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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. 

No contexto de Divinópolis, por se tratar de um município de médio porte, classificado pelos critérios de 
hierarquização urbana do IBGE como uma Capital Regional C, vinculada à Metrópole de Belo Horizonte, 
foi possível identificar diversos dados secundários a nível municipal, distrital e de setores censitários. 
Entretanto, boa parte da base cartográfica que tivemos acesso até o momento não se encontra disponível 
para consulta de modo editável e com georreferenciamento. Sobre dados ambientais, infraestrutura 
regional e urbana, as informações disponíveis estão em bases que englobam todo o estado de Minas 
Gerais. 

 

TABELA 01 - LISTA DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO 

Documento Formato disponível Serve para o estudo? 
Lei Complementar nº 169/2014 – Plano Diretor do 

Município de Divinópolis .doc Sim 

Lei nº 2.418/1988 – Lei de Uso e Ocupação do Solo 
no Município de Divinópolis .doc Sim 

Lei Complementar nº 63/2000 – Criação do 
Conselho Municipal de Habitação e do Fundo 

Municipal de Habitação 
.pdf Sim 

Mapa Cadastral de Divinópolis .dwg Sim 
Relatório – Nota Técnica sobre as Condições de 

Moradia do Município de Divinópolis .doc Sim 

Relatório – Configuração Territorial de Divinópolis .pdf Sim 
Dissertação – Modelagem e análise espacial da 

paisagem urbana de Divinópolis .pdf Sim 

Tese – Divinópolis: uma cidade média na região 
perimetropolitana de Belo Horizonte .pdf Sim 

Lista de Lideranças Comunitárias – Federação das 
Associações de Moradores de Bairro e Conselhos 
Comunitários Rurais de Divinópolis (Fambaccord) 

.xls Sim 

Bacia Hidrografica_Rio São Francisco (IGAM) .shp Sim 
Cobertura da Terra 2012 (IBGE) .shp Sim 

Curvas de Nível 30m (INPE) .shp Sim 
Limites Biomas 2019 (IBGE) .shp Sim 

Limites Municípios MG (IBGE) .shp Sim 
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Linhas de Transmissão (ANEEL) .shp Sim 
Mancha Urbana 2015 (EMBRAPA) .shp Sim 

2021_05_Rodovias Estaduais (IBGE) .shp Sim 
Setores Censitários MG (IBGE) .shp Sim 

Unidades de Conservação Estaduais (IEF) .shp Sim 
Unidades de Conservação Federais (IEF) .shp Sim 

Unidades de Conservação Municipais (IEF) .shp Sim 
Usinas Hidrelétricas (ANEEL) .shp Sim 
Tipologia Intraurbana (IBGE) .pdf Não 

Indicadores Água e Esgoto_COPASA MG .xls Sim 
Relatório Resumo MCMV Divinópolis - 2009-2020 

(MDR) .xls Sim 

Relatório Completo Bolsa Família e Cadastro Único 
– Divinópolis (MDS) .pdf Sim 

 

Por meio da Gerdau fora possível acessar a Lista de Lideranças Comunitárias – Federação das Associações 
de Moradores de Bairro e Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis (Fambaccord), bem como, uma 
relação de comunidades apoiadas pela Gerdau, por meio do trabalho social desenvolvido pela ONG 
Fazendo Arte/Rede Gerando Falcões com foco no desenvolvimento educacional e cultural de crianças e 
adolescentes em diversas localidades do município, inclusive, algumas áreas rurais.  

 

2.Caracterização geral do município 
Divinópolis é o 12º maior município do Estado de Minas Gerais com população de 240.408 habitantes, 
segundo projeção do IBGE para 2020. Localizada no Centro-Oeste Mineiro, a 120Km da capital Belo 
Horizonte, o município é classificado de acordo com a Hierarquia Urbana como uma Capital Regional C, 
estando vinculado à Metrópole Belo Horizonte. O município é um importante polo têxtil e seu 
desenvolvimento urbano está fortemente vinculado a Estrada de Ferro Centro-Oeste de Minas, que a 
partir de 1911 permitiu a interligação entre a recente capital mineira ao Triangulo Mineiro, servindo como 
base logística e manutenção à estrada de ferro, contribuindo para que, na sequência, se instale no 
município uma forte base siderúrgica, à qual a Gerdau se tornou herdeira contribuinte, a partir de 1994, 
com a aquisição da antiga Companhia Siderúrgica Pains. 

Maiores informações sobre o histórico do município, cuidadosamente compilado pelas técnicas da 
Diretoria de Habitação/SMAS, pode ser conferido no Relatório – Nota Técnica sobre as Condições de 
Moradia do Município de Divinópolis. 

TABELA 02 – RESUMO SOBRE INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS DE DIVINÓPOLIS 

Emancipação 12 de junho de 1912 
Hierarquia Urbana Capital Regional C 
Área Total (2010) 708,10 Km² 

Área Urbana (2011) 214,88 Km² 
População Total (2020) 240.408 hab. 

População Urbana (2020) 209.156 hab. 
Densidade Urbana (2020) 973,36 hab./km² 

Divisão Étnica (2010) Negros: 8% Pardos: 30% Brancos: 62% 
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IDH (2010) 0,764 (alto) 
Gini (2010) 0,47 

Renda Mensal per capta (2010) 1,70 SM 
Pobreza (2010) 2,67% 

Famílias Cadastro Único (2021) 13.203 
Famílias Bolsa Família (2021) 3.814 

População beneficiada PBF (2021) 3,86% 
Abastecimento de Água Urbano (2017) 97,97% 
Esgotamento Sanitário Urbano (2017) 86,29% 

Esgotamento Tratado (2017) 3,35% 
Déficit Habitacional Urbano – DHU (2010) 5.956 UHs (9,2%) 

DHU 0 a 3 SM 65% 
Bioma Cerrado 

Zoneamento Bioclimático Zona 3 
Bacia Hidrográfica Rio São Francisco 

Sub-bacia Hidrográfica Rio Pará 
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO 
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Desde 1960 Divinópolis possui apenas dois distritos: Sede e Santo Antônio dos Campos. Possuindo área 
territorial total de 708,10Km², 30% desse total pertence ao perímetro urbano, cuja forma de expansão se 
deu de forma radiante, com maior distribuição a norte do Rio Itapecerica e linha férrea. 

O atual zoneamento está baseado na legislação desenhada ao longo das décadas de 1970 e 1980, tendo 
sido atualizada em função do Estatuto das Cidades, expansões urbanas e adequações pontuais de caráter 
urbanístico ou ambiental. No tocante às demandas habitacionais, o município, por ainda não possuir um 
PLHIS, não possui ZEIS/AEIS demarcadas. O que há legislado são as chamadas Zonas Especiais 4 (ZE-4) que, 
de acordo com a Lei º 2.418/1988, corresponde aos “espaços com ocupação irregular do ponto de vista 
jurídico e urbanístico, caracterizados por habitações subnormais e população economicamente carente”. 
Esse zoneamento incide apenas em algumas partes próximas à região central, deixando de fora a “Favela 
da Lajinha” e os conjuntos habitacionais presentes no município, sendo esses territórios classificados 
ordinariamente como Zonas Residenciais 2 ou 3 (ZR-2 ou ZR-3). 

Dada a formação histórica e desenvolvimento urbano, identificamos três tipos de territórios onde residem 
as populações de baixa renda na cidade: 

1) Vilas próximas à área central; consolidadas urbanisticamente; verticalização quase nula; processo 
de formação/ocupação entre o final da década de 1890 a 1960; 

2) Conjuntos habitacionais de casas unifamiliares em bairros mais afastados, com carências 
urbanísticas, produzidos a partir da década de 1980, com destaque recente ao MCMV/FAR; 

3) Loteamentos irregulares e/ou sem infraestrutura nas franjas urbanas, alguns induzidos pelo 
próprio Poder Público, desde a década de 1980; 
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MAPA 02 – LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E 
RURAL 

 

 

A planta local da Gerdau está inserida a sul do Rio Itapecerica, bem próxima à região central do município, 
cerca de 3Km de distância. Esse fato representa o maior desafio/conflito ambiental entre a Companhia, o 
entorno e a municipalidade. Quando da implantação da antiga Siderúrgica Pains, em 1954, não fora 
previsto a criação de um cinturão verde no entorno. Com isso, a região foi rapidamente loteada e 
ocupada. As principais queixas são a emissão de poluentes, poluição sonora e o alto tráfego de caminhões 
e carretas que circulam pela região. 
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Os bairros do entorno possuem características residenciais com perfis de baixa a média-baixa renda, 
comercio de apoio e, no Bairro Niterói, há um importante complexo hospitalar – Hospital São João de 
Deus - e o principal aglomerado subnormal, a Favela da Lajinha/ Vila Alto São João de Deus, que 
atualmente possui bons indicadores urbanísticos e baixa vulnerabilidade. Mas em outras localidades 
próximas à usina e à linha do trem, a Secretaria Municipal de Assistência Social relata casos de 
tráfico/consumo de drogas e pontos de prostituição, bem como em loteamentos/conjuntos habitacionais 
mais afastados. 

 

3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais 
A estrutura administrativa da municipalidade conta, já há algumas gestões, com a Diretoria de Habitação, 
vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS. Assim como em outros municípios, a pasta 
possui certa assimetria com as demais secretarias que lidam direta e indiretamente com o 
desenvolvimento urbano da cidade. Na atual gestão, segundo relato das próprias servidoras, pela primeira 
vez a Diretoria de Habitação possui um corpo técnico formado por um grupo de 14 pessoas (servidores e 
estagiários) já vinculadas à SMAS e não mais indicações políticas. 

Historicamente, o tema habitacional no município foi resumido a produção de unidades habitacionais ou 
doação de lotes afastados do centro, sem a adoção de infraestrutura urbana complementar. Na última 
década, o maior investimento já realizado foi a construção de três empreendimentos pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 que produziu 1.272 unidades habitacionais entregues em 2012, ou seja, 
pertencentes à primeira e mais problemática fase do programa, com conjuntos habitacionais nas bordas 
do perímetro urbano. 

Em contrapartida, pelo MCMV – Faixas 1,5/2/3 foram produzidas 11.335 unidades, segundo relatório 
disponibilizado pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SISHAB) do Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR). 

Quando observada a estrutura formal para desenvolvimento da política habitacional, percebe-se que o 
município possui desde o ano 2000 o Conselho e Fundo Municipal de Habitação, porém ambos se 
encontram esvaziados em função do tratamento secundário dado ao tema e à dependência exclusiva de 
recursos federais ou estaduais. Desde 2008, o município vem buscando desenvolver diversos projetos 
aprovados pelo PAC, mas a falta de planejamento, questionamentos judiciais e arranjos políticos 
controversos fazem com que boa parte das obras ainda se encontrem paralisadas. 

Por meio do PAC Saneamento foram disponibilizados R$ 48.328.643,12 para obras de saneamentos nos 
bairros Candidês, São Simão e Grajaú. O PAC Infraestrutura (Equipamentos Sociais e Pavimentação Viária) 
disponibilizou R$ 25.268.044,77 para construção de 06 quadras esportivas em escolas, 04 CEMEIs, 01 CEU 
– Praça da Cultura e pavimentação de vias nos bairros Belvedere, Candelária, Oliveiras, Santa Rosa, Padre 
Eustáquio, Santa Lúcia, Nova Holanda, Nova Fortaleza e Grajaú. Por fim e mais emblemático, temos o PAC 
Urbanização de Favelas, chamado inicialmente pela prefeitura de Programa Piloto de Intervenção em 
Favelas (PPI Favelas), que previa a realocação de famílias em áreas de risco na Vila Alto São Vicente, 
Lajinha e São Simão/Nova Suíça para novas moradias (principalmente apartamentos) nestas mesmas 
localidades a um custo de R$ 43.473.373,15. 

Segundo a Diretoria de Habitação - DH, o PAC Urbanização se tornou um imbróglio que se arrasta desde 
2008, com resultados nulos e segue com prazo de conclusão indefinido. A situação mais crítica se encontra 
na Vila Alto São Vicente, onde mais de 25 famílias foram removidas da área de risco geológico e 
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contempladas com o Bolsa-Moradia até a conclusão de 24 apartamentos, a serem edificados em parte do 
terreno de um campo de futebol. Dada a morosidade e incertezas do processo, algumas das famílias 
removidas retornaram e reedificaram suas moradias no mesmo local. 

Em função da escassez de recursos, a DH tem se dedicado a reestruturação interna, sobretudo, no 
atendimento às famílias já beneficiadas por antigos programas, construção do PLHIS, maior interlocução 
transversal entre as demais secretarias cuja a temática habitacional também transita, com foco na 
regularização fundiária e produção habitacional pendente, bem como, acompanhamento das obras 
paralisadas do PAC Saneamento. Até o momento, por ser uma nova gestão, ainda não houve sinalização 
da apresentação e captação de recursos para o desenvolvimento de programas voltados às melhorias 
habitacionais. 

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. 

 

TABELA 03 - INFORMAÇÕES DA GERDAU SOBRE AS COMUNIDADES ATENDIDAS 

Comunidades 
apoiadas pela 

Gerdau 

Que tipo de 
apoio a Gerdau 

tem dado à 
comunidade 

Tempo de 
relação com 

a Gerdau 

Tempo de 
existência da 
comunidade 

Organização 
comunitária 

Condições de 
moradia 

Lajinha 

No passado 
trabalhamos com 
o Projeto Prato 

Popular 

 15 anos 
 70 anos 

Tem presidente 
de associação 

Casas 1 a 2 
pavimentos, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha e/ou laje 
autoproduzidas, 

verticalização quase 
nula, boa 

consolidação urbana, 
maior presença de 

população acima de 
50 anos 

Rua Sargento 
Valério (Bairro 
Porto Velho) 

No passado, 
realizado em 

parceria com a 
associação 

comunitária e 
prefeitura, 

contenção de 
encosta. 

Comunidade 
mantem 
relação 

através do 
canal da 

comunidade. 
Faz divisa 

com a 
Gerdau. 

É antiga 
Tem presidente 
de associação 

Casas 1 a 2 
pavimentos, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha e laje 

autoproduzidas e em 
encosta 
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Conj. Hab. Vila das 
Roseiras 

Recebe apoio 
através da ONG 

Fazendo 
Arte/Rede 

Gerando Falcões 

Aproximadam
ente 15 anos 

2012 
Tem presidente 
de associação 

Casas térreas, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha produzidas 

pelo MCMV/FAR 

Residencial Terra 
Azul / Conj. Hab. 

Elizabeth 
Nougueira 

Recebe apoio 
através da ONG 

Fazendo 
Arte/Rede 

Gerando Falcões 

Sem relação 
direta 

Década 1980/ 
2012 

Tem presidente 
de associação 

Casas térreas, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha produzidas 

pelo MCMV/FAR 

Bairro Grajau / 
Jardim dos 
Candidés 

Recebe apoio 
através da ONG 

Fazendo 
Arte/Rede 

Gerando Falcões 

Sem relação 
direta 

Década 
1980/1990 

Tem presidente 
de associação 

Casas térreas, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha e/ou laje 

autoproduzidas 

Conj. Hab. Jardim 
Copacabana 

Recebe apoio 
através da ONG 

Fazendo 
Arte/Rede 

Gerando Falcões 

Sem relação 
direta 

2012 
Tem presidente 
de associação 

Casas térreas, em 
alvenaria, com 

banheiro e cobertura 
em telha  produzidas 

pelo MCMV/FAR 
Fonte: equipe local da Gerdau / entidade local/ Google 

 

Atualmente, a Gerdau possui amplo e permanente diálogo com a Prefeitura, a Federação das Associações 
de Moradores de Bairro e Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis (Fambaccord) e há mais de quinze 
anos apoia e patrocina a ONG Fazendo Arte/Rede Gerando Falcões. Segundo relatos de colaboradoras da 
Gerdau e lideranças locais, a Companhia tem sido a empresa mais atuante em contribuir com o 
desenvolvimento comunitário. Após ela vem a VLI Logística, com atuação mais pontual. O Poder Público 
também reconhece o esforço da Companhia em buscar a mitigação de seus impactos ambientais, mas 
segue reivindicando maiores contrapartidas, porém, sem um direcionamento claro, sobretudo, para o 
entorno imediato à Usina. 

Divinópolis possui por característica de organização comunitária a forte e antiga presença de associações 
de moradores, cuja existência está muito ligada às condições urbanísticas que boa parte dos bairros 
possuem. Em incursão realizada pelo município entre os dias 13 a 14 de maio de 2021, observou-se que 
a assimetria na distribuição dos recursos e qualidade urbanística era mais que flagrante. Os bairros mais 
pobres possuem calçamento de paralelepípedo, em alguns bairros viabilizados pelos próprios moradores, 
ou ainda ruas de terras, iluminação pública deficitária, ausência de rede de esgoto e equipamentos 
públicos. 

Quanto às moradias, a tipologia de casas térreas em alvenaria são as mais frequentes. Quanto à natureza 
dos lotes, há uma diversidade de situações: terrenos regulares, irregulares, doados, comprados e 
ocupados. 
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MAPA 03 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU 
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MAPA 04- COMUNIDADES/BAIRRO COM ZONEAMENTO E ELEMENTOS GERADORES DE RISCO 

 

 

Como informado anteriormente, Divinópolis ainda não possui territórios classificados especificamente 
como ZEIS/AEIS. Há apenas algumas pequenas áreas junto à região central classificada como ZE-4, com 
destaque para a Vila Alto São Vicente.  

Segundo identificado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nas Vilas Alto São Vicente, 
Alto da Ponte de Ferro, Alto São João de Deus (Lajinha), Bairros Niterói/ São João de Deus, Del Rey, 
Primavera e São Simão, há riscos pontuais de deslizamento/solapamento de encostas. Quanto a riscos 
de inundação do Rio Itapecerica, em ambas as margens, são bairros diretamente afetados: Danilo 
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Passos, Dr. José Thomaz, Espírito Santo, Niterói, Porto Velho, Antônio Fonseca, Estância do Gafanhoto – 
represa localizada na região nordeste da cidade, Belvedere, São Miguel, Dom Pedro II, Esplanada, Vila 
Cruzeiro, Santa Clara, Libério, Bom Pastor, Oliveiras e Jardim Candelária. 

As comunidades indicadas pela Gerdau estão classificadas pela LUOS como ZR-2 ou ZR-3. A exceção é a 
Vila Alto São Vicente, que possui classificação ZE-4. O zoneamento ZR-2, o mais recorrente no município 
visa adensar de forma moderada o município e incide sobre bairros de diversos perfis socioeconômicos. 
Por sua vez, o zoneamento ZR-3 visa maior restrição construtiva em função de fatores como carência de 
infraestruturas e irregularidades fundiárias.  

Compreendemos que todas as comunidades indicadas não possuem fortes elementos geradores de 
risco que impressa ou invalide sua consolidação pelo prisma urbanístico. 

 

MAPA 05- ZONEAMENTOS PRESENTES AO ENTORNO DA GERDAU EM DIVINÓPOLIS 

 

 

No mapa acima, a Usina Gerdau – Divinópolis, representada pelo ponto azul ao centro está classificada 
como ZI (Zoneamento Industrial), rodeada pelo zoneamento ZR-2 (em amarelo). A faixa em azul 
representa a área de inundação do Rio Itapecerica classificada como ZE-2. Por sua vez, o polígono em roxo 
corresponde à região central de Divinópolis classificada como ZC-1. 

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.  
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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.  

A princípio, a Gerdau apresentou uma listagem com os seguintes bairros e vilas: Conj. Hab. Jardim 
Copacabana; Conj. Hab. Elizabeth Nogueira; Bairro Terra Azul; Bairro Jardim Candidês; Bairro Grajaú e Vila 
Alto São João de Deus (Favela da Lajinha). Complementados durante reunião junto a DH com mais cinco 
bairros e vilas: Bairro São Simão; Bairro Nova Suíça; Bairro Santo André; Bairro São Paulo e Vila Alto São 
Vicente. 

As comunidades acima não apresentam de forma relevante os critérios eliminatórios listados, a única que 
possui uma parte de seu território classificada como área de risco geológico é a Vila Alto São Vicente, mas 
esta área já tem sido alvo de ações da prefeitura.  

Entendemos que os conjuntos habitacionais devem ser desconsiderados em função da idade em que 
foram entregues, ambos em 2012 (por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida), e por ter sido 
constatado que as principais inadequações são urbanísticas. 

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, de reconhecimento e investimento 
público na consolidação da área e da renda da população. 

 

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. 
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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 

 

Critérios Classificatórios 
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Total de 
pontos 

Conj. Hab. Jardim 
Copacabana 2 1 1 2 2 3 1 16 

Conj. Hab. Elizabeth 
Nogueira (Terra Azul) 

1 1 1 2 2 2 1 14 

Bairro Terra Azul 1 2 1 2 1 1 1 13 

Bairro Grajaú 1 2 1 2 1 1 1 13 

Bairro Jardim Candidês 1 2 1 2 1 1 1 13 

Vila Alto São João de Deus 
(Favela da Lajinha) 

2 2 1 2 2 3 1 17 

Bairro São Simão (DH) 1 2 1 2 1 1 1 13 

Bairro Nova Suíça (DH) 1 1 1 2 1 1 1 12 

Bairro São Paulo (DH) 1 2 1 2 1 1 1 13 

Bairro Santo André (DH) 1 2 1 2 1 1 1 13 

Bairro Itacolomi (DH) 1 2 1 2 1 1 1 13 

Vila Alto São Vicente 2 2 2 1 2 3 1 17 

 

Com base na classificação acima e reconhecimento prévio in-loco das comunidades listadas, deveriam ser 
priorizadas, em função da proximidade com a Usina da Gerdau, a Vila Alto São João de Deus (Favela da 
Lajinha), Vila Alto São Vicente, os bairros São Simão/Nova Suíça e, por fim, os bairros Grajaú/Jardim 
Candidês. Desta forma, totalizamos quatro territórios prioritários para a próxima fase do estudo. 

Sobre as vilas mais próximas à Gerdau e região central, as melhorias habitacionais tendem a possuir mais 
relação com patologias em função da idade dos imóveis, melhoria nas condições de iluminação/ventilação 
e atualizações de espaços e instalações. 

Para os loteamentos e bairros mais afastados, a tendência são melhorias visando complementação de 
acabamentos, tratamentos de patologias, melhoria nas condições de ventilação e instalações. 
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6. Caracterização dos territórios visitados 
Na etapa anterior do estudo, foram priorizados 4 territórios para realização das visitas de campo em 
Divinópolis, MG. 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. 

TABELA 01 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

Informação Vila Lajinha Vila Alto São 
Vicente 

Bairro São 
Simão/Nova 

Suíça 

Bairro Grajaú 

Tamanho (Ha) 14,0 5,54 46,8 49,7 
Tempo médio de 
existência 

70 anos 100 anos 30 anos 35 anos 

Infraestrutura 
existente 

Água, Luz, Esgoto, 
Calçamento, 

Ônibus 

Água, Luz, Esgoto, 
Calçamento, 

Ônibus 

Água, Luz, Ônibus Água, Luz, Ônibus 

Situação fundiária Área não 
regularizada, 

porém, 
reconhecida 
oficialmente 

Parte concedida 
pela Sociedade 
São Vicente de 

Paula, parte 
concedida pela 
Prefeitura de 
Divinópolis 

Loteamento 
irregular, com 
alguns lotes 
ocupados 

ilegalmente 

Loteamento 
precário, com 
alguns lotes 
doados pela 
Prefeitura e 

alguns ocupados 
ilegalmente 

Risco existente Risco geológico 
parcial de 

deslizamento 

Risco geológico 
parcial de 

deslizamento 
(casas removidas, 

mas com 
reocupação 

recente) 

Sem riscos Sem riscos 

Demarcação 
como ZEIS/AEIS 

Não ZE-4  Não Não 

Existência de 
plano urbanístico 

Sim, mas 
rejeitado pela 
comunidade 

Sim, mas 
paralisado 

Não Não 

 

Percebe-se pela tabela acima que os territórios selecionados podem ser agrupados em dois grupos, um 
de vilas consolidadas, próximas ao centro de Divinópolis, infraestrutura satisfatória e risco geológico em 
parte de seus territórios. Outro de bairros grandes e precários, com baixa taxa de ocupação, infraestrutura 
deficitária e sem riscos geológicos detectados. 

Em relação à primeira etapa do Estudo, percebeu-se que alguns territórios necessitam de revisão em sua 
poligonal, em especial, os bairros Grajaú/Jardim Candidés. Apesar de terem sido indicados pela Gerdau, 
trata-se de bairros distintos, com níveis de infraestrutura e taxas de ocupações diferentes, sendo o Jardim 
Candidés bem mais desenvolvido e com padrão urbanístico e construtivo mediano, ao passo que o Grajaú 
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apresenta certa cristalização em termos urbanísticos, ou seja, estagnação demográfica. Por esta razão, 
optou-se por excluir o Jardim Candidés da amostragem. 

Também coube uma adequação ao território São Simão/Nova Suíça, uma vez que o loteamento Nova 
Suíça se resume, em termos de ocupação, somente ao conjunto de casas produzidas pela Prefeitura 
Municipal por volta de 2010. 

Na Vila Lajinha não houve necessidade de adequações na poligonal apresentada pelo IBGE para o 
aglomerado subnormal. Quanto à Vila Alto São Vicente, cabe uma melhor divisão da poligonal 
apresentada pelo IBGE, pois em seu território há uma diferenciação por parte dos moradores da parte 
denominada popularmente como “Pito Acesso” da parte baixa e exclusão do terreno pertencente ao 
Batalhão da Polícia Militar. 

Essa segunda etapa do estudo ficou um pouco comprometida em função de agendamentos e presença 
de moradores nos dias e horários das visitas. Porém, entendemos que a amostra coletada consegue 
traduzir o panorama das principais inadequações presentes no município, uma vez que há grande 
recorrência dos mesmos tipos de inadequações e padrões construtivos. Ressalta-se que os imóveis mais 
antigos, acima de 25 anos, foram os que mais apresentaram problemas estruturais. 
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FIGURA 01 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES SELECIONADAS EM RELAÇÃO À USINA DA 
GERDAU 

 

A Figura 01 demonstra os quatro territórios selecionados, sua inserção urbana e os principais elementos 
fatores de risco.  Conforme identificado, a Vila Lajinha encontra-se a cerca de 2,0 Km de distância da Usina 
Divinópolis e a Vila Alto São Vicente encontra-se a 4,5 Km de distância. Na sequência, temos o bairro 
Grajaú a cerca de 7,0 Km de distância e, por fim, o bairro São Simão a 5,0 Km da Usina. 
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Vila Lajinha 

FIGURA 02 – INSERÇÃO URBANA VILA LAJINHA E IMÓVEIS VISITADOS 

 

A Vila Lajinha, localizada entre os bairros Niterói e São Luiz, é o maior aglomerado subnormal de 
Divinópolis, com mais de 1.800 moradores. Formada na década de 1950, ela possui uma ocupação 
consolidada, com infraestrutura satisfatória, equipamentos públicos próximos e boa acessibilidade ao 
centro de Divinópolis. Formada, principalmente, por casas térreas de dois a três quartos e padrão 
construtivo baixo, possui população com idade média mais elevada e média de moradores inferior a 
quatro pessoas por moradia. Ao longo da Rua Monte Líbano, há algumas áreas com risco geológico de 
deslizamento, tendo sido algumas casas interditadas pela Defesa Civil. A Vila não possui características 
destoantes entre a parte alta (Rua Niterói) e parte baixa (Rua Monte Líbano). 
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FIGURA 03 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NA VILA LAJINHA 

 

 

FIGURA 04 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NA PARTE BAIXA DA VILA LAJINHA 

 

 

  



 
 

24 
 

FIGURA 05 – TRECHO COM RISCO GEOLÓGICO NA PARTE BAIXA DA VILA LAJINHA 

  

 

FIGURA 06 – TRECHO COM RISCO GEOLÓGICO NA VILA LAJINHA 
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FIGURA 07 – TIPOLOGIA HABITACIONAL TÍPICA NA VILA LAJINHA 

 

 

FIGURA 08  – TIPOLOGIA HABITACIONAL TÍPICA NA VILA LAJINHA 
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Vila Alto São Vicente 

FIGURA 09 – INSERÇÃO URBANA VILA ALTO SÃO VICENTE E IMÓVEIS VISITADOS 

 

A Vila Alto São Vicente possui relação direta com o núcleo formador da cidade, fazendo vizinhança com o 
bairro Afonso Pena na área central de Divinópolis. Sua formação, segundo alguns apontamentos e relatos, 
é anterior à década de 1920 e ocupa terrenos que foram doados pela Sociedade São Vicente de Paula e 
pela Prefeitura. Com aproximadamente 170 imóveis, segundo o IBGE, a comunidade possui uma parte a 
leste com alto risco geológico de deslizamento, tendo, inclusive, famílias já sido removidas do local. 
Porém, em função da indefinição do projeto vinculado ao PAC Favelas, algumas famílias que estavam 
realocadas pelo programa Bolsa-Aluguel retornaram para o local e reconstruíram suas moradias. 

Assim como na Lajinha, a Vila Alto São Vicente, apesar do tempo de ocupação e localização em relação ao 
centro, ainda é bastante horizontalizada, com presença significativa de casas térreas com 2 quartos, 
muitas com mais de 40/50 anos, população com idade média mais elevada e média de até 4 moradores 
por moradia. 
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FIGURA 10 –  CONDIÇÃO URBANÍSTICA NA VILA ALTO SÃO VICENTE 

 

 

FIGURA 11 –  CONDIÇÃO URBANÍSTICA NA VILA ALTO SÃO VICENTE 
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FIGURA 12 –  CONDIÇÃO URBANÍSTICA NA VILA ALTO SÃO VICENTE 

 

 

FIGURA 13 –  VISTA DA ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO NA VILA ALTO SÃO VICENTE 
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FIGURA 14 – CASA REMANESCENTE E RECONSTRUÍDA NA ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO NA VILA ALTO 
SÃO VICENTE 

 

 

FIGURA 15  – TIPOLOGIA RESIDENCIAL TÍPICA NA VILA ALTO SÃO VICENTE
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FIGURA 16  – TIPOLOGIA RESIDENCIAL TÍPICA NA VILA ALTO SÃO VICENTE 

 

 

FIGURA 17  – TIPOLOGIA RESIDENCIAL TÍPICA NA PARTE BAIXA DA VILA ALTO SÃO VICENTE
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Bairro São Simão 

FIGURA 18 – INSERÇÃO URBANA BAIRROS SÃO SIMÃO/ NOVA SUÍÇA E IMÓVEIS VISITADOS 

 

O território denominado no primeiro relatório como bairro São Simão/Nova Suíça, se constitui como um 
mesmo bairro, sendo que o loteamento Nova Suíça, apesar das aberturas de vias, se resume ao pequeno 
conjunto de casas construídas pela Prefeitura de Divinópolis para realocação de famílias removidas de 
algumas áreas de risco do município. Sendo assim, buscou-se delimitar o Bairro São Simão como sub-área 
1 e o Nova Suíça como sub-área 2. 

O Bairro São Simão, foco preferencial desse território, estima-se ter sido implantado na virada da década 
de 1980 para a década de 1990, não possuindo infraestrutura urbana adequada, com ausência de 
calçamento e esgoto. Embora haja recursos dos PAC Saneamento aprovados desde 2008, as obras seguem 
paralisadas por irregularidades contratuais.  A tipologia predominante são de casas térreas unifamiliares 
com dois quartos, um banheiro, padrão construtivo baixo. 

A ocupação regular e irregular dos lotes ocorre de forma difusa por todo loteamento, que apresenta baixa 
taxa de ocupação dos lotes. Sem áreas de riscos, o bairro passou a fazer vizinhança com um novo 
loteamento, chamado Frei Leopoldo, que vem recebendo um grande número de casas produzidas para o 
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extinto Programa Minha Casa, Minha Vida – FGTS. Com isso, os moradores possuem esperança que o 
Bairro São Simão possa ter as obras do PAC retomadas e potencialização de sua ocupação.  

 

FIGURA 19 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NO BAIRRO SÃO SIMÃO 

 

 

FIGURA 20 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NO BAIRRO SÃO SIMÃO 
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FIGURA 21 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NO BAIRRO NOVA SUÍÇA 

 

 

FIGURA 22 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NO BAIRRO FREI LEOPOLDO 
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Bairro Grajaú 

FIGURA 23 – INSERÇÃO URBANA BAIRRO GRAJAÚ E IMÓVEIS VISITADOS 

 

O território denominado no primeiro relatório como Bairro Grajaú/Jardim Candidés de fato se constitui 
como dois bairros distintos, sendo o Grajaú (sub-área 1) um bairro mais antigo e mais precário. Trata-se 
de um loteamento regular, implantado por volta de 1985, com baixa taxa de ocupação dos lotes 
comparado ao do bairro vizinho Jardim Candidés, sem equipamentos públicos, sem esgotamento e obras 
do PAC paralisadas. Não apresenta riscos ambientais nem conflitos fundiários. Percebe-se que há dois 
núcleos habitacionais, o primeiro e mais antigo no entorno da chamada Rua 4 e outro, proveniente de 
lotes doados pela Prefeitura, no entorno da chamada Rua 18. A tipologia predominante é de casas térreas 
unifamiliares, com dois a três quartos, um banheiro e padrão construtivo baixo.  
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FIGURA 24 – CONDIÇÃO URBANÍSTICA TÍPICA NO BAIRRO GRAJAÚ 

 

 

FIGURA 25 – AMOSTRA DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL ENCONTRADA NO BAIRRO GRAJAÚ 

 

 

  



 
 

36 
 

FIGURA 26 – AMOSTRA DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL ENCONTRADA NO BAIRRO GRAJAÚ 

 

 

FIGURA 27 – AMBIÊNCIA URBANA DO BAIRRO GRAJAÚ, NO ENTORNO DA RUA 4 
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FIGURA 28 – AMBIÊNCIA URBANA DO BAIRRO GRAJAÚ, NO ENTORNO DA RUA 18 

 

 

FIGURA 29 – AMBIÊNCIA URBANA DO BAIRRO JARDIM CANDIDÉS 
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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 40 casas em 4 territórios do município de Divinópolis. 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 EM DIVINÓPOLIS 
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O gráfico 01, sobre os tipos de inadequações por casa visitada, evidencia como as inadequações em 
coberturas estão presente na maioria das casas visitadas, seja por contarem com telhados em 
fibrocimento, com e sem amianto, quase sempre com inclinação incorreta, ou por serem casas com laje 
sem impermeabilização, várias já com manifestações patológicas. As inadequações em pisos estão 
relacionadas à qualidade e estado de conservação dos mesmos. Nenhuma casa da amostra, por exemplo, 
não contém piso. 

Embora haja quase uma universalidade da presença de banheiro nos imóveis visitados, muitos 
apresentavam alguma patologia ou inadequação. Também se destaca as inadequações no 
armazenamento de água, principalmente, por ausência de caixa d’agua ou tamanho insuficiente da 
mesma. Inadequações relacionadas a revestimento e ventilação/iluminação apresentam certo equilíbrio 
na amostra. O gráfico 2 apresenta a frequência que cada inadequação está presente na amostra visitada.  

 

GRAFICO 2 – INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES EM DIVINÓPOLIS 

 

Dos imóveis vistoriados, percebemos que há em Divinópolis significativa padronização nas inadequações 
e tipologias de casas, com destaque para coberturas inadequadas (34) e pisos inadequados (24). Cabe 
ressaltar que além das inadequações presentes no gráfico 2, também foram recorrentes a presença de 
instalações elétricas precárias (25) e problemas estruturais (11). 

Observamos no gráfico acima que a inadequação mais recorrente na amostragem pesquisada em 
Divinópolis está relacionada a “cobertura inadequada” (22,4%), em função que boa parte das casas 
possuem telhados de fibrocimento com amianto ou lajes sem impermeabilização. 

A segunda inadequação mais recorrente são “pisos inadequados” (15,8%), principalmente, em função do 
estado de conservação dos pisos cerâmicos ou de cimento polido/queimado. De fato, foram poucas casas 
que apresentavam piso apenas no contrapiso e nenhuma da amostra estava apenas na terra batida. 
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“Solução de esgoto inadequada” (15,1%) aparece como terceira inadequação mais presente, em função 
que os bairros São Simão e Grajaú ainda não possuem rede de esgoto. Na sequência temos “banheiro 
inadequado” (13,8%), devido ao estado de conservação e patologias associadas, como: infiltrações, mofos 
e ausência de revestimento adequado. 

“Ventilação/iluminação inadequada” (13,2%) está relacionada mais ao uso de janelas incompatíveis com 
os ambientes do que a ausência delas. Inclusive, em Divinópolis os imóveis vistoriados possuem 
afastamentos razoáveis entre os vizinhos. 

“Armazenamento de água inadequado” 11,8% está relacionada à ausência de caixas d’água ou à presença 
de caixas d’água subdimensionadas para o perfil da família. Na maioria dos imóveis não foi possível 
verificar o estado de conservação das mesmas. 

“Revestimento inadequado” 7,2% possui baixa recorrência, pois a maioria das casas possuem paredes 
rebocadas interna e externamente, inclusive pintadas. Mas ainda assim, cabe ressaltar que nem todas 
possuem bom estado de conservação. 

Da amostra vistoriada, apenas uma casa apresentou “ausência de banheiro exclusivo” (0,7%), por ser um 
imóvel ainda em construção. 

FIGURA 30 – AMOSTRA DE COBERTURA INADEQUADA, TELHADO EM FIBROCIMENTO ANTIGO COM 
AMIANTO 
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FIGURA 31 – AMOSTRA DE COBERTURA INADEQUADA, TELHADO EM FIBROCIMENTO RECENTE COM 
INCLINAÇÃO INADEQUADA 

 

 

 

FIGURA 32 – AMOSTRA DE COBERTURA INADEQUADA, LAJE SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE COM 
PROBLEMAS ESTRUTURAIS 
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FIGURA 33 – AMOSTRA DE BANHEIRO INADEQUADO 

 

 

FIGURA 34 – AMOSTRA DE BANHEIRO INADEQUADO 
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FIGURA 35 – AMOSTRA DE BANHEIRO INADEQUADO 

 

 

FIGURA 36 – AMOSTRA DE PISO INADEQUADO EM CERÂMICA 
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FIGURA 37 – AMOSTRA DE PISO INADEQUADO EM CIMENTO POLIDO/QUEIMADO 

 

 

 

FIGURA 38 – AMOSTRA DE ESGOTAMENTO INADEQUADO 
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FIGURA 39 – AMOSTRA DE ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO INADEQUADA 

 

 

FIGURA 40 – AMOSTRA DE ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO INADEQUADA 
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FIGURA 41 – AMOSTRA DE ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO INADEQUADA 

 

 

FIGURA 42 – AMOSTRA DE REVESTIMENTO INADEQUADO 

 

 

 

 

 

 

 


