maio, Metalúrgicos,
Pioneiros e Inconfidentes. Os núcleos industriais datam do início da década de 1980 (IFMG, 2019).
“As moradias eram destinadas aos trabalhadores de acordo com a posição que
ocupavam na empresa e sua faixa salarial. Os bairros Primeiros de Maio e Metalúrgicos,
mais próximos da usina, foram destinados aos operários. Siderurgia e Pioneiros aos
trabalhadores de nível técnico. E o bairro Inconfidentes aos trabalhadores
especializados, como os engenheiros. Desse modo, reproduziu-se, no espaço da cidade,
a hierarquia existente na empresa, o que acabou por influenciar as relações entre as
pessoas (IFMG,2019).”

4

Fonte: https://historias.ourobranco.ifmg.edu.br/Postagem/VisualizarPostagem?cod=8&categoria=7. Acesso em
19 de maio de 2021.
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3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais
A Secretaria de Desenvolvimento Social trabalha em conjunto com a Secretaria do Governo, que é
responsável pelo tema de habitação na cidade. Assim, a primeira faz a coleta de informações cadastrais
necessárias para compreensão e assistência à população.
De acordo com a Lei nº 1619/2007 que institui o Plano Diretor do município, podemos verificar que o
município possui Zonas Especiais de Interesse Social -ZEIS. As 3 comunidades destacadas pela equipe da
Gerdau estão localizadas em ZEIS, demonstrando a intenção de incentivar que essas áreas sejam
urbanizadas e direcionadas a programas habitacionais.
A Lei nº1627/2007 institui o programa “Mãos à Obra", que tem por finalidade a doação de material de
construção para reforma, ampliação e construção de moradias. Os moradores passam por um processo
de cadastro e levantamento socioeconômico elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
adicionando informações da Defesa Civil do município. Porém, há alguns anos o projeto está paralisado
devido à logística dos materiais, principalmente relacionados a armazenamento e à dificuldade dos
moradores em pagar a mão de obra.
Como maneira de resolver esse entrave, está em processo de desenvolvimento o projeto “Morar Melhor”,
elaborado pela Secretaria do Governo. Este projeto adicionaria à doação do material também a doação
de mão de obra, o que contemplaria essas dificuldades descritas acima. O entendimento do processo de
melhorias habitacionais é um assunto recorrente no município, porém, no momento, a atuação das
secretarias está muito direcionada no combate à pandemia.
Já a Lei nº1670/2008 está relacionada com o processo de regularização fundiária. Ao todo, já foram
entregues mais de 400 acessos a escrituras à população. Para este processo também existem critérios
pré-estabelecidos e de cadastro.
Um possível programa de melhorias habitacionais no município dependeria de receita própria para sua
viabilização. Devido ao enfrentamento à pandemia, o município tem priorizado investimentos em
questões mais básicas de políticas sociais. Em consequência do baixo investimento em desenvolvimento
social pelo Governo Federal, muitas destas ações estão sendo elaboradas e pagas com recursos próprios
do município.

4. Recorte territorial para análise urbanística e social
Um dos pressupostos para a realização do estudo foi a delimitação do recorte territorial inicial para
realização da análise urbanística e social, considerando as comunidades já apoiadas pela Gerdau. Seja
direta ou indiretamente, através de entidades locais parceiras. Desse modo, as indicações iniciais das
equipes locais da Gerdau, com o fornecimento de algumas informações básicas iniciais, ajudaram a
delimitar as áreas a serem analisadas.
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TABELA 02 - INFORMAÇÕES DA GERDAU SOBRE AS COMUNIDADES ATENDIDAS
Comunidades
apoiadas pela
Gerdau

São Francisco

Que tipo de
apoio a Gerdau
tem dado à
comunidade
ACAFRO
APAT

Tempo de
relação
com a
Gerdau

Tempo de
existência da
comunidade

Organização
comunitária

Condições de
moradia

+ de 10
anos

No mínimo
desde de
1978/79 com a
construção
inicial de 96
casas e 64
alojamentos
pela Gerdau.

- Associação de
Moradores São
Francisco

Conjunto
habitacional com
duas tipologias: a de
lotes individuais
com edificações
unifamiliares e a de
lotes condominiais
com edificações
multifamiliares,
constituídas de
antigos alojamentos
(casas geminadas)
com 150 unidades
originais,
construídas pela
Caixa Econômica
Federal.

+ de 10
anos

No mínimo
desde 1988,
comprovado
pelo
parcelamento
aprovado pela
Prefeitura
Municipal de
Ouro Branco

- Ação
comunitária do
bairro Luzia
Augusta

Conjunto
habitacional com
edificações de tipo
unifamiliar
horizontal. As
margens do córrego
existem áreas
ocupadas
espontaneamente.

+ de 10
anos

O bairro é um
loteamento
aprovado pela
Prefeitura
Municipal de
Ouro Branco
em 1990.

- Associação
Comunitária do
bairro Alto do
Chalé

As tipologias
habitacionais são
predominantement
e em alvenaria com
casos de fachada
sem revestimento
externo. A maioria
das tipologias são
térreas e as ruas são
asfaltadas. O bairro
possui
infraestrutura de
energia e
iluminação.

Instituto Miguel
Fernandes Torres
Casa de Música
de Ouro Branco
ASCOB

Luzia Augusta

ACAFRO
APAT
Instituto Miguel
Fernandes Torres
Casa de Música
de Ouro Branco
ASCOB

Alto Chalé

ACAFRO
APAT
Instituto Miguel
Fernandes Torres
Casa de Música
de Ouro Branco
ASCOB

Fonte: equipe local da Gerdau / entidade local/ Google
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A Gerdau atua em projetos sociais nas comunidades escolhidas. Seguem os projetos:
●
●
●
●
●

ACAFRO – Aulas de percussão e capoeira
APAT – Aulas de tênis
Instituto Miguel Fernandes Torres – Atendimento de crianças e adolescentes na área educacional,
social e profissional.
Casa de Música de Ouro Branco – Aula de música para crianças e adolescentes
ASCOB – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ouro Branco

As condições de moradia, segundo as fichas sínteses elaboradas em 2007 enviadas pelo Secretário de
Governo Arthur Hélio Albergaria Campos são:
●

São Francisco: A ocupação do solo foi iniciada pelo conjunto habitacional com duas tipologias: a
de lotes individuais com edificações unifamiliares e a de lotes condominiais com edificações
multifamiliares, constituídas de antigos alojamentos (casas geminadas) com 150 unidades
originais, construídas pela Caixa Econômica Federal.
O uso do solo é predominantemente residencial. O uso comercial ou de serviço ocorre em
algumas residências (uso misto), principalmente mercearias e bares. Não há concentração
significativa do uso não residencial (Anexo 4)

●

Luzia Augusta: A ocupação do solo foi iniciada pelo conjunto habitacional com edificações do tipo
unifamiliar horizontal. Às margens do córrego existiam áreas ocupadas espontaneamente.
O uso do solo é predominantemente residencial, sem concentração significativa do uso comercial
ou de serviços (Anexo 5)

●

Alto Chalé: A ocupação do solo foi iniciada predominantemente por edificações residenciais de
tipologia unifamiliar.
O uso do solo é predominantemente residencial, não ocorrendo concentração significativa do uso
comercial (Anexo 6)

Mesmo que as fichas síntese sejam de 2007, vemos que muitas informações ainda são relevantes,
principalmente o histórico dos bairros e o início do processo de ocupação e urbanização. As informações
que estão desatualizadas foram justificadas, ao longo do texto, pela legislação urbanística vigente.
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MAPA 03 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU

O município possui como característica da sua paisagem natural, a Serra de Ouro Branco, que está
localizada ao norte do território. Constitui o ponto inicial sul da Cadeia do Espinhaço. “Esta serra abriga
os campos rupestres, considerados como um dos ecossistemas mais ricos do mundo, sendo uma
importante área de recarga das bacias dos rios Paraopeba e Doce” (Pitanga et al., 2015).
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Imagem 2 - Vista da Serra de Ouro Branco a partir do núcleo urbano. Fonte: IEPHA
A despeito de sua presença como um importante obstáculo fisiográfico, a Serra de Ouro Branco não tem
imposto restrições à urbanização do município, pois esta tem se desenvolvido de modo a contorná-la, e
não a desafiá-la (Pitanga et al., 2015).
O processo de ocupação urbana na cidade foi “inicialmente de modo planejado, tendo como bases o
primeiro Plano Diretor do município e o Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU)” (Pitanga et al., 2015).
tais planos buscavam aliar o desenvolvimento econômico gerado pelo ciclo do aço com
a proteção ao meio ambiente, enfatizando a necessidade de proteção dos mananciais,
a natural e equilibrada distribuição de áreas verdes no tecido urbano e a
institucionalização de instrumentos capazes de prevenir e reprimir a presença de
agentes de poluição (gases, poeiras, vibrações, ruídos, exalações ou rejeitos
poluidores de água) capazes de comprometer a qualidade de vida da população
emergente (Pitanga et al., 2015)

No decorrer dos anos, a pressão para uma evolução econômica na cidade fez com que o município
adotasse medidas de urbanização compatíveis com essa evolução, preservando a integridade física e a
qualidade de vida da população local (Pitanga et al., 2015).
Porém, mesmo que tenha sido uma ação bem sucedida de planejamento, não evitou que áreas de risco
fossem ocupadas e gerassem atuação direta dos órgãos responsáveis.
Dados da Defesa Civil de 2011 relatam quais bairros estão localizados em áreas de risco de deslizamento
em encosta (Anexo 8)
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Dos dados apresentados, é possível constatar uma maior incidência de pontos de risco nos bairros São
Francisco, Nova Serrana e, principalmente, Luzia Augusta. Assim, de acordo com os bairros levantados
para execução dessa pesquisa, temos 2 que se enquadram no risco de deslizamentos: São Francisco e
Luzia Augusta. Existe, por parte do poder público, a iniciativa de regularização fundiária desses bairros,
através da Lei nº1670/2008, que institui o processo de regularização fundiária, além dos programas “Mãos
à Obra" e o “Morar Melhor” citados anteriormente.
As comunidades de São Francisco, Luzia Augusta e Alto Chalé estão localizadas em ZEIS de acordo com o
Plano Diretor Municipal. Também possuem, em seu território, pequenas regiões demarcadas como ZE-2.
De acordo com o Plano Diretor (zoneamento - anexo 1):
Zonas Especiais – ZE, destinadas a equipamentos urbanos especiais, subdivididas
a) Zonas especiais para equipamentos institucionais de cultura, lazer e turismo – ZE1;

em:

b) Zonas especiais destinados a equipamentos institucionais de educação, religiosos, de saúde, serviços de
utilidade e sociais – ZE2;
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, destinadas a programas de habitação social;
Assim, podemos constatar que mesmo os bairros São Francisco e Luzia Augusta registrando ocorrências
de deslizamento (anexo 8), são bairros que estão incluídos nas legislações vigentes com foco em
regularização fundiária, ZEIS e passíveis de investimentos em infraestrutura, demonstrando que podem
ser objetos de interesse deste estudo.

5. Definição dos territórios para as visitas de campo
Partindo da visão de que as melhorias habitacionais são mais um passo na consolidação de comunidades
e bairros nas cidades e que sua execução precisa ocorrer em áreas onde a tipologia habitacional
predominante não seja precária e que as famílias de fato não corram risco de vida, de remoção ou
despejo, foram definidos critérios eliminatórios para avaliação das comunidades/bairros inicialmente
considerados.
Critérios eliminatórios
1. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de risco – Áreas afetadas por proximidade
de subestação elétrica, fios de alta tensão, margem de rodovia ou ferrovia, adutoras, barragens
de rejeitos ou que tenham alto risco de deslizamento de encosta ou alagamento.
2. Totalmente ou majoritariamente localizada em área em conflito fundiário – Áreas afetadas por
ações de reintegração de posse, ações administrativas de desocupação ou existência de projetos
que impliquem na remoção de moradias.
3. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de preservação permanente ou unidade de
conservação – Áreas reconhecidas como unidades de conservação ambiental ou que estejam a
menos de 15 metros de margens de cursos d’água (APPs).
4. Tipologia habitacional predominante em madeira aproveitada, taipa e/ou restos de materiais –
Áreas ocupadas predominantemente por habitações construídas com materiais que possibilitem
a realização de melhorias habitacionais e não de novas construções.
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Estudo de evolução de ocupação das comunidades

São Francisco
O bairro São Francisco está localizado a quase 10km da sede da Gerdau. De acordo com a evolução dos
mapas do Google Earth (anexos 9 a 12), podemos verificar que o bairro teve como característica uma
ocupação dentro dos limites das ruas externas. Possui alguns lotes vazios e tem como destaque uma
ocupação longitudinal dos terrenos.
As tipologias habitacionais são predominantemente em alvenaria com casos de fachada sem
revestimento externo. A maioria das tipologias são térreas. As ruas são asfaltadas e o bairro possui
infraestrutura de energia e iluminação.

Luzia Augusta
O bairro Luzia Augusta está localizado abaixo do Parque Estadual Serra do Ouro Branco e a quase 11 km
da sede da Gerdau. De acordo com a evolução dos mapas do Google Earth (anexos 13 a 16), podemos
verificar que o bairro teve como característica uma ocupação ao norte, acima do acesso da MG-129,
sudoeste e grande parte do sudeste, após o Córrego Pé do Morro. Possui poucos lotes vazios.
As tipologias habitacionais são predominantemente em alvenaria com casos de fachada sem
revestimento externo. A maioria das tipologias são térreas e as ruas são asfaltadas na maior parte do
bairro. Na região sudeste, a expansão mais recente, as ruas ainda são de terra. O bairro possui
infraestrutura de energia e iluminação inclusive na expansão mais recente.

Alto Chalé
O bairro Alto Chalé também está localizado abaixo do Parque Estadual Serra do Ouro Branco e a quase 11
km da sede da Gerdau. De acordo com a evolução dos mapas do Google Earth (anexos 17 a 20), podemos
verificar que o bairro teve como característica uma ocupação ao oeste pela MG 443.Possui lotes vazios na
continuidade da porção oeste do território.
As tipologias habitacionais são predominantemente em alvenaria com casos de fachada sem
revestimento externo. A maioria das tipologias são térreas e as ruas são asfaltadas. O bairro possui
infraestrutura de energia e iluminação.

Nos municípios onde a Gerdau atua em mais de 4 comunidades/bairros, será necessário priorizar áreas
para realização da visita de campo na próxima fase do estudo. Tal priorização se utilizará de critérios
definidos previamente e que refletem questões físico-territoriais, do reconhecimento e investimento
público na consolidação da área e da renda da população.
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Critérios Classificatórios
1. Existência de infraestrutura básica (sistema de água e esgoto) – Área com sistema de água e/ou
esgotamento sanitário implantados.
Pontuação: Tem os dois sistemas = 2; Tem apenas água = 1.
2. Tempo de ocupação – Área com mais tempo de existência
Pontuação: 10 ou mais anos = 2; Entre 10 e 5 anos =1.
3. Reconhecida como ZEIS/AEIS – Área integra uma Zona ou Área Especial de Interesse Social –
ZEIS/AEIS no zoneamento da cidade.
Pontuação: Totalmente inserida em ZEIS/AEIS = 2; Parcialmente inserida em ZEIS/AEIS.
4. Ausência de elementos geradores de risco – Área sem presença de risco que ameace a
integridade ou manutenção das famílias no local.
Pontuação: Não tem risco = 2; Tem risco parcial = 1.
5. Ter ação ou projeto/recursos de regularização fundiária – Área já regularizada ou que esteja em
processo de regularização fundiária.
Pontuação: Área já regularizada = 3; Área em processo de regularização = 2; Área com previsão de
regularização = 1.
6. Ter ação ou projeto/recursos de urbanização - Área já urbanizada ou que esteja em processo de
urbanização.
Pontuação: Área já urbanizada = 3; Área em processo de urbanização = 2; Área com previsão de
urbanização = 1.
7. Prioridade em programa de melhorias habitacionais – Área prioritária em programa público de
melhorias habitacionais.
Pontuação: Prioridade com recursos para execução garantidos = 2; Prioridade sem recursos para a
execução garantidos = 1.
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TABELA 04 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

ESTUDO GERDAU + HABITAT

Prioridade em programa de
melhorias habitacionais

Ter ação ou projeto/recursos
de urbanização

Ter ação ou projeto/recursos
de regularização fundiária

Ausência de elementos
geradores de risco

Reconhecida como ZEIS/AEIS

Tempo de ocupação (+10
anos)

Comunidade/Bairro

Existência de infraestrutura
básica (sistema de água e
esgoto)

Critérios Classificatórios

Total de
pontos

São Francisco

2

2

2

1

2

2

0

11

Luzia Augusta

2

2

2

1

2

2

0

11

Alto do Chalé

2

2

2

2

2

1

0

11

Sobre os critérios classificatórios:
Apesar do número de comunidades estudadas ser abaixo do limite para a próxima etapa, essas foram
enquadradas nos critérios pré-estabelecidos de avaliação para o estudo.
A partir desses critérios, foi possível confirmar que Alto do Chalé, São Francisco e Luzia Augusta
apresentam grau de consolidação muito próximo e, por isso, atingiram pontuação igual. Na visita em
campo a essas 3 áreas, será possível compreender melhor a situação das moradias, considerando que dois
dos bairros originalmente foram conjuntos habitacionais, construídos com recursos públicos.
6. Caracterização dos territórios visitados
Na etapa anterior do estudo, foram priorizadas 3 comunidades/bairros para realização das visitas de
campo em Ouro Branco. Com base nessa priorização, buscou-se contatar representantes de entidades
locais apoiadas pela Gerdau para confirmação e complementação de algumas informações e
agendamento das visitas. Na tabela 01 é possível visualizar uma síntese de informações que ajudam a
caracterizar as áreas visitadas.
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TABELA 01 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS
Informação

Comunidade São Francisco

Comunidade Luzia
Augusta

Comunidade Alto do
Chalé

Tamanho (Ha)

24,7 Ha

55,9 Ha

9,27 Ha

Tempo médio de
existência

década de 80

década de 80

década de 80

Infraestrutura
existente

A maioria das ruas possuem
asfalto, calçamento,
iluminação suficiente e
abastecimento de água e
esgoto. Em algumas das
casas visitadas, as famílias
possuem fossa com
sumidouro.

A maioria das ruas
possuem asfalto,
calçamento,
iluminação suficiente
e abastecimento de
água e esgoto. As
casas próximas a APP
possuem
inadequação de
descarte de esgoto.

O bairro possui boa
infraestrutura de
calçamento,
iluminação suficiente
e abastecimento de
água e esgoto.

Situação fundiária

Processo de regularização
em andamento (Programa
Bairro Vivo)

Processo de
regularização em
andamento
(Programa Bairro
Vivo)

Processo de
regularização em
andamento

Risco existente

Algumas casas estão
localizadas em ruas com
ausência de muro de arrimo
de proteção, o que causa
pequenos deslizamentos nos
terrenos das famílias.

Casas notificadas
(ocupações em APP)
e ocupação com
infraestrutura
precária

Inexistente

Demarcação
como ZEIS/AEIS

sim

sim

sim

Existência de
plano urbanístico

Lei nº1670/2008 Regularização Fundiária- o
bairro está inserido como
ZEIS e com processo de
regularização em
andamento

Lei nº1670/2008 Regularização
Fundiária- o bairro
está inserido como
ZEIS e com processo
de regularização em
andamento

Lei nº1670/2008 Regularização
Fundiária- o bairro
está inserido como
ZEIS e com processo
de regularização em
andamento

Localizadas na zona urbana de Ouro Branco, as 3 comunidades de São Francisco, Luzia Augusta e Alto do
Chalé apresentam características similares entre si e outras mais particulares. Dentre as 3 comunidades
visitadas, Luzia Augusta é a que tem maior área de ocupação territorial com 55,9 Ha. A existência dos 3
bairros remonta à década de 80, em decorrência do processo de ocupação da indústria no território, seja
pelos trabalhadores de empreiteiras ou pelas famílias de funcionários que trabalhavam na antiga
Açominas.
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As moradias eram destinadas aos trabalhadores de acordo com a posição que ocupavam
na empresa e sua faixa salarial. Os bairros Primeiros de Maio e Metalúrgicos, mais
próximos da usina, foram destinados aos operários. Siderurgia e Pioneiros aos
trabalhadores de nível técnico. E o bairro Inconfidentes aos trabalhadores
especializados, como os engenheiros. Desse modo, reproduziu-se, no espaço da cidade,
a hierarquia existente na empresa, o que acabou por influenciar as relações entre as
pessoas (IFMG,2019).5

FIGURA 01 – IMAGEM AÉREA COM DEMARCAÇÕES DO BAIRRO E CASAS VISITADAS

Na cidade de Ouro Branco, existe o programa da Prefeitura Municipal chamado de “Bairro Vivo” em que
diversos serviços são levados até os bairros para aproximar o poder público da população e auxiliá-los em
processos, por exemplo, de regularização fundiária, que é regulamentado pela Lei nº1670/2008 Regularização Fundiária. Os bairros São Francisco e Luzia Augusta estão com processos de regularização
ativos e passando pelas aprovações no cartório da cidade.

5

Fonte: https://historias.ourobranco.ifmg.edu.br/Postagem/VisualizarPostagem?cod=8&categoria=7. Acesso em
26 de junho de 2021.
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As três comunidades citadas estão demarcadas no zoneamento da Lei nº 1619/2007 - Plano Diretor do
Município, como ZEIS, o que incentiva a promoção de planos de urbanização e um direcionamento para
programas habitacionais. A regularização fundiária atualmente está em andamento nos bairros São
Francisco e Luzia Augusta, muito incentivada pelo “Programa Bairro Vivo”, idealizado pela prefeitura
municipal. Além disso, o programa “ Mãos à obra", regulamentado pela Lei nº 1627/2007, já foi escrito e
aprovado, porém está em fase de remodelação, de acordo com os problemas levantados pelo poder
público em apenas ceder o material para as reformas, passando a também oferecer acompanhamento
técnico e planejamento de mão de obra para execução.

Comunidade São Francisco
São Francisco surgiu como bairro para abrigar, inicialmente, os trabalhadores da Açominas na década de
80. No início do bairro, a empresa disponibilizou os alojamentos para abrigar os trabalhadores das
empreiteiras que construíram a Usina. Com a finalização das obras, ocorreu a ocupação dos alojamentos,
vendas ou permanência dos trabalhadores, incentivando a urbanização posteriormente do bairro e uma
possível distribuição territorial da população.
Não existe processo na justiça para remoção de famílias. Em contrapartida, existe o processo de
regularização fundiária que está em andamento pelo programa “Bairro Vivo”, que ajudou a intensificar o
interesse da população em dar entrada nos papéis para regularização.
FIGURA 02 – IMAGEM AÉREA COM DEMARCAÇÃO DO BAIRRO E CASAS VISITADAS

De acordo com a imagem acima, vemos o limite do bairro e a demarcação de alguns equipamentos em
destaque como o CRAS, a quadra municipal e a Igreja São Francisco de Assis. O acesso ao bairro ocorre
pela MG-129.
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FIGURA 03 – CRAS São Francisco

FIGURA 04 - Quadra Municipal

FIGURA 05 – E. M. Fernando Félix de Souza

FIGURA 06 - Igreja São Francisco de Assis
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FIGURA 07 – Assembleia de Deus

FIGURA 08 - UBS

O bairro possui equipamentos públicos com bom acesso à população. A UBS foi reformada recentemente
e atende bem ao bairro. Os espaços religiosos que foram visitados são das religiões católica e evangélica.
As ruas são asfaltadas e com rede elétrica distribuída em grande parte do bairro.
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FIGURA 09 –Muro em estado precário na casa do Morador Adão, localizada na Rua Três, 296.
O morador relatou que acima da rua da sua casa, durante período chuvoso, ocorre um grande volume de
água que fica retida dentro da sua casa. Além disso, a rua não possui nenhum método para conter a terra
que fica exposta a pequenos deslizamentos.

FIGURA 10 –Continuação da falta de contenção na Rua Três, 296.
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FIGURA 11 -Banheiro- Ausência de revestimentos

FIGURA 12-Banheiro- Ausência de revestimentos
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FIGURA 13- Banheiro- Ausência de revestimentos

FIGURA 14 - Banheiro-Ausência de revestimentos
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De acordo com a visita, observamos a existência de revestimento em banheiros precários ou inexistentes,
problemas estruturais como trincas e falta ou precariedade de rebocos externos e pinturas antigas à base
de cal.

Comunidade Luzia Augusta
A comunidade Luzia Augusta está localizada bem próxima a Serra de Ouro Branco.

FIGURA 15 - Vista da Avenida Macapá, com destaque para a UBS e a Serra de Ouro Branco ao fundo.

No início da sua constituição como bairro, foi implementado no Luzia Augusta um conjunto habitacional
com edificações de tipo unifamiliar horizontal, sendo as áreas das margens do córrego ocupadas
espontaneamente.
Na região da Travessa Macapá existem 7 casas que foram notificadas pela prefeitura por estarem dentro
da Unidade de Conservação da Serra de Ouro Branco. Nas imagens abaixo e na imagem 22 podemos
visualizar essas proximidades.
Está em processo de aprovação na Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta o apoio da
prefeitura para execução de reformas, sendo o foco principal do projeto.
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FIGURA 16 - Travessa Macapá

FIGURA 17 - Travessa Macapá

FIGURA 18 – IMAGEM AÉREA COM DEMARCAÇÃO DO BAIRRO E CASAS VISITADAS
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De acordo com a imagem acima, vemos o limite do bairro Luzia Augusta com a demarcação à direita.
Alguns equipamentos foram destacados durante a visita, sendo eles: o CRAS, o UBS e a Igreja Nossa
Senhora das Graças. O acesso ao bairro ocorre pela MG-129 que, ao entrar no bairro, tem o nome de
Avenida Macapá.

FIGURA 19 - UBS

FIGURA 21 - Igreja Nossa Senhora das Graças

FIGURA 20 - CRAS

FIGURA 22 - Fachada da Igreja
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O bairro possui equipamentos públicos com bom acesso à população. A UBS fica em frente ao CRAS e
atende bem ao bairro. Os espaços religiosos que foram visitados são das religiões católica e evangélica.
A maioria das ruas são asfaltadas e com rede elétrica distribuída em grande parte do bairro. Durante a
visita à Travessa Macapá, constatamos que a mesma ainda não possui asfalto (figura 23) e apresenta
precariedade de iluminação.

FIGURA 23 - Fim da Travessa Macapá

FIGURA 24 - Córrego - Fim da Travessa

Ao fim da Travessa Macapá, localizamos a presença de um córrego em que a população faz descarte de
esgoto. Como dito anteriormente, pela proximidade com a APP da Serra de Ouro Branco, 7 casas já foram
notificadas pela prefeitura por executarem esse descarte.
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FIGURA 25 - Cozinha - fissura

FIGURA 27 - Banheiro- umidade avançada

FIGURA 26 - Quarto - fissura

FIGURA 28- Banheiro-umidade avançada
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De acordo com a visita, observamos casas com problemas estruturais (trincas), precariedade ou falta de
rebocos externos e pinturas internas antigas à base de cal. Em banheiros, observamos a existência de
azulejos colocados à meia parede, porém, o restante com tinta precária e com muita umidade, como
exemplificado pelas figuras 27 e 28.
Outro ponto de observação seria a ocupação que também foi visitada, localizada na divisa entre os bairros
Luzia Augusta e Nova Serrana:

FIGURA 29- A ocupação do bairro Luzia Augusta em amarelo.

Acima vemos a área da ocupação em destaque e abaixo temos algumas imagens que retratam a
infraestrutura existente no local e a característica construtiva das casas:
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FIGURA 30- Rua Fernando de Noronha

FIGURA 31- Rua Fernando de Noronha

Acima vemos as características da rua sem asfalto e os postes de eucalipto para fazer a distribuição de
energia.

FIGURAS 32 e 33- Quintal com pequeno risco de deslizamento

Como essa área do bairro não possui uma infraestrutura completa, alguns pontos dos terrenos possuem
certa instabilidade, causando preocupação aos moradores, como ilustrado pelas figuras 32 e 33.
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Comunidade Alto do Chalé
A comunidade Alto do Chalé também é um bairro assistido pelo CRAS Luzia Augusta. O acesso principal
ao bairro é pela Avenida Macapá (MG 129).
O bairro possui uma boa infraestrutura, com ruas asfaltadas e largas e iluminação pública bem distribuída.
As residências possuem bons acabamentos e estrutura de grande porte. Os terrenos são bem divididos e
com fácil acesso. O processo de regularização fundiária ainda não está tão avançado como nos bairros
São Francisco e Luzia Augusta, mas está nas próximas atividades da prefeitura municipal.
Em conversa com a equipe do CRAS e representante da prefeitura, recebemos a informação que o bairro
não possui famílias com problemas de infraestrutura em suas moradias ou precariedade de saneamento,
sendo a pesquisa direcionada para os bairros Luzia Augusta e São Francisco.

FIGURA 34 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS

34

7. Inadequações habitacionais mais frequentes
Para compreender melhor as necessidades de melhorias habitacionais nas comunidades/bairros
visitados, foi estruturada uma ferramenta de observação dos imóveis, com base nos tipos de
inadequações habitacionais identificadas na metodologia deste estudo, que mescla componentes
considerados pela Fundação João Pinheiro – FJP 2020 e por Habitat Brasil, em seus projetos.
O roteiro de observação foi estruturado no aplicativo Memento e utilizado pelos pesquisadores, de modo
a facilitar o preenchimento e a sistematização das informações. A definição das casas a serem observadas
seguiu a lógica de registro de possíveis padrões, mas também diversidades, especialmente considerando
a existência de subáreas com padrões construtivos distintos.
De forma amostral, foram visitadas 34 casas em 2 bairros do município de Ouro Branco. Não se trata de
uma amostra com validade estatística, por conta do tempo disponível para as visitas em campo, mas a
partir dessa amostra, é possível perceber inadequações mais frequentes e o nível de precariedade das
moradias visitadas.

GRÁFICO 1 – TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS POR CASA (MUNICÍPIO)
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FIGURAS 35 e 36 – Desprendimento de reboco, tinta e trinca e fachada sem reboco - São Francisco

FIGURAS 37 e 38- Moradia localizada na Avenida Macapá, onde podemos visualizar problemas como
falta de fechamento adequado na fachada, telha de amianto e piso de cerâmica precário.

36

FIGURA 39 e 40 – Casa com trincas graves

FIGURA 40 e 41 - Laje exposta, inadequações na janela e parede com umidade

De acordo com as visitas nas moradias, foi constatado que banheiros e sistemas de esgoto inadequados
foram as vulnerabilidades mais observadas. A maioria dos banheiros visitados possuíam somente o piso
cerâmico (ou piso com pintura) e as louças sanitárias, com precariedade nas paredes (umidade) e teto.
Foi observado também a ocorrência de casas com rachaduras nas partes superiores da casa e telhado de
amianto, com problemas de goteiras e infiltração entre as junções das paredes e cobertura.
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A falta de reboco nas fachadas ou presença de revestimentos inacabados também foi algo que vimos em
muitas residências, o que intensifica a presença de pontos com umidade nas partes internas das casas.

GRÁFICO 2– INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES POR CIDADE

Podemos verificar, de acordo com o gráfico acima, que as inadequações mais frequentes nas duas
comunidades visitadas são: cobertura inadequada (21,6%), caracterizada por uso de telha de amianto ou
mistura de amianto e telha cerâmica; revestimento inadequado (19,6%), caracterizado por ausência de
reboco interno e externo, pintura interna com acabamento precário e pelo piso inadequado com a
ausência ou precariedade de azulejo nos banheiros.
Todas as casas visitadas apresentaram banheiro, mas nem sempre (12,8%) estavam em condições
adequadas.
Por mais que possuam poucas ocorrências, as soluções de esgoto (9,5%) e o armazenamento de água
(3,4%), são problemas que necessitam de apoio do poder público local para resolução, seja pela
insuficiência de acesso à água, seja pelas inadequações de manejo dos resíduos, o que prejudica a saúde
das famílias e também tem por consequência a poluição do córrego próximo à Serra de Ouro Branco.
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Anexos
Anexo 1 - Zoneamento da cidade de Ouro Branco.
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Anexo 2 - Topografia e hidrografia de Ouro Branco (2015).
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Anexo 3 - Imagem aérea da zona urbana de Ouro Branco e a Gerdau.
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Anexo 4- Tabela de áreas de risco de instabilização localizadas no município de Ouro Branco e
seus respectivos números de ocorrências.
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