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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 1.343/2006 - Plano Diretor do
Município

pdf

sim

Lei Orgânica de Barão de Cocais - 20
de abril de 2004

pdf

sim

Zoneamento Barão de Cocais Plano Diretor 1.343 (imagem)

pdf

sim

Plano Diretor 1.343 (anexo)

pdf

sim

Durante a reunião da Habitat para a Humanidade e da Gerdau, conseguimos algumas informações sobre
as comunidades apoiadas pela Gerdau e um panorama geral sobre a assistência da mesma ao município.
Por ser uma cidade pequena, com cerca de 28.442 habitantes segundo os dados do IBGE de 2010, e estar
localizada no centro da cidade, a Gerdau consegue apoiar a maioria das comunidades e projetos de
assistência social.
Em reunião realizada no início de maio, foram mapeadas 14 comunidades em que a Gerdau já atua e que
tem interesse em aplicar esse estudo. As comunidades são: Bairro Irmãos Aleme, Bairro Capim Cheiroso,
Bairro Garcia , Bairro Cantinho de Céu , Bairro Vila Regina , Bairro Viúva , Bairro Santa Cruz , Bairro
Varginha , Bairro São Benedito , Bairro Cidade Nova , Bairro Leão XIII, Bairro Progresso, Bairro Boa
Esperança e Bairro Centro.
Infelizmente o encontro com a Prefeitura de Barão de Cocais não pôde acontecer em um primeiro
instante, logo, as informações que conseguimos foram a partir de conversas no WhatsApp, com
profissionais da prefeitura de Barão de Cocais.
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Porém, ao fim do mês de maio houve uma reunião com a nova Secretária de Assistência Social, que nos
forneceu novas informações e complementou as informações acima. Essas informações são descritas no
tópico três, sobre a gestão municipal e o tema de melhorias habitacionais.
Todos os bairros indicados pela Gerdau estão situados na zona urbana e não foram indicados distritos.
2. Caracterização geral do município
O município de Barão de Cocais está localizado na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, a 97 km
da capital mineira, segundo o Google Maps. De acordo com o censo de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a população da cidade era de 28.442 pessoas e no ano de 2020 a
população estimada é de 32.866 pessoas.
Em 2018 o salário médio mensal era de 2,4 salários mínimos¹ e, segundo o CADÚNICO, a cidade de Barão
de Cocais possui 2.920 famílias cadastradas. Porém, de acordo com as informações no site, o cadastro no
município não está bem focalizado e atualizado².
Em 2010, o município apresentou também o índice de desenvolvimento humano de 0,722 (IDHM), o PIB
per capita em 2018 foi de R $25.089,36 e a densidade demográfica de 83,51 hab/km².
Desde o início da sua existência, ainda nos tempos da corrida do ouro, a cidade de Barão de Cocais teve
sua ocupação na encosta de um grande morro. Casas foram construídas ao longo dos meandros do rio,
dando forma a onde mais tarde formou-se a primeira estrutura urbana da cidade, destacando-se uma
única rua que levava à praça da Igreja Matriz São João Batista, local em que as trocas comerciais se
concentravam.
A emancipação em 1943 proporcionou à cidade uma nova fase de crescimento com a aprovação e
abertura de vários loteamentos e a construção de praças e calçamentos em diversos pontos da cidade.3

1

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/barao-de-cocais/panorama
Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
3
Idem item 7
2
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO
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Barão de Cocais apresenta 84,7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 36,4% de
arborização em vias públicas e 23,3% de urbanização de vias públicas de acordo com os dados do censo
do IBGE de 2010. O município tem a área de unidade territorial equivalente a 340,140 km² .
MAPA 02 – LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E
RURAL
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A Gerdau está localizada em sua totalidade dentro do município de Barão de Cocais em uma das avenidas
principais do município, a Avenida Getúlio Vargas.
Em 1925, foi criada a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, hoje Gerdau, o que proporcionou um
significativo desenvolvimento na cidade com a construção de casas para os funcionários e operários, em
terrenos de propriedade da empresa, localizados na época em uma área bem distante do centro da
cidade.4
Vale ressaltar que o crescimento de Barão de Cocais deu-se no sentido Norte-Leste, ultrapassando os
limites imaginados pelos antepassados, onde a Igreja Matriz São João Batista era o limite do centro
urbano. Hoje, por consequência do desenvolvimento da cidade, a metalúrgica Gerdau encontra-se
instalada no centro de Barão de Cocais, contrariando a ideia de que fábricas ficam afastadas dos grandes
centros urbanos. As atividades de extração mineral, localizadas em cidades próximas como São Gonçalo
do Rio Abaixo, acabaram por influenciar a estrutura do espaço intraurbano de Barão de Cocais, uma vez
que vários loteamentos foram criados para possibilitar a instalação da mão-de-obra utilizada nas minas 5.
O zoneamento urbano é um plano, que apresenta-se geralmente em formato de leis, que divide as cidades
em zonas territoriais e determina as regulamentações quanto ao uso e ocupação do solo.
De acordo com o Anexo I, podemos ver as demarcações do zoneamento da cidade de Barão de Cocais.
Nele o zoneamento está dividido em 11 áreas com características pré determinadas, são elas: ZU, ZCA I,
ZCA II, ZCA III, ZCA IV, ZICT, ZM, ZRE e ZR (Anexo I).
Segundo a Lei Complementar nº 1.343/2006 que institui o Plano Diretor Municipal, no Título IV, capítulo
I, temos as seguintes definições:
Art. 31 O macrozoneamento do município de Barão de Cocais compreende as seguintes zonas, conforme
anexo 1 integrante desta lei:
I - Zona Urbana (ZU)
II - Zona de Conservação Ambiental I (ZCA I) III
- Zona de Conservação Ambiental II (ZCA II)
IV - Zona de Conservação Ambiental III (ZCA III)
V - Zona de Conservação Ambiental IV (ZCA IV)
VI - Zona de Interesse Cultural e Turístico (ZICT)
VII - Zona de Mineração (ZM)
VIII - Zona Rural Especial (ZRE)
IX - Zona Rural (ZR)

4

Fonte: IBGE. HISTÓRIA DE BARÃO DE COCAIS E GERDAU. Disponível em: HISTÓRIA DE BARÃO DE COCAIS E
GERDAU - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/barao-de-cocais/historico. Acesso em: 26 mai. 2021.
5
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-45132008000200005

Ainda de acordo com a segunda imagem no Anexo I, podemos ver o zoneamento urbano da sede que, de
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acordo com o Título IV, capítulo II do Plano diretor, consiste em:
Art. 39 - Fundamentados nos temas prioritários dispostos no artigo anterior, a ocupação e o uso do solo na
Zona Urbana de Barão de Cocais ficam estabelecidos pela definição e delimitação das seguintes zonas,
considerando-se a proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, o meio físico, a
disponibilidade de infraestrutura e a capacidade de adensamento e o grau de incômodo e poluição ao
ambiente urbano, conforme anexo I.
I - Zona Comercial I (ZCM I); II - Zona Comercial II (ZCM II); III - Zona de Uso Misto (ZUM); IV - Zona
Industrial (ZIN)
V - Zona de Empreendimentos de Porte (ZEP)
VI - Zona de Expansão Urbana (ZEU)
A imagem três do Anexo I integra o zoneamento do município às zonas especiais denominadas Áreas de
Interesse Social:
I - Áreas de Interesse Social (AIS), que correspondem às áreas destinadas à manutenção e à instalação de
moradias de interesse social, para as quais não se aplicarão os parâmetros urbanísticos definidos nesta
lei, compreendendo as seguintes categorias;
a) Áreas de Interesse Social I (AIS I), áreas nas quais se faz necessária a regularização e/ou recuperação
de assentamentos humanos de interesse social, prioritariamente localizadas na região de Três Moinhos e
Boa Esperança;
b) Áreas de Interesse Social II (AIS II), áreas nas quais é necessária a complementação de infraestrutura
básica, regularização de edificações e melhorias habitacionais. prioritariamente localizadas nas regiões
de Santa Cruz, São Vicente, São Benedito, Braz Molina, Garcia e Dois Irmãos;
c) Áreas de Interesse Social III (AIS III), áreas destinadas à instalação de parcelamentos ou ocupação de
interesse social, as quais deverão ser distribuídas na malha urbana e atendidas pela infraestrutura
necessária, inclusive quanto à acessibilidade e mobilidade, de forma a evitar concentração e adensamento
das mesmas, com previsão inicial de localização na região do Garcia.
Além disso são acrescentadas as Zonas de Interesse Urbanístico, as Áreas de Interesse Urbanístico (AIU),
que possibilitam a requalificação do espaço urbano e a revitalização da área central, correspondendo:
a) AIU I - ao eixo formado pela Rua Desembargador Moreira e avenida Getúlio Vargas, entre a Ponte
Paixão e a rua Antônio Dantas, inclusive, abrangendo o campo do Metalusina e trechos das ruas Tancredo
Neves e Saudade; complementado pelo eixo formado pelas ruas São Manoel, Padre Teles e Waldemar das
Dores e trecho da avenida Wilson Alvarenga de Oliveira, em função de seu potencial estruturador da área
urbana da sede municipal, que deverão ser objeto de projeto urbano específico de revitalização, dentre
outros com tratamento de calçadas, implantação de equipamentos urbanos, tratamento paisagístico das
praças, tratamento paisagístico dos muros da Gerdau, regulamentação para a comunicação visual e
sinalização, integração dos usos previstos com a proteção e recuperação do patrimônio cultural e natural,
visando ao conforto, à segurança, à qualidade visual e ambiental e à humanização;
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b) AIU II - aos loteamentos irregulares localizados na região do São Miguel, Sagrada Família, Vila Regina,
São José, Dois Irmãos, São Geraldo, Capim Cheiroso e outros que venham a ser identificados, que deverão
ser objeto de projetos específicos de regularização urbanística, contribuindo para a requalificação do
espaço urbano;
c) AIU III - à área próxima ao campo de pouso, na rodovia MG-436, a qual deverá receber projeto
específico, com o objetivo de se promover a sua requalificação, respeitando o seu entorno;
Assim, verificamos que entre as regiões escolhidas pela Gerdau, na AIU II, encontram-se os bairros Vila
Regina e Capim Cheiroso.

3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais
A Secretaria de Assistência Social trabalha em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Projetos.
Assim, a primeira tem os dados e informações da população e a segunda auxilia no planejamento e
execução dos projetos elaborados.
O município pretende começar o mais breve possível o programa de cartão habitacional, que auxiliará
famílias em situação de vulnerabilidade a fazerem algumas adequações em suas moradias. Os recursos
utilizados para esse projeto são próprios do município, podendo futuramente haver contribuição
principalmente de empresas da região. Houve a construção de casas populares em gestões passadas e um
projeto realizado através da COHAB, não sendo um projeto atual.
Já com relação à regularização fundiária, o município não tem um programa específico. Foi feito um
recadastramento imobiliário em 2016/2017 com a finalidade de adequações relacionadas a IPTU e para
uma atualização da área urbana do município. Logo, não seria considerado um programa para
regularização fundiária. Não tivemos mais informações a respeito.
Sobre zonas de risco de alagamento, o Rio São João corta vários bairros do município, tendo ocorrência
de inundações/enchentes, mas não são recorrentes – logo, ocorrem em situações esporádicas. As
populações ribeirinhas sofrem mais com as inundações em época de chuvas. A mancha de enchentes
(Anexo IV) é a mesma mancha da barragem da mineradora Vale.

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
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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 02 - 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
comunida
de

Organização
comunitária

Condições de
moradia

Garcia

Manutenção de projetos
sociais, sendo
eles das
escolas
municipais
localizadas
no
bairro.
Doação de alimentos e
agasalhos,
apoio
em
atividades de conservação
e limpeza

33 anos

33 anos

Atendimento
em todo o
bairro,
eles
não possuem
uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água. A
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Varginha

Doações de agasalhos,
alimentos, itens
para
combate ao covid-19 e
apoio de acordo com as
demandas solicitadas pela
comunidade.

33 anos

33 anos

Atendimento
em
todo
bairro,
eles
não têm uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Cidade Nova

Apoio em conservação e
limpeza,
doações
de
agasalho

33 anos

33 anos

Atendimento
em
todo o
bairro,
eles
não têm uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.
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Matadouro
Velho

_

_

_

_

_

Leão XVIII

Desinfecção de pontos
contra o covid, apoio em
atividades realizadas na
parte elétrica,limpeza e
reforma
de
locais
específicos.

33 anos

33 anos

Atendimento
em
todo
bairro,
eles
não tem uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Irmãos Aleme

Doações
de
agasalho,
alimentos,itens para o
combate ao covid-19 e
apoio de acordo com as
demandas solicitadas pela
comunidade.

33 anos

33 anos

Associação de
Bairro
dos
Irmãos Aleme.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Vila Regina

Manutenção de projetos
sociais
,sendo
eles
ASERBAC,
Conselho
Tutelar,resgate voluntário,
apoio em conservação e
limpeza,
doações
de
agasalhos e ações de
combate ao COVID-19.

33 anos

33 anos

Atendimento
em todo o
bairro,
eles
não possuem
uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.
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Viúva

Manutenção de projeto
social sendo ele, projeto
novo rumo,apoio com
sanitização e desinfecção
para o combate ao Covid-19
nos locais públicos, doações
ao Hospital Municipal

33 anos

33 anos

Atendimento
em todo o
bairro,
eles
não possuem
uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico,
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Capim Cheiroso

Doações de agasalhos,
alimentos,itens para o
combate ao covid-19 e
apoio de acordo com as
demandas solicitadas pela
comunidade.

33 anos

33 anos

Atendimento
em todo o
bairro,
eles
não possuem
uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Cantinho
céu

Doações de agasalhos,
alimentos,itens para o
combate ao covid-19 e
apoio de acordo com as
demandas solicitadas pela
comunidade.

33

33 anos

Atendiment
o em todo o
bairro,
eles
não tem uma
organização
comunitária
pré-estabeleci
da.

Em
alguns
locais
não
tem
saneamento
básico. Possui
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

do

R.
Desembargado
r Moreira dos
Santos

_

anos

_

_

_
_
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Santa Cruz

Doações
de
alimentos,itens

agasalho,

33 anos

par
a combate ao covid-19 e
apoio de acordo com as
demandas solicitadas pela
comunidade.

33 anos

Grupo
de
moradores e
apoiadores
que
juntos
realizam
atividades em
prol do bairro,
não há uma
associação de
bairro
pré
estabelecida.

Possuem
saneamento
básico
e
abasteciment
o de água, a
maioria das
casas
são
feitas
de
alvenaria.

Fonte: equipe local da Gerdau / entidade local/ Google

O bairro Matadouro Velho e a Rua Desembargador Moreira dos Santos estão sem informações conclusivas
por não conseguirmos ainda o retorno da equipe de apoio da Gerdau. Mas segundo observação do mapa
da mancha de enchente, caso a barragem rompa, a Rua Desembargador Moreira do Santos encontra-se
dentro da mancha, sendo então uma zona de risco e se enquadrando no critério eliminatório.
De acordo com as informações coletadas, sabe-se que a empresa Gerdau tem 33 anos de existência na
comunidade e tem também o mesmo tempo de relação com a mesma, sempre assistindo e apoiando a
cidade de Barão de Cocais.
A Gerdau tem apoiado a maioria das comunidades com doações de agasalho, alimentos, itens para
combate à Covid-19 e apoio de acordo com as demandas solicitadas pela comunidade. No Bairro Viúva,
tem realizado manutenção de projeto social, sendo ele Projeto Novo Rumo, apoio com sanitização e
desinfecção para o combate à Covid-19 nos locais públicos e doações ao Hospital Municipal; no Vila
Regina, tem realizado a manutenção de projetos sociais, sendo eles ASERBAC, Conselho Tutelar, resgate
voluntário, apoio em conservação e limpeza, doações de agasalhos e ações de combate à Covid-19; e no
Garcia, dá assistência na manutenção de projetos sociais, sendo eles das escolas municipais localizadas
no bairro, doação de alimentos e agasalhos, apoio em atividades de conservação e limpeza; já no Leão
XIII, realiza desinfecção de pontos contra a Covid-19, apoio em atividades realizadas na parte elétrica,
limpeza e reforma de locais específicos. E no bairro Cidade Nova, tem prestado apoio em conservação e
limpeza e doações de agasalhos.
Na maioria dos bairros não tem uma organização comunitária pré-estabelecida, tendo apenas no Santa
Cruz um grupo de moradores e apoiadores que juntos realizam atividades em prol do bairro, e em Irmãos
Aleme, que possui a Associação de Bairro dos Irmãos Aleme.
Em sua maioria, os bairros possuem saneamento básico e abastecimento de água, sendo a maioria das
casas feitas de alvenaria. A exceção é o bairro Cantinho do Céu, que em algumas partes não possui
saneamento básico.
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MAPA 03 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU

Os bairros de São Benedito, Garcia e Dois Irmãos possuem Áreas de Interesse Social (AIS), que correspondem
às áreas destinadas à manutenção e à instalação de moradias de interesse social, para as quais não se
aplicarão os parâmetros urbanísticos definidos nesta lei, compreendendo as seguintes categorias;
b) Áreas de Interesse Social II (AIS II), áreas nas quais é necessária a complementação de
infraestrutura básica, regularização de edificações e melhorias habitacionais. prioritariamente
localizadas nas regiões de Santa Cruz, São Vicente, São Benedito, Braz Molina, Garcia e Dois
Irmãos;
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O bairro Capim Cheiroso tem Áreas de Interesse Ambiental (AIA), que possibilitam a revitalização
ambiental da área urbana da sede municipal, correspondendo;
b) Área de Interesse Ambiental (AIA II) - ao tratamento de fundo de vale para recuperação e
saneamento de áreas ocupadas ao longo dos cursos d'água da área urbana, em especial no rio
São João, e nos córregos São Miguel e Capim Cheiroso nos termos da legislação urbanística e
ambiental vigente, com tratamento paisagístico e de lazer em pontos específicos de alargamento
do Rio São João;
Além disso, em Barão de Cocais existe o risco do rompimento da barragem Mina Gongo Soco da
mineradora Vale desde março de 2019.
Segundo o mapa disponibilizado pela mineradora Vale (Anexo IV), foram analisados alguns cenários a
serem considerados caso haja o rompimento da barragem: os mapas de envoltória máxima de inundação
caso haja a ruptura em dia seco ou em cheia natural; o mapa de risco hidrodinâmico da ruptura em dia
seco; o mapa de envoltória máxima de inundação caso haja a ruptura em dia chuvoso; e o mapa de risco
hidrodinâmico, caso haja a ruptura em dia chuvoso.
O mapa disponibilizado pela mineradora não é de fácil leitura por não apresentar os bairros claramente,
mas é possível perceber que nem toda cidade de Barão de Cocais seria afetada caso houvesse esse
rompimento.
Há também o mapa de alagamento-barragem Barão de Cocais (anexo V), pelo my maps, facilitando assim
sua leitura. Nele foi possível compreender que:
●
●
●
●

●

●

Na mancha estão Capim Cheiroso e Vila Regina, atingindo parcialmente a Av. Getúlio
Vargas próximo ao centro de referência histórica de Barão de Cocais, e R. Padre Cruz.
O bairro Santa Cruz encontra-se a um quarteirão da R. Fernando Maia, logo, encontra-se
próxima à mancha de alagamento mas não será atingida (imagem 13).
A R. Desembargador Moreira dos Santos, uma das ruas escolhidas pela Gerdau,
encontra-se completamente na mancha (imagem 13)
No bairro Cantinho do céu, a R. O Desembargador Moreira dos Santos encontra-se na
mancha, e apesar das demais ruas não estarem localizadas dentro da mancha, encontram-se
próximas à área de risco.
R. Doutor Alencar Peixoto e R. Padre Cruz, localizadas no bairro Viúva, encontram-se na
mancha (imagem 13)
No bairro Capim Cheiroso, a R. João Raimundo da Silveira encontra-se parcialmente na
mancha

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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Apesar de alguns bairros não estarem localizados totalmente ou majoritariamente em zonas de risco,
alguns bairros apresentam partes de suas ruas na mancha, são eles: Capim Cheiroso, Vila Regina, Cantinho
do Céu e Centro. Já a Rua Desembargador Moreira dos Santos encontra-se totalmente na mancha.

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.

TABELA 03 - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

Tipologia
habitacional
predominante em madeira
evitada, taipa e/ou restos
de materiais

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em APP e UC

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em área em conﬂito
fundiário

Comunidade/Bairro

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em área de risco

Critérios
Eliminatórios

Garcia

não

não

não

não

Varginha

não

não

não

não

Cidade Nova

não

não

não

não

Matadouro Velho

não

não

não

não

Leão XVIII

não

não

não

não

Irmãos Aleme

não

não

não

não

Vila Regina

não

não

não

não
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não

não

não

Viúva
não

não

sim

não

não

não

não

não

R. Desembargador Moreira dos sim
Santos

não

não

não

Santa Cruz

não

não

não

Capim Cheiroso
Cantinho do céu

não

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.
Sobre os critérios eliminatórios:
As áreas eliminatórias localizadas totalmente ou majoritariamente em áreas de risco sofrem o risco de
inundação caso ocorra o rompimento da barragem Gongo Soco.

Estudo de evolução de ocupação das comunidades
Garcia
O bairro Garcia está a 2,5 km da sede da Gerdau. As tipologias habitacionais são predominantemente em
alvenaria com casos de fachada sem revestimento externo. As ruas são asfaltadas e o bairro possui
infraestrutura de energia e iluminação. (Anexo V ao IX)
Varginha
O bairro Varginha está a aproximadamente 2,5 km da sede da Gerdau.
As ruas são asfaltadas e o bairro possui infraestrutura de energia e iluminação. Possuem saneamento
básico e abastecimento de água, a maioria das casas são feitas de alvenaria. (Anexo X ao XIII)
Possui muitos lotes vazios e apresenta uma evolução baixa de 2018-2020 (Anexo XII-XIII)
Cidade Nova
De acordo com a evolução dos mapas do Google Earth, podemos verificar que o bairro teve um
crescimento considerável nos últimos anos. Atualmente possui alguns lotes vazios. Possuem saneamento
básico e abastecimento de água, a maioria das casas são feitas de alvenaria. (Anexo XIV ao XVI)
Cantinho do Céu/Rua Matadouro Velho
A Rua Matadouro Velho, está a aproximadamente 1,5 km da sede da Gerdau. Possui poucos lotes vagos
e desde 2008 (Anexo XIX) é consideravelmente povoado.
Não há outros dados do Google Earth disponíveis. (Anexos XVII ao XIX)
Leão XIII
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Atualmente o bairro possui pouquíssimos lotes vazios e tem como destaque uma ocupação longitudinal
dos terrenos. Possuem saneamento básico e abastecimento de água, a maioria das casas são feitas de
alvenaria. (Anexos XX ao XXII)
Irmãos Aleme
Atualmente possui alguns lotes vazios. Possuem saneamento básico e abastecimento de água, a maioria
das casas são feitas de alvenaria. Existem também casas de dois pavimentos em alguns locais do bairro.
Localiza-se a aproximadamente 400 metros da Gerdau. (Anexos XXIII ao XXVI)
Vila Regina
Localiza-se a aproximadamente 400 metros da Gerdau. Possuem saneamento básico e abastecimento de
água, a maioria das casas são feitas de alvenaria. Localiza-se também próximo ao centro e ao SENAI. Boa
parte das casas são revestidas e apresentam também casas de dois andares. (Anexos XXVII ao XXXI).
Viúva
O bairro Viúva é considerado um bairro “alto” na cidade de Barão de Cocais. As ruas são asfaltadas, possui
casas revestidas externamente e casas de dois pavimentos. Encontra-se aproximadamente a 2km da sede
da Gerdau. (Anexos XXXII ao XXXV)
Centro
Encontra-se a aproximadamente 900 metros da sede da Gerdau.
O centro de Barão de Cocais encontra-se em uma parte baixa da cidade, correndo um forte risco de
alagamento caso haja o rompimento da barragem e já passou por inundação em períodos de fortes
chuvas. Em sua maioria é asfaltado. (Anexos XXXVI ao XXXX)
Capim Cheiroso
Localiza-se a aproximadamente 2 quilômetros da sede da Gerdau. A maioria das casas tem apenas um
pavimento tendo revestimento em algumas.
Possui vários lotes vagos com potencial para crescimento urbano. A rua é calçada com piso intertravado
de cimento. (Anexos XXXVII ao XXXXIV).
Santa Cruz
Esse bairro possui muitas casas e poucos lotes vagos. Não é possível ter acesso pelo Google Earth. Segundo
os dados da Gerdau, possuem saneamento básico e abastecimento de água, a maioria das casas são feitas
de alvenaria. (Anexos XXXXV ao XXXXVII)

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
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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 IG 2030 - GERDAU + HABITAT

2

3

3

1

14

Varginha

2

2

0

2

3

2

1

12

Cidade Nova

2

2

0

2

3

3

1

13

Matadouro Velho

2

2

0

2

3

3

1

13

Leão XVIII

2

2

0

2

3

3

1

13

Irmãos Aleme

2

2

0

2

3

2

1

12

Vila Regina

2

2

0

2

3

3

1

13

Viúva

2

2

0

2

3

3

1

13

1

2

0

1

3

3

1

11

2

2

1

1

3

3

1

13

Cantinho do céu

habitaci onais

Ter ação ou projeto/recursos de
regularização fundiária Ter

Reconhecida com ZEIS/AEIS

Total de pontos

Priorida de em progra ma de melhori as

1

Ausência de elementos geradores de risco

2

Tempo de ocupação (+10 anos)

2

Existência de infraestrutura básica (sistema
de água e esgoto)

Garcia

Comunidade/Bairro

Ter ação ou projeto/recursos de urbanização
de favelas

Critérios Classiﬁcatórios

Santa Cruz
Em relação às prioridades com programas habitacionais, o município de Barão de Cocais ainda não
executou nenhum. Os dados relacionados à infraestrutura básica de água e esgoto e tempo de ocupação
foram fornecidos pela Gerdau.
A ordem de priorização será da maior pontuação até a menor, sendo a ordem: Garcia em primeiro lugar
com 14 pontos e nenhum critério eliminatório.
Matadouro Velho, Cidade Nova, Leão XIII, Vila Regina, Viúva, Irmãos Aleme com 13 pontos, atentando
para os riscos mínimos da barragem nos bairros Vila Regina, Cantinho do céu, Capim Cheiroso e Centro.
O bairro Viúva é um bairro localizado na região alta da cidade, logo, não tem riscos de inundação.
Varginha com 12 pontos e Cantinho do Céu em último com 11 pontos.
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6. Caracterização dos territórios visitados
Na etapa anterior do estudo, foram priorizadas três comunidades/bairros para realização das visitas de campo
em Barão de Cocais, sendo elas Vila Regina, Cidade Nova, Viúva e Garcia. Porém, durante uma reunião com a
Gerdau após a entrega do relatório P1, houve questionamento sobre as regiões escolhidas e solicitada a troca
desses bairros. Logo após a solicitação, houve a troca para os seguintes bairros: Garcia, Leão XIII e Santa Cruz .
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
Tamanho (Ha)
Tempo médio de
existência
Infraestrutura
existente

Situação fundiária
Risco existente
Demarcação
como ZEIS/AEIS
Existência de
plano urbanístico

Comunidade
Santa Cruz
12,26 ha
33 anos

Comunidade
Garcia
19,4 ha
33 anos

Comunidade Leão
XIII
2,1 ha
33 anos

Grande maioria
em bom estado,
apesar de ruas
estreitas há um
bom calçamento,
água encanada na
maioria das casas
e rede de esgoto
ligada
à
prefeitura.
A
iluminação
em
alguns pontos é
precária por não
ser LED.

Grande maioria
em bom estado, a
rua é estreita e
não há uma boa
iluminação da rua.
O calçamento é
dividido
entre
asfalto e blocos.
Não foi possível
analisar
as
condições
relacionadas
a
água e esgoto,
pois
não
conseguimos
acesso ao interior
das casas.

Regularizada
inexistente
Sim

Grande maioria
em bom estado.
Algumas
casas
localizadas
nas
extremidades dos
bairros
não
possuem rede de
esgoto nem de
água, suas ruas
são estreitas e não
possuem
calçamento
adequado,
estando em terra
vermelha.
Em
algumas ruas não
há
iluminação
pública.
Regularizada
inexistente
Sim

Não

Não

Não

Regularizada
inexistente
Não

Localizadas na zona urbana de Barão de Cocais, as três comunidades Garcia, Santa Cruz e Leão XIII apresentam
características similares entre si e outras mais particulares. Dentre os três bairros visitados, Garcia é o que tem
maior área de ocupação territorial com 19,4 Ha. Os três bairros expandiram em decorrência do processo de
ocupação da indústria no território, seja pelos trabalhadores de empreiteiras ou por famílias completas de
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funcionários que trabalhavam na Gerdau, tendo 33 anos de existência e a mesma quantidade de tempo de
relação entre a comunidade e a Gerdau.
Apesar do risco de rompimento, nenhuma das comunidades citadas encontra-se na mancha de risco da
barragem Gongo Soco.
FIGURA 01 – IMAGEM AÉREA COM DEMARCAÇÕES DO BAIRRO E CASAS VISITADAS

Atualmente foi aprovado pela prefeitura de Barão de Cocais um projeto de lei chamado “Cartão Habitação”,
que fornecerá um cartão para famílias em situação de vulnerabilidade para realizarem adequações em suas
moradias com a compra de materiais. Os recursos utilizados para esse projeto são próprios do município,
podendo receber ajuda financeira futuramente.
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Comunidade Santa Cruz
Esse bairro possui muitas casas e poucos lotes vagos. Não é possível ter acesso pelo Street View. Segundo os
dados da Gerdau, possuem saneamento básico, abastecimento de água e a maioria das casas são feitas de
alvenaria.
O bairro, apesar de não estar localizado dentro da mancha de risco da barragem, localiza-se próximo à mancha,
estando isolado do centro, caso haja o rompimento.

FIGURA 02 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS

De acordo com a imagem acima, vemos o limite do bairro e a demarcação de alguns equipamentos em
destaque como a Escola Municipal José Maria dos Mares Guia.
O bairro possui também um salão comunitário construído pela Gerdau e o Cruzeiro.

24

FIGURA 3 - Escola José Maria dos Mares Guia retirada do Google Maps

FIGURA 4 - Salão Comunitário

FIGURA 5 - Salão Comunitário
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FIGURA 6 - Cruzeiro

FIGURA 7 - Escola José Maria dos Mares Guia

Em alguns locais, as ruas são asfaltadas ou com bloquete sextavado. A rede elétrica é distribuída em todo bairro
mas não possuem boa qualidade. Devido a isso, alguns locais são mal iluminados durante a noite, desde a Rua
Ulisses Ribeiro onde localiza-se a Escola José Maria dos Mares Guia, ponto de partida de nossa pesquisa, que
apresenta uma fraca iluminação pública e as ruas estreitas.
Durante a visita, foi relatado que existe uma falta de acompanhamento, auxílio e atuação da prefeitura no
bairro. Logo, todas as reformas e adaptações das moradias são feitas pela Associação Atitude Solidária, que é
atuante no bairro e que através de doações arrecadou fundos para essas obras.

FIGURA 8 - Fachada da casa

FIGURA 9 - Fachada da casa
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FIGURA 10 - Fachada da casa

FIGURA 11 - Teto em situação de precariedade

FIGURA 12 e 13 - Fachada da casa
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FIGURA 14 - Fachada da casa

FIGURA 16 - BANHEIRO - casa da figura 19

FIGURA 15 - Banheiro em situação de precariedade

FIGURA 17 - QUARTO
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FIGURA18 - FACHADA

FIGURA

19 - INFILTRAÇÃO

FIGURA 20 - TETO - casa figura 23

FIGURA 21 - SALA
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FIGURA 22 - RAMPA - Casa figura 25

FIGURA 23 - ESTRUTURA

A casa da figura 13 apresenta problemas na moradia toda, como infiltração, contrapiso precário e
principalmente o teto. Na figura, percebe-se que a madeira já não está em bom estado, as telhas estão
desalinhadas e também encontra-se em sinal de precariedade.
A casa da figura 22 apresenta telha de amianto a qual está com muitos furos e, segundo os moradores, esses
furos estão sendo feitos de forma proposital, já que acreditam que alguém está jogando pedras no teto da
moradia.
A rampa da casa da figura 24 está localizada em um terreno de difícil acesso para a moradora, já que é idosa e
encontra uma dificuldade de locomoção.
As demais casas apresentam precariedades padrões como a falta de revestimento em banheiros precários,
problemas estruturais como falta ou precariedade de rebocos externos/internos ou pinturas antigas ou
inacabadas. Os pisos em sua maioria eram contrapiso e as casas apresentam telhas de amianto.
Durante a visita não foi possível entrar em algumas casas pois elas estavam completamente fechadas e alguns
moradores estavam trabalhando.
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Comunidade Leão XIII
FIGURA 24 - IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS

O bairro Leão XIII encontra-se na zona urbana de Barão de Cocais, localizando-se próximo a Escola Estadual
José Maria Morais e uma praça pública com um coreto e equipamentos para exercícios físicos ao ar livre .
Ao fazer a visita no bairro Leão XIII, não tínhamos a presença de um líder comunitário e somando ao fato de
ter acontecido em um feriado municipal, a maioria das casas estavam totalmente fechadas ou trancadas no
cadeado, não tendo nenhum morador para nos atender. Com isso, não foi possível entrar em nenhuma moradia
e, por esse motivo, as observações foram somente sobre revestimento de fachada, telhado e acesso, o que
impossibilitou o preenchimento dos questionários no aplicativo Memento de acordo com a metodologia
proposta.
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FIGURA 25 - Escola E. José Maria de Morais

FIGURA 27 - Rua Bairro Leão XIII

FIGURA 26 - PRAÇA - Equipamentos para exercício

FIGURA 28 - Rua Bairro Leão XIII
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FIGURA 29 - Casa morador desconhecido 139 - parede externa com forro de PVC, telha de
amianto/fibrocimento

FIGURA 30 - Casa morador desconhecido 141 - casa localizada muito próxima a córrego e com precariedades
de revestimentos externos
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FIGURA 31 - Casa morador desconhecido 176 - casa localizada próximo a córrego

FIGURA 32 - Casa morador desconhecido 164- inadequações de revestimento de fachada
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FIGURA 33 - Casa morador desconhecido 188- revestimento de fachada inacabado e telhado com materiais
misturados: telha de amianto e fechamento da fachada em madeira com precariedades de fixação.

O bairro possui uma praça com equipamentos públicos com bom acesso pela população. As ruas são estreitas
e asfaltadas em algumas partes e outras possuem calçamento em bloquete sextavado, com rede elétrica
distribuída em grande parte do bairro, mas não possui uma iluminação em LED, tornando a iluminação precária.
Como não foi possível analisar o interior das casas, registramos as que estavam visivelmente com alguma
precariedade externa que podiam ser analisadas, como falta de revestimento externo, caixa d’água e telha de
amianto, madeira externa visivelmente precária e se havia alguma outra precariedade como rachadura e
proximidade com o córrego local.
Essa análise externa foi feita para que, futuramente, no momento das visitas para análise antes da realização
das reformas das casas ou caso houvesse alguma outra pesquisa, essas casas já estariam mapeadas.
A Rua Durval Cândido Costa é a única rua presente no bairro Leão XIII na área delimitada pela Gerdau e muitas
casas estão em reforma.
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Comunidade Garcia
FIGURA 34 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS

O bairro Garcia é o maior bairro dentre os três estudados. Possui uma parte calçada com bloco ou asfalto,
algumas das ruas que encontram-se nas extremidades do bairro não tem nenhum tipo de calçamento, sendo
estradas vicinais. Nem todo bairro possui uma iluminação pública de qualidade, principalmente em ruas mais
estreitas e afastadas das vias principais do bairro.
O bairro possui algumas inadequações, como falta de acesso a água encanada e rede de esgoto adequada,
fazendo com que uma das casas visitadas faça o descarte do esgoto diretamente no córrego.
Possui um posto de saúde (UBS) e a Capela São Judas Tadeu, que é um projeto social da Gerdau em parceria
com a comunidade. O bairro Garcia é dividido pela MG-436, estando presente nas duas partes do asfalto.
Apesar de não ter líder comunitário nos acompanhando, conseguimos entrar em algumas moradias e relatar
as precariedades das mesmas. Já outras estavam completamente fechadas e não foi possível realizar a análise.
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FIGURA 35 - Posto de saúde (UBS)

FIGURA 37 - Comercial Barbosa no bairro Garcia

FIGURA 36 - Capela São Judas Tadeu

FIGURA 38 - Condição do calçamento
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Figura 39 - Condição do calçamento

Figura 40 - Condição do calçamento

FIGURA 41 - Condição do calçamento
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FIGURA 42 - BANHEIRO da casa figura 43 e 44
- Banheiro sem revestimento adequado e
não possui rede de água e esgoto.

FIGURA 43 - a casa não possui nenhum tipo
de revestimento interno e externo.
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FIGURA 44- Quintal da casa
Casa sem rede de água e esgoto da prefeitura, a moradora utiliza apenas a água dessa nascente para todas as
funções da casa. O descarte da água utilizada e outros resíduos é feito no córrego que é originado por essa
nascente.

FIGURA 45 - FACHADA
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FIGURA 46 - Revestimento precário

FIGURA 47 - Banheiro da casa da figura 50

A casa apresenta infiltrações e o banheiro não possui revestimento adequado.

FIGURA 48 - Cozinha da casa 52

FIGURA 49 - Telha precária apresentando alguns furos
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Um ponto de atenção encontrado no bairro Garcia, de acordo com a visita, encontra-se em uma das casas
visitadas, na qual não há água encanada. A moradora utiliza a água de uma nascente que fica em seu quintal,
o que dificulta a limpeza da casa e de atividades como lavar vasilhas, a limpeza interna da moradia e a higiene
pessoal, porque além da água não ser tratada, é pouca e de baixa pressão. Abaixo temos a imagem da nascente
em seu quintal, e seu uso:

FIGURA 50 - Quintal da moradora

O bairro Garcia é dividido pelo asfalto, na porção onde localiza-se o Motel Flor de Lis. Em suas extremidades,
possui ruas sem nenhum tipo de calçamento, estando em terra vermelha e iluminação precária. Já em sua
outra porção, onde apresenta uma maior densidade, também em algumas ruas nas extremidades do bairro,
não possuem calçamento estando em terra vermelha, com iluminação precária e até mesmo inexistente.
Não foi possível entrar em algumas casas, pois algumas estavam fechadas. Outras chamamos algumas vezes,
mas não fomos atendidas e como não tínhamos a presença de um líder comunitário, não foi possível chamar
diretamente nas casas.
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 21 casas em dois bairros do município de Barão de Cocais. Não se trata de
uma amostra com validade estatística, por conta do tempo disponível para as visitas em campo, mas a partir
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dessa amostra, é possível perceber inadequações mais frequentes e o nível de precariedade das moradias
visitadas.
GRÁFICO 1 – TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS POR CADA (MUNICÍPIO)

FIGURAS 51 e 52 - Desprendimento de reboco, tinta e fachada sem reboco, irregularidade no banheiro e telha
de amianto - Santa Cruz.
Todas as casas visitadas apresentam piso inadequado, em sua maioria apresentam desprendimento de reboco,
tinta, e fachada sem reboco tornando o revestimento inadequado. As casas, em sua maioria, possuem telha de
amianto. Todas as moradias apresentam cobertura inadequada, e algumas casas apresentam também caixa
d’água de amianto, que, por sua vez, é inadequada para o armazenamento de água.
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A iluminação e ventilação das casas são, em grande parte, insuficientes. E segundo o gráfico, as casas visitadas
predominantemente possuem banheiros inadequados. Apenas uma moradia não possui banheiro exclusivo.
Todas as residências no bairro Santa Cruz possuem rede de esgoto ligada à rede da prefeitura.

FIGURAS 53 e 54 - Pintura e revestimento precários- Garcia
A maioria das residências no Garcia possuem piso inadequado. O mais encontrado na pesquisa foi o contra
piso. Todas as moradias analisadas possuem revestimento e cobertura inadequadas e apenas algumas casas
possuem caixa d’água de amianto ou apresentam algum armazenamento de água inadequado.
Poucas casas possuem ventilação inadequada e, quando comparadas com os outros bairros de Barão de Cocais
que estão sendo analisados, o Garcia é o que mais possui inadequação relacionada ao sistema de esgoto.
Nenhuma das casas em questão sofre com a ausência do banheiro exclusivo, contudo dentre esses banheiros,
alguns são inadequados, mas não são a maioria.
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GRÁFICO 2– INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES POR CIDADE

Após a análise, é possível concluir que no município de Barão de Cocais, segundo os dados levantados sobre as
comunidades Garcia e Santa Cruz, as inadequações mais frequentes são em relação aos revestimentos (19,2%)
e à cobertura inadequada (20,2%).
Logo após, em ordem decrescente de inadequações mais frequentes, temos o piso inadequado (18,3%),
banheiro inadequado (15,4%), ventilação e iluminação inadequadas (12,5%), armazenamento de água
inadequado (10,6%) e solução de esgoto inadequada (2,9%). Por último, com apenas 0,7%, a ausência de
banheiro exclusivo.
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Anexos
Anexo I - Zoneamento Barão de Cocais - Plano Diretor 1.343
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Anexo II - Imagem aérea de Barão de Cocais e a Gerdau. Google Earth 2021

Anexo III -Mapa de envoltória máxima de inundação- cenário A- ruptura em dia seco
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Mapa de envoltória máxima de inundação- cenário B- cheia natural

Mapa de risco hidrodinâmico- cenário C- ruptura em dia seco
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Mapa de envoltória máxima de inundação- cenário D- ruptura em dia chuvoso

Mapa de risco hidrodinâmico-cenário D- ruptura em dia chuvoso
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Anexo IV -Mapa de mancha de alagamento . Google My Maps
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