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1. INTRODUÇÃO
O Mapa Rápido Participativo (MRP) é um instrumento de diagnóstico territorial. Foi aplicado para avaliar
as condições urbanas do Residencial Alterosa, conjunto construído no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida. O conjunto está localizado na Regional (Distrito) Veneza, município de Ribeirão das Neves,
Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi inaugurado em abril de 2013.
O mapa 1 mostra a imagem aérea do conjunto e delimita os blocos e as quadras. Das 13 quadras
enumeradas no mapa, 11 possuem edificações. As 11 quadras são espacialmente separadas e possuem
dinâmicas próprias. Cada quadra contém múltiplos blocos, e o número de blocos varia de quadra para
quadra (tabela 1). No momento de sua construção, 1640 moradias foram entregues, 20 por bloco. No
total, 82 blocos foram erguidos.
Mapa 1 – Edificações e quadras do Residencial Alterosa – 2016

Tabela 1 – Número de blocos por quadra – Residencial Alterosa – 2016
Quadras
Quadra 42
Quadra 43
Quadra 45
Quadra 46
Quadra 47
Quadra 48
Quadra 49
Quadra 51
Quadra 53
Quadra 54
Quadra 55

Nº de Blocos
10
6
4
8
6
11
12
6
12
5
2
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O conjunto foi construído na franja urbana do bairro Alterosa, município de Ribeirão das Neves, mais
especificamente numa área anteriormente não-ocupada, porém já loteada, da Regional Veneza (um dos
três distritos do município). A localização do conjunto tem impactos significativos na forma como as
infraestruturas e os serviços são oferecidos. É uma área de baixa densidade relativa, onde se verifica a
presença considerável de áreas de mata nas suas adjacências. O conjunto é cortado por um córrego, que
serve também como barreira natural entre, de um lado as quadras 42 e 43, localizadas numa região mais
próxima das outras áreas residenciais e comerciais do bairro de Alterosa e de Veneza, e do outro lado as
outras 9 quadras do conjunto, mais afastadas dos bairros adjacentes. Topograficamente, há algumas
diferenças em relação a elevação do terreno de quadra para quadra, porém, de maneira geral, o trânsito
de pessoas e veículos se dá em áreas de baixa ou média declividade, não havendo acessos muito íngremes
entre as diferentes partes do conjunto.
Desde a edificação dos blocos do Conjunto Habitacional, estão sendo gradativamente construídos
informalmente imóveis em alguns trechos adjacentes às quadras, em sua grande maioria para fins
comerciais. É basicamente nessa área onde se localizam quase todos os comércios e serviços locais, mas
há também ali algumas construções informais para fins de moradia.
O objetivo principal do MRP é produzir conhecimento sobre o Residencial através do levantamento de
dados sobre alguns temas relativos às condições das infraestruturas e dos serviços públicos oferecidos, e
principalmente, sobre a qualidade dos mesmos. Além disso, almeja-se que o MRP sirva de ferramenta de
monitoramento do desenvolvimento urbano local, acompanhando os avanços ou os retrocessos das
condições urbanas encontradas. Tem uma metodologia pautada numa abordagem caracterizada pela
circulação no território para o levantamento dos dados, que além de se utilizar da observação empírica
das características locais, dá ênfase também na escuta à população local. É uma metodologia que
combina, portanto, a identificação de aspectos visíveis in loco com entrevistas com a população local e
com interlocutores-chave, pessoas que detêm conhecimento específico sobre as condições e as formas
de funcionamento das infraestruturas e dos serviços urbanos no território.
O MRP coloca em primeiro plano a abordagem da diferenciação espacial dentro do assentamento. Mesmo
que construído recentemente, as diferentes quadras não são lugares uniformes. Cada quadra tem suas
especificidades e seus arranjos, que impactam na forma como as infraestruturas e os serviços são
oferecidos. Diferem em termos de localização, organização territorial, estrutura e gestão condominial e
mobilização comunitária, dentre outros fatores, que conjuntamente incidem nas condições particulares
aos contextos microlocais. Parte-se, portanto, do pressuposto básico que o conjunto é um espaço
heterogêneo internamente. Objetivou-se, assim, a identificação e o mapeamento das diferenças internas
do território em relação a alguns grandes temas: Padrão das Moradias, Meio Ambiente, Sinalização das
Vias e Serviços Postais, Infraestrutura para Mobilidade, Acesso ao Transporte Coletivo, Abastecimento de
Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana, Iluminação
Pública e Energia Elétrica, Espaços Públicos e Comunitários para prática de Esporte e Lazer, além da oferta
e acesso a equipamentos públicos da Saúde, Educação e Assistência Social.
Além das 11 quadras construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, dos espaços públicos
que lhes dão acesso e dos espaços de uso comunitário, o mapeamento também objetivou a coleta de
informações relativas às áreas informais construídas no entorno imediato do conjunto. Esta última foi
inserida na pesquisa por ter importantes impactos na organização territorial, nos usos dos espaços e na
circulação de pessoas moradoras do conjunto.
A coleta das informações em campo foi realizada no período entre os dias 7 de outubro e 16 de novembro
de 2016. O mapeamento das condições urbanas, assim como a identificação dos fatores que as originam,
servem como ferramenta de diagnóstico importante e que nos revelam aspectos fundamentais sobre os
problemas com os quais os habitantes do Residencial lidam cotidianamente.
O capítulo 3 deste documento expõe os resultados do mapeamento e do diagnóstico das condições
urbanas do Conjunto Habitacional Alterosa. Está organizado conforme os 12 eixos temáticos inseridos na
pesquisa. Antes, porém, algumas características gerais do Residencial Alterosa são apresentadas (seção
2), com foco nos aspectos relacionados à localização e às evidências sobre a mobilização coletiva
condominial para a gestão dos espaços comuns de cada quadra. Os estabelecimentos comerciais e os
serviços localizados dentro do perímetro do conjunto também ganham destaque nesta seção.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO RESIDENCIAL ALTEROSA
Mapa 2 – Numeração dos blocos das quadras formais e principais áreas de ocupação Informal – 2016

2.1. AS ÁREAS RESIDENCIAIS
A Q UADRA 42

A 42 é a quadra do Residencial mais próxima da Rua Francisco Bento Rodrigues (Avenida A), que se
configura como o limite entre o Residencial e outras áreas do bairro de Alterosa e de Veneza. A quadra é
circundada ainda pelas duas principais vias de acesso ao Conjunto Alterosa, a Rua 33 e a Rua 35, além da
Rua 34, que separa a quadra da 43. Os dez blocos da quadra estão, portanto, mais próximos aos comércios
e serviços de maior porte localizados no entorno do Residencial, assim como aos pontos de transporte
público com mais opções de destinos e horários. A conectividade dos moradores da quadra 42 a outras
áreas da região metropolitana de Belo Horizonte e seus serviços é, portanto, maior, se comparado a
outras quadras do conjunto. No que diz respeito à segurança, a quadra é menos impactada pelos eventos
relacionados à dinâmica criminal local.
Há evidências de que existe um certo grau de organização entre os moradores para a manutenção das
infraestruturas localizadas em espaços comuns, assim como para a resolução de problemas relacionados
à prestação de serviços urbanos. Quando é necessário tomar decisões coletivas, elas são construídas de
acordo com a decisão da maioria dos moradores diretamente afetados pelo problema.
A Q UADRA 43

Assim como a quadra 42, a 43 também está localizada ao norte do córrego que corta o conjunto. As duas
quadras são adjacentes e se separam pela Rua 34. Está localizada ainda entre as ruas 33 e 35. O fator que
mais diferencia esta quadra das outras é sua situação de grande degradação. Não há relato de organização
coletiva para a resolução de problemas comuns. Todos os seis blocos estão com pichações nas paredes
externas e dois blocos (2 e 6) estão sem iluminação nas áreas comuns internas. Há bastante lixo espalhado
pelas áreas externas.
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A Q UADRA 45

A quadra 45 possui quatro blocos localizados na rua 36, um logradouro sem declividade. Apresenta duas
entradas de garagem que desembocam na via. A quadra é adjacente às áreas informais ocupadas após o
erguimento do conjunto e onde se localizam a maior parte dos comércios locais. Aos fundos da quadra
encontra-se uma área verde e uma pequena lagoa, cuja água já foi utilizada por moradores, mas hoje
encontra-se imprópria para uso. Grande parte do entorno foi aterrado, o que inclui parte da referida
lagoa, e está sendo apropriada para as construções informais. Aos fundos há duas habitações construídas
informalmente, sendo que ao lado de uma delas há um espaço de conserto de bicicletas. Não foram
relatadas práticas de manutenção ou organização coletiva para capina / limpeza / reforma das áreas
comuns da quadra.
A Q UADRA 46

A quadra 46 possui 8 blocos. Trata-se da única quadra cujos apartamentos foram integralmente
provenientes de doação. Está localizado entre as ruas 40 e 36, bem próximo à área comercial do Conjunto
Habitacional. Trata-se de uma quadra com várias ocorrências de intervenções na área de estacionamento,
tal como a demarcação e o erguimento de cobertura nas vagas, construção de depósitos e de um bar.
Cerca de metade da quadra é murada ou cercada, mas os próprios moradores abriram buracos para
viabilizar a passagem por alguns trechos. Nos trechos em que foram mantidas as telas, há vários buracos.
Não há evidências sobre estruturas condominiais de gestão dos espaços comuns.
A Q UADRA 47

A quadra está localizada principalmente ao longo da Rua 37 e possui 6 blocos. Há algumas árvores em seu
interior e aos fundos, uma extensa área verde. De um modo geral, a quadra parece estar mais bem
conservada e com menos presença de lixo do que as outras. A maioria dos halls de entrada dos blocos
está em bom estado de conservação, foram azulejados, tiveram o piso melhorado para favorecer a
drenagem e possuem jardins bem cuidados. Foram identificadas uma série de melhorias feitas em blocos
com recurso do condomínio. Especificamente no bloco 3, há relatos de uso de recurso de condomínio e
de levantamento de recursos coletivamente para o investimento em melhorias das áreas comuns.
A Q UADRA 48

A quadra 48 possui 11 blocos e é a única quadra do conjunto residencial Alterosa que é circundada
inteiramente por outras quadras: a norte ao longo da Rua 36, onde se localiza a quadra 46, a oeste ao
longo da Rua 37 e onde se localiza a quadra 47, a sul ao longo da Rua 38 e oposto a quadra 49, e a leste
ao longo da Rua 40, que separa esta quadra da 51. Possui duas entradas, uma que dá acesso à Rua 37, e
uma segunda, que dá acesso à Rua 40. Trata-se da primeira quadra construída no Conjunto Alterosa.
Aconteceu ali a cerimônia de entrega dos apartamentos do conjunto a moradores.
Parte dos moradores já se conheciam antes da entrega dos apartamentos, mas segundo relato da
interlocutora principal da quadra, a desorganização e a escassez de mobilização comunitária é um
elemento característico. De fato, não há relatos de iniciativas de moradores para resolver de forma mais
geral os problemas estruturais que acometem a quadra.
A Q UADRA 49

A quadra possui 12 blocos e está localizada próxima às quadras esportivas construídas no âmbito do
projeto do Minha Casa Minha Vida. É circunscrita pelas Ruas 37, 38, 39 e 40. Um diferencial da quadra
em relação às outras é que há participação dos homens em atividades comunitárias, especialmente em
atividades de capina e limpeza. Os blocos 1, 2, 3 e 4 são, segundo a interlocutora, aqueles que mais se
articulam para ações comunitárias voltadas para a melhoria das condições de moradia.
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A Q UADRA 51

A quadra possui 6 blocos e está praticamente toda localizada ao longo da Rua 40. Tem duas entradas:
uma localizada nesta rua e a outra localizada na Rua 36. É uma das quadras mais próximas das quadras
esportivas construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. É também uma das mais
circundadas por área verde, ainda que essa área esteja passando por processo de degradação. Nos últimos
anos tem aumentado a ocupação informal dessas áreas verdes para fins residenciais aos fundos e nas
laterais da quadra. Recentemente, houve também a construção de imóveis para fins comerciais na calçada
da frente, com presença de barracas vendendo desinfetantes e alimentação.
Parece ter havido organização comunitária para a resolução de problemas comuns aos moradores,
principalmente no que diz respeito à distribuição de vagas dos dois estacionamentos, de modo a reservar
as vagas do estacionamento de baixo para pessoas com deficiência física. O estacionamento de cima
também possui duas placas de reserva de vagas para deficiente. Há também relatos de mobilização de
lideranças locais para a manutenção e restauração das áreas comuns.
A Q UADRA 53

Assim como a quadra 49, a quadra 53 é a que apresenta o maior número de blocos: doze no total. Está
circunscrita pelas ruas 36, 41 e 42. Embora seja uma quadra bastante extensa, foi construída apenas uma
entrada oficial de frente para a Rua 36, o que dificultava o acesso aos outros logradouros públicos. A
dificuldade de acesso às ruas adjacentes fez com que moradores improvisassem novos pontos de entrada
e saída, removendo trechos das telas que circundam a quadra (especialmente em frente ao ponto final
de uma das linhas de ônibus). A iluminação pública dos logradouros adjacentes à quadra, diferentemente
das outras, ajuda a iluminar mais o interior dela, ainda que esta tenha os mesmos problemas de outras
quadras relacionados à falta de lâmpadas e bocais nas áreas comuns externas. Vários halls de entrada dos
blocos estão com jardins feitos por iniciativa de moradores e estão bem cuidados. Também por iniciativa
coletiva dos moradores, foram instalados grades e portões que separam a área comum externa dos halls
de entrada de cada bloco, visando garantir maior segurança nos locais.
A Q UADRA 54

A quadra 54 é uma das mais distantes da entrada principal do conjunto. Está localizada na Rua 42, próximo
ao ponto final de uma das linhas de ônibus e margeia também um pequeno trecho da Rua 41.
Externamente, aos fundos e adjacente à quadra, encontra-se uma grande área verde, que se localiza a
dez minutos de caminhada das lagoas utilizadas pela população de todo o conjunto para a prática de
esporte e lazer, além de pesca. Não há relatos de iniciativas de moradores para resolver de forma mais
geral os problemas estruturais que acometem a quadra.
A Q UADRA 55

A quadra 55 é a que possui o menor número de blocos entre todas do Conjunto Residencial Alterosa. São
apenas dois. Assim como a 54, a quadra 55 está localizada na área mais distante das principais vias de
entrada do Residencial Alterosa. Nas proximidades da quadra se localiza o ponto final de umas das linhas
de ônibus que circulam pelo conjunto. Seu entorno é caracterizado pela presença de muitas áreas de
mata, assim como a presença de algumas ocupações informais. Na entrada do Bloco 2, há um belo jardim
criado e mantido por moradores. Após a construção do conjunto, a quadra foi entregue com um
estacionamento oficial, localizado em frente ao bloco 1. Recentemente, um novo espaço para
estacionamento próximo ao bloco 2 foi improvisado. Essa ação foi realizada de forma comunitária. Foi
relatado que há taxas de condomínio, porém, muitos moradores apresentam dificuldade para pagá-las, o
que gera a necessidade de rateio dos custos de eventuais reformas e intervenções para a solução de
problemas comuns.
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AS HABITAÇÕES INFORMAIS

A ocupação de algumas áreas adjacentes às quadras tem caráter informal. O uso dos imóveis construídos
é predominantemente comercial de pequeno porte, havendo, porém, algumas construções para fins de
moradia, além de algumas poucas de uso misto. Atrás dos estabelecimentos comerciais localizados na
Rua 36 há um pequeno trecho de área de mata e além desta passa o córrego que corta o Residencial.
Alguns imóveis de uso residencial foram ou estão sendo construídos nessa área. Outra área em que se
observa a presença de alguns imóveis construídos informalmente está localizada entre a margem sul da
Rua 36, a margem oeste da rua 41 e os fundos da quadra 51. Essa extensa área ainda apresenta uma baixa
densidade de imóveis, e quase todos eles têm uso quase que inteiramente para fins residenciais e são de
madeira, tábua ou tapume.

2.2. O COMÉRCIO LOCAL
Mapa 3 – Estabelecimentos comerciais e serviços locais – 2016

Quando os apartamentos do Conjunto foram entregues para a moradia, a população não tinha acesso a
nenhum tipo de comércio ou serviço local. Pouco tempo depois, o poder público municipal propôs a
legalização das atividades comerciais que se iniciavam no conjunto através da formação de uma feira
legalizada de comerciantes locais, na qual eram comercializados produtos e serviços diversos. Contudo,
relatos apontam para o fato de que as condições ofertadas eram desfavoráveis aos comerciantes locais,
como por exemplo os altos preços para locação das “barracas oficiais”. A baixa adesão de comerciantes a
essa solução resultou na edificação de alguns estabelecimentos comerciais, que começaram a ser
construídos informalmente em alguns terrenos vazios. Há relatos de que, posteriormente, a Prefeitura
fez uma primeira tentativa de remoção desses estabelecimentos e que diante disso, comerciantes
começaram a migrar para outros locais vazios mais próximos às quadras.
Atualmente, o foco principal das construções informais para fins comerciais é a Rua 36. Hoje, os
estabelecimentos comerciais e os serviços dentro do Residencial Alterosa estão localizados,
principalmente, ao longo desta rua, em dois trechos distintos: ao longo da sua margem norte, entre a
quadra 45 e a antiga Rua 40; e ao longo da margem leste, entre a quadra 55 e a quadra 45. No geral, a
ocupação informal destes trechos para a construção de imóveis de uso comercial já está bastante
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constituída. Há também atualmente alguns comércios localizados em outros trechos do Residencial,
principalmente na parte superior da Rua 33, via de entrada ao conjunto Alterosa. Na Rua 40 (próximo à
Rua 35) há demolições de antigas ocupações com fins comerciais, que segundo relatos foram
desapropriadas após pedido de reintegração de posse por parte dos proprietários.
Foi relatado por parte de interlocutores proprietários dos comércios localizados na área de ocupação
informal que seria interessante se houvesse uma regularização dos seus empreendimentos. Contudo,
segundo esses comerciantes, com exceção da proposta de formação da mencionada feira, a prefeitura de
Ribeirão das Neves não desenvolveu nenhuma iniciativa voltada para a legalização dos comércios locais.
Ainda segundo interlocutores, a Polícia é uma instituição que estaria à disposição para atendimento aos
comerciantes, mas os mesmos avaliam que o atendimento policial na comunidade é em geral inadequado.
Há relatos de abuso de poder, de corrupção, etc. Desse modo, os comerciantes parecem evitar esse tipo
de atendimento.
O material de construção da maioria dos imóveis comerciais é alvenaria, em grande parte coberta por
reboco. Os proprietários dos comércios são predominantemente moradores do próprio conjunto, bem
como seus usuários. O mapa 3 mostra a localização e os tipos de comércios e serviço oferecidos dentro
do perímetro do conjunto.
O entorno da quadra 42 contém uma padaria, um pequeno supermercado (o Supermercado Alterosa,
localizado na esquina da Avenida A com a Rua 33 logo na entrada do conjunto.), um bar, um salão de
beleza e um lava-jato. Porém, é ao longo da Rua 36 onde se encontra a maioria dos estabelecimentos
comerciais e os serviços dentro do Alterosa. Ali há alguns bares, padarias, barbearias e salões de beleza,
além de um lava-jato, uma bicicletaria e uma loja de jogos / LanHouse. O supermercado mais utilizado
localmente, o Sacolão Alterosa, se localiza na esquina da Rua 36 com a Rua 40. Foi observado ainda que
alguns imóveis se encontram em construção, e foi informado que o uso deles será comercial. Outros
estabelecimentos foram desativados e estão atualmente sem uso. Há também quatro igrejas no conjunto.
Três delas são evangélicas e estão localizadas na rua 36. Uma, que ainda está em construção e que se
encontra no final da rua 41, é católica.
Apesar de existirem dois supermercados dentro do conjunto e alguns estabelecimentos comerciais de
pequeno porte, foi relatado por diferentes interlocutores que o comércio mais utilizado se localiza no
bairro de Veneza. Os supermercados do bairro adjacente ao Alterosa são de maior porte, a qualidade dos
produtos é melhor e o preço mais acessível do que os dois localizados no Residencial. O comércio local
parece ser utilizado para fazer compras mais imediatas, mas no geral compras maiores e planejadas são
realizadas em Veneza. Porém, as áreas em Veneza de maior concentração de atividades comerciais não
estão tão próximas do Alterosa, e foi relatado que o translado a pé é de em média 40 minutos.
A necessidade de deslocamento de moradores para o bairro de Veneza se deve ainda a falta de alguns
produtos e serviços locais dentro do Alterosa. O Conjunto não dispõe de nenhuma agência dos Correios,
de lotéricas ou de farmácias, por exemplo. Foi relatado ainda que não há locais para compra de verduras
de qualidade no Residencial.

3. AS CONDIÇÕES URBANAS
3.1. PADRÃO DAS MORADIAS
3.1.1. AS HABITAÇÕES FORMAIS
Todos os blocos do Conjunto Residencial Alterosa foram construídos com número de andares de cinco
pavimentos. O principal problema estrutural à data de entrega das moradias está relacionado à colocação
dos pisos dentro dos apartamentos. No projeto de construção inicial, os apartamentos contariam apenas
com cimento no chão e de fato os primeiros que foram entregues não contavam com piso. Contudo,
pouco tempo depois da entrega das primeiras residências, por questões políticas, o Governo Federal
resolveu alterar o projeto e por intermédio da Caixa Econômica Federal repassou recursos para colocação
de piso tanto nos apartamentos que já haviam sido entregues, quanto naqueles que ainda seriam. A
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operacionalização do novo projeto se mostrou, contudo, bastante complicada. A empresa que ganhou a
licitação se deparou com dificuldades devido a questões de segurança e de logística, já que muitos
apartamentos já estavam sendo habitados e em muitos deles os próprios moradores já haviam colocado
piso. A solução encontrada pela Caixa e pela empresa para viabilizar a continuação da instalação dos pisos
foi envolver líderes locais na coordenação das obras. Isso resultou no sumiço da empresa contratada e
num novo arranjo, bastante problemático em sua natureza, pois envolvia o repasse de recursos públicos
para a execução das obras coordenada por líder local. Até hoje muitos apartamentos não contam com
piso ou os pisos instalados estão soltando. (Ver capítulo 5.1. da parte etnográfica do Diagnóstico
Participativo do Programa DIST (Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Território) – Residencial
Alterosa, elaborado por Magalhães, P.; Silva, M. e Menezes, P.).
A questão dos pisos ainda é tema recorrente entre a população local e de fato, há inúmeros relatos sobre
problemas estruturais relacionados a ela até a presente data. Ao longo dos anos, pisos de muitos
apartamentos foram colocados por iniciativa dos moradores, e com recursos próprios, mas nunca houve
reembolso destes gastos. Além disso, há muitas habitações ainda sem piso e em vários apartamentos, os
pisos instalados têm soltado. A presença de infiltrações nesses apartamentos contribui bastante para a
soltura dos pisos, com destaque para os localizados nos primeiros andares, cujo problema de infiltração
se agrava devido à entrada de águas pluviais. De fato, outro tema recorrente entre os moradores sobre a
qualidade das habitações entregues diz respeito precisamente à recorrência de infiltrações dentro de seus
domicílios, o que causa rachaduras nas paredes e no chão. Essa característica se apresenta em muitos
apartamentos localizados em diferentes quadras do Residencial Alterosa. Não é, portanto, um problema
localizado, mas sim estrutural de uma forma geral no conjunto como um todo.
Outro problema estrutural presente desde a construção do Residencial Alterosa diz respeito à distribuição
das vagas dos estacionamentos. Em todos as quadras do Residencial, estacionamentos foram incluídos na
planta original de construção do conjunto e fazem parte das áreas comuns externas aos blocos. Porém, o
número de vagas não corresponde ao número de domicílios. Para aumentar a oferta de vagas, moradores
da quadra 55 construíram um estacionamento improvisado. Além disso, um problema que tende a
agravar a falta de oferta de vagas é a localização de alguns estacionamentos. Principalmente na quadra
47, moradores relataram que muitas das vagas disponíveis estão localizadas próximas às áreas de mata.
Estas vagas não são ou são muito pouco utilizadas por moradores, pois avaliam que a proximidade com a
área verde as torna inseguras, e de fato, há relatos de que já houveram roubos no local.
O número limitado de vagas tende a gerar conflitos entre moradores da mesma quadra e inclusive entre
moradores de quadras diferentes. No geral, não foi relatado nenhum tipo de gestão das vagas de
estacionamentos em nenhuma quadra do conjunto. A principal consequência da limitação do número de
vagas é a construção por moradores de intervenções. Estas intervenções são estruturas físicas que tem
como finalidade cercar os espaços para uso individual. Muitos dos materiais existentes à época de
construção do conjunto, tais como os cercados das quadras, guarda-corpos e corrimões foram reutilizadas
para montagem destas estruturas físicas. Algumas vagas possuem inclusive cobertura.
O número de intervenções físicas nos estacionamentos é um aspecto que foi identificado em muitas
quadras do conjunto. Porém, o número de vagas cercadas varia bastante entre as quadras: em algumas
não foi observado, em outras foi observado cercas em apenas alguns locais, e em três quadras foram
identificados um número considerável de estruturas físicas delimitando esses espaços. A tabela 2 mostra
que há presença considerável de intervenções em vagas especialmente nas quadras 46, 48 e 53. Foram
identificados conflitos consideráveis entre moradores da quadra 46 devido à esta condição. Situação
similar também ocorre na quadra 48. Na quadra 46, inclusive uma das delimitações de vagas foi construída
com finalidade de uso comercial (ver fotos abaixo).
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Tabela 2 – Presença de intervenções e relatos sobre problemas ou conflitos gerados pela distribuição
das vagas dos estacionamentos segundo as quadras do Residencial Alterosa – 2016
Quadras
Quadra 42
Quadra 43
Quadra 45

Descrição da Distribuição / Intervenções físicas nas vagas dos estacionamentos
Há 135 vagas de estacionamento para as 200 famílias da quadra, mas não houve relatos
de problemas relacionados à gestão delas. Também não foram observados intervenções
físicas como forma de delimitar os espaços das vagas.
Não foi relatado problema de gestão das vagas. Existem algumas poucas intervenções
feitas pelos moradores para cobri-las.
Há algumas intervenções informais nas vagas dos estacionamentos destinadas
principalmente a cobrir e demarcá-las.

Quadra 46

Em parte significativa do estacionamento há intervenções físicas nas vagas de garagem
feitas por moradores para o cercamento e a instalação de coberturas. Um desses
espaços é inclusive usado com finalidade de uso comercial. Há relatos de conflitos
relacionados à distribuição de vagas de estacionamento entre moradores da quadra.

Quadra 47

Há 4 espaços oficiais para estacionamento. Um deles, localizado m frente aos blocos 3,
4, 5, 6 é pequeno e possui apenas algumas poucas vagas disponíveisum menor. Os
outros três estão localizados acima do muro de arrimo, próximo à área de mata e que é
também o local mais elevado da quadra. Embora haja bastante vagas nos
estacionamentos superiores, elas são pouco utilizadas. Há relatos de que moradores
avaliam que é inseguro o uso dessas vagas, pois afirmam que já houve roubo no local. A
proximidade com a área verde é um fator que aumenta a sensação de insegurança dos
moradores. Foram obsrevadas algumas intervenções para cobrir e delimitar as vagas nos
estacionamentos.

Quadra 48

Há um número significativo de intervenções para a delimitação e instalação de cobertura
nas vagas do estacionamento da quadra. Foi informado que não existe uma negociação
interna para a distribuição das vagas e que elas são ocupadas por quem primeiro as
acessa. Há relatos de que essa condição gera conflitos entre moradores da quadra.

Quadra 49

Não foi estipulado critérios para a distribuição das vagas entre os moradores da quadra,
mas aparenetmente não há conflitos em relação a isso. Comparativamente a muitas
outras, nesta quadra há poucas intervenções para demarcação e cobertura de vagas.

Quadra 51

Quadra 53
Quadra 54

Quadra 55

Inicialmente parece ter havido certa divisão planejada das vagas dos dois
estacionamentos localizados na quadra, de modo a reservar as vagas do estacionamento
de baixo para pessoas com deficiência física. Há relatos de que moradores da quadra 49
usam o estacionamento da quadra 51. As poucas intervenções observadas nos
estacionamentos foram feitas em sua maioria usando os corrimões dos guarda corpos da
própria quadra.
Foram observadas diversas intervenções nos estacionamentos para a demarcação e
cobrimento das vagas, mas não houveram relatos de problemas ou conflitos relacionados
a gestão delas por parte dos moradores.
Não há relatos de problemas ou conflitos resultantes da distribuição de vagas na quadra.
Não foram observados também intervenções físicas para a demarcação delas.
Há um estacionamento oficial previsto na planta da quadra, que está localizado à frente
do bloco 1. Existe também um segundo estacionamento ao lado do bloco 2, que foi
improvisado pelos próprios moradores. Em algumas vagas foram feitas coberturas e
cercamentos.
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Intervenções para delimitação de vagas, quadra 46
Outra questão que se apresenta em todas as quadras do conjunto diz respeito à condição dos muros e
das cercas. O projeto de construção do Residencial Alterosa incluía a delimitação das quadras através de
cercados e muros. Ao longo dos anos, grande parte das cercas originais foram retiradas. A quadra 42 é
atualmente praticamente toda aberta. O muro que separava a quadra da Avenida A foi completamente
destruído. As telas que circundavam as outras margens da quadra também foram em grande parte
removidas e não houve substituição por outras telas ou muros. Havia uma grade de proteção que
separava o estacionamento principal de uma área de alto declive, que também foi praticamente toda
retirada (ver foto abaixo). Devido à falta de segurança um carro já caiu na encosta adjacente à quadra 42.

Pequeno trecho restante da grade de proteção que separa a quadra da encosta adjacente, quadra 42
Muitas outras quadras também possuem trechos anteriormente cercados que atualmente se encontram
todos removidos ou com buracos. Além da quadra 42, isso foi identificado nas quadras 46, 47, 48, 49, 51,
53, 54 e 55. O principal motivo de retirada parcial das cercas que delimitavam as quadras, de acordo com
interlocutores, são os problemas de acesso que remontam à forma pela qual as quadras foram planejadas
e construídas. Muitas quadras possuem apenas um ou dois locais de entrada e muitas das vezes a
localização destas entradas não é adequada para a ida e vinda de moradores. Esta condição afeta
principalmente as quadras de maior extensão territorial e que são adjacentes à diferentes logradouros
públicos, mas que não possuem acesso a todos eles: especificamente as quadras 48, 49 e 53. Na quadra
53, por exemplo, há várias remoções de trechos da tela que a circunda. Embora seja uma quadra bastante
extensa, foi construída apenas uma entrada oficial de frente para a Rua 36. A dificuldade de acesso às
ruas adjacentes fez com que moradores improvisassem novos pontos de entrada e saída, removendo
trechos das telas, especialmente nos locais que encurtam consideravelmente o caminho para os pontos
de ônibus (ver foto abaixo).
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Trecho da cerca removido para facilitar o acesso ao logradouro público adjacente, quadra 53
Além dessas questões, é possível verificar uma deterioração relativa das condições de habitabilidade
tanto das áreas internas aos blocos, os halls, quanto das áreas externas de acesso aos blocos. O grau de
conservação das estruturas físicas instaladas nestes locais depende muito, porém, do bloco e da quadra.
A condição das portarias, interfones, janelas, assim como a condição de limpeza dos halls e das entradas
aos blocos é variada. Isso também ocorre em relação às estruturas físicas localizadas nos espaços comuns
às quadras, tais como a condição da iluminação, a qualidade das escadas, das rampas e dos guarda-corpos,
da pavimentação e dos gramados, etc. Grande parte da condição dessas infraestruturas presentes nos
espaços comuns às quadras serão analisados separadamente nas seções correspondentes deste
documento. Nesta seção, serão destacadas apenas as condições das estruturas físicas presentes nas
entradas e nos halls internos de acesso aos apartamentos, assim como as condições gerais das áreas
externas.
De uma maneira geral, no que diz respeito às condições das entradas e dos halls de acesso aos blocos, e
levando em consideração quesitos tais como as condições das portarias, interfones, janelas, paredes
rachadas ou pichadas, iluminação e limpeza, é possível afirmar que a quadra mais deteriorada é a 43. Os
blocos 2, 5 e 6 estão sem porta de entrada nos halls, e em todos os blocos há janelas e/ou portas nesses
locais com vidros quebrados (ver foto). Além disso, as áreas comuns externas desta quadra também estão
bastante degradadas. Já as quadras que apresentam as melhores condições dos halls de acesso aos
apartamentos, das entradas aos blocos e das áreas comuns externas são as 47, 49 (ver foto) e 53. Um dos
únicos problemas das estruturas físicas da quadra 47, por exemplo, são rachaduras no muro de arrimo
que separa a quadra da área de mata adjacente (ver foto). O mapa 4 classifica as quadras segundo o grau
de conservação tanto das estruturas físicas dos halls de acesso aos apartamentos, quanto das áreas
externas de acesso aos blocos, o que inclui as portarias, de acordo com três categorias: bom, razoável e
ruim. A tabela 3 descreve as condições observadas em relação a essas estruturas.

Entrada ao bloco 2, quadra 43

Entrada ao bloco 2, quadra 49
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Muro de arrimo com rachaduras, quadra 47

Mapa 4 – Condição dos halls de acesso aos apartamentos e das áreas externas de acesso aos blocos
segundo as quadras do Residencial Alterosa – 2016

14

Tabela 3 – Descrição das condições dos halls de acesso aos apartamentos e das áreas externas de acesso
aos blocos segundo as quadras do Residencial Alterosa
Quadras

Quadra 42

Quadra 43

Quadra 45

Quadra 46

Quadra 47

Quadra 48

Quadra 49

Quadra 51

Quadra 53

Quadra 54

Quadra 55

Descrição de problemas nas estruturas físicas das áreas internas e externas às quadras
Os apartamentos dos primeiros andares costumam ter mais problemas estruturais,
principalmente relacionados à presença de rachaduras nas paredes devido a invasão de
água e lama em dias de chuva. As condições das entradas e das áreas internas aos blocos
se encontram, porém, relativamente em bom estado de conservação. Foram identificados
alguns problemas pontuais como a ausência de algumas janelas e portas de entrada dos
halls, especificamente nos blocos 2, 3 e 8, mas no geral as estruturas físicas estão bem
conservadas. Porém, o grau de deterioração das estruturas das áreas externas é
significativo.
Os blocos 2, 5 e 6 estão sem porta de entrada nos halls, e em todos os blocos há janelas
e/ou portas nesses locais com vidros quebrados. Há também muitas paredes pichadas. Em
geral, as áreas comuns externas estão degradadas.
Faltam corrimões nas áreas comuns internas de todos os blocos. De modo geral, os
espaços de circulação externa se encontram relativamente mal conservadas com
pavimentação desgastada e sem capina.
Houveram intervenções físicas através da construção de portões para limitar o acesso de
não moradores a andares superiores de alguns blocos. Em relação às estruturas físicas
previamente existentes, foi observado falta de corrimões em algumas áreas internas.
Alguns corrimões e guarda-corpos também localizados nas áreas comuns externas também
estão ausentes. Foi observado também que há problemas de degradação das calçadas
nestes locais.
A maioria dos halls de entrada dos blocos está em bom estado de conservação, muitos
foram azulejados, tiveram o piso melhorado para favorecer a drenagem. Em muitas das
entradas dos blocos foram plantados jardins, que se encontram bem cuidados. Os únicos
problemas da quadra são os interfones, que não funcionam, além das rachaduras nas
paredes de alguns blocos e no muro de arrimo que separa a quadra da área de mata
adjacente. Há relatos que de a Defesa Civil foi acionada e concluiu que as rachaduras
existentes apresentam riscos.
A grande maioria das portas está com as fechaduras removidas. Há relatos de que policiais
têm removido/quebrado as fechaduras dessas portas e proibindo moradores de mantê-los
fechados. Há relatos também sobre a existência de uma grande rachadura na parte interna
de um dos blocos, que está presente desde a entrega dos apartamentos. As estruturas
físcias das áreas externas se encontram relativamente bem conservadas.
Não foram citados nem observados problemas relacionados às estruturas físicas, somente
os interfones que não funcionam. Foi observado, contudo, sujeira nas paredes das áreas
internas de blocos e em alguns corredores. A área comum externa da quadra está com a
pavimentação em bom estado e há presença de guarda corpos, apesar de alguns estarem
bambos.
O estado de conservação dos halls de acesso aos apartamentos é bom. Não há portão de
acesso ao hall de entrada apenas no bloco 1. As áreas de circulação externas apresentam
somentes alguns problemas de manutenção, apesar de os pisos se encontrarem em bom
estado de conservação.
Há alguns poucos blocos em que faltam corrimões nas áreas comuns internas e nas
entradas dos halls, mas no geral o estado de conservação é bom. Vários halls de entrada
dos blocos estão com jardins feitos por iniciativa de moradores e bem cuidados.
Todos os blocos têm portas e janelas nas áreas comuns internas e os halls apresentam um
bom estado de conservação. Porém, foram detectados problemas de falta de corrimões em
algumas escadas e guarda corpos em trechos das rampas nas áreas externas. Há também
pontos de degradação das calçadas.
As áreas internas aos blocos estão em bom estado de conservação. Há presença de
corrimão em todos os andares em ambos os blocos. Contudo, as as áreas comuns
externas de entrada do bloco 1 apresentam piso degradado. Na área lateral externa há um
calçamento de terra com presença de lama devido a vazamento de esgoto.
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Há algumas diferenças entre as quadras do Residencial Alterosa no que diz respeito à mobilização para a
gestão dos locais comuns. A Tabela 4 expõe o que foi relatado sobre a forma de mobilização comunitária
em cada quadra. Observa-se que em mais da metade das quadras não foram relatadas ações coletivas
para a resolução de problemas e/ou manutenção das estruturas físicas localizadas em áreas comuns.

Tabela 4 – Relatos de mobilização comunitária para resolução de problemas nas estruturas físicas
comuns segundo as quadras do Residencial Alterosa – 2016
Quadras
Quadra 42

Quadra 43
Quadra 45
Quadra 46
Quadra 47
Quadra 48
Quadra 49
Quadra 51

Quadra 53

Quadra 54
Quadra 55

Relatos de mobilização comunitária para a resolução de problemas comuns
Quando é necessário tomar decisões coletivas para a realização de intervenções nas
estruturas, tais como a construção de rampas e conserto das estruturas danificadas, e ação
de manutenção, evidências apontam que a solução é construída de acordo com a decisão
da maioria dos moradores diretamente afetados pelo problema.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Há relatos de uso de recurso de condomínio, principalmente no Bloco 3, e de levantamento
de recursos coletivamente para o investimento em melhorias das áreas comuns.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Há relato de mobilização de lideranças locais para a manutenção e restauração das
estruturas físicas localizadas nas áreas comuns.
Há iniciativas de mobilização comunitária por moradores. Vários halls de entrada dos blocos
estão com jardins feitos por iniciativa coletiva. Também houve iniciativas comunitárias
pontuais visando garantir maior segurança na quadra. Foram instaladas grades e portões
que separam a área comum externa do halls de entrada de cada bloco.
Não foram relatadas ações de mobilização comunitária para mitigar ou resolver os
problemas estruturais.
Foi relatado que moradores apresentam dificuldade para pagar as taxas de condomínio, o
que gera a necessidade de que outros moradores rateiem os custos de eventuais reformas e
intervenções para a solução de problemas comuns.

3.1.2. AS HABITAÇÕES INFORMAIS
Como já apontado, a construção de imóveis no entorno do conjunto Alterosa acontece principalmente
em algumas áreas específicas. A grande maioria desses imóveis foram ou estão sendo erguidos para fins
comerciais. Há, contudo, algumas moradias construídas para fins residenciais ou em processo de
construção aparentemente para o mesmo uso. Até a presente data, os imóveis erguidos para uso
residencial se encontram bastante esparsos uns dos outros e não são muito numerosos. Foram
identificados 15 imóveis construídos ou em processo de construção para uso residencial e quase todos
eles possuem apenas um andar. O mapa 5 mostra a localização desses imóveis, assim como o padrão
construtivo deles.
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Mapa 5 – Localização e material das paredes externas dos imóveis informais de fins residenciais
construídos nas adjacências às quadras do Residencial Alterosa - 2016

A maioria dos imóveis residenciais está localizada em uma área relativamente muito pouco adensada
anteriormente de mata localizadas aos fundos da quadra 51. São oito imóveis. 7 deles foram construídos
utilizando-se de materiais precários e são de madeira, tábua ou tapume. 1 está atualmente em
construção. Uma dessas habitações, localizada próxima à quadra de esporte construído no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida, é cercado. A cerca delimita não só a própria habitação, mas também
uma área significativa de seu entorno, que contém também a presença de canteiros de horta. A presença
de uma outra horta foi observada ao lado de outra habitação, localizada aos fundos do bloco 4 da quadra
51.
Nas outras áreas de ocupação informal todos os outros são de alvenaria ou estão sendo erguidos através
deste material, exceto um imóvel localizado ao fundo da quadra 55, cujo material de construção é
madeira. Três desses imóveis informais estão localizados na rua 36, adjacentes a alguns estabelecimentos
comercias, sendo que um deles se encontra, atualmente, em processo de construção. Localizado próximo
à quadra 55, esta habitação está sendo construída numa área que apresenta alguns riscos, e de fato já
houve um desabamento da via pública (36) em virtude da obra. Além desses, dois imóveis de alvenaria
foram construídos aos fundos da quadra 45 e possuem reboco nas paredes externas. O único imóvel fora
da área delimitada com informal no mapeamento está localizado isoladamente perto da margem do
córrego que corta o conjunto e próximo à Rua 40 e se encontra, atualmente, em processo de finalização.
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3.2. MEIO AMBIENTE
O Conjunto Habitacional Alterosa foi erguido sobre uma região caracterizada por uma baixa densidade de
construções e cuja ocupação se deu sobre espaços de mata e vazios. O processo de construção das
quadras removeu quase todas as árvores que originalmente ali se localizavam. A condição de arborização
dentro das quadras é, portanto, bastante escassa. Ainda que uma parte considerável das áreas externas
às quadras ainda sejam cobertas por grama (sobre a qual atualmente há presença também de arbustos e
mato), que foram incluídas nas plantas de construção do conjunto, não há ou há muitas poucas árvores.
A escassez de árvores também se verifica nas laterais dos logradouros públicos, sobre as calçadas (ver
foto abaixo).

Rua 38
A falta de arborização nestes espaços comuns externos dentro das quadres tem consequências
significativas para a população local. Esses espaços são bastante frequentados pelos moradores,
principalmente por crianças e adolescentes, que as utilizam para fins de práticas de esporte e lazer. Além
disso, a pouca presença de árvores em logradouros públicos diminui a qualidade do trânsito de pessoas
por esses espaços. Os moradores afirmam que nunca houve iniciativa do poder público ou comunitária
para mitigar ou resolver a falta de arborização no conjunto, seja em área privada dentro das quadras ou
ao longo dos logradouros. Em relação aos logradouros, desde a implantação do conjunto, não foi relatado
a destinação de recursos pelo poder público para amenizar a falta de arborização.
Apesar de ser responsabilidade dos próprios residentes, nunca foi desenvolvido projeto direcionado às
áreas externas aos blocos que pudesse mitigar essa condição. Os únicos relatos verificados sobre
iniciativas direcionadas a tornar as quadras mais “verdes” aconteceu nas quadras 47 e 48, onde
moradores se organizaram com o objetivo de iniciar uma plantação de jardins nos halls de entrada de
alguns blocos e do próprio centro de convivência. Verifica-se também a presença de hortas em alguns
locais do conjunto, mas nenhuma delas é comunitária.
A ausência de arborização dos logradouros e das áreas comuns externas aos blocos difere bastante das
áreas no entorno do perímetro do conjunto. Ali, ainda existem extensas áreas de mata e vazias,
principalmente aos fundos de muitas quadras. O mapa 6 mostra os principais locais de mata, arborizada
ou não, no entorno do conjunto. Se por um lado a adjacência a extensas áreas verdes de mata, em grande
parte bastante arborizada, traz importantes amenidades para o conjunto como um todo, por outro lado
essa condição pode originar também alguns riscos aos moradores e às suas habitações. Um exemplo desta
condição é que os galhos dos eucaliptos localizadas numa área verde aos fundos da quadra 47 têm
invadido e atingido os telhados dos blocos, quebrando as telhas (ver foto abaixo). Como solução houve
corte de uma das árvores pelo corpo de bombeiros e poda de outras, mas moradores afirmam que o
problema persiste.
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Árvores invadindo as telhas, quadra 47

Mapa 6 – Principais áreas de mata no entorno e lagoas próximas ao Residencial Alterosa – 2016

A grande parte das áreas de mata localizadas no entorno do conjunto ainda não foi ocupada para a
construção de nenhum imóvel. Aos fundos da quadra 49, perto das quadras esportivas construídas no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, há relatos de que houve inclusive intervenção policial para
interromper tentativas de ocupação.
Muitos locais de mata no entorno do Residencial Alterosa estão relativamente bem preservados. Essa
condição foi verificada principalmente, aos fundos da quadra 49, perto das quadras esportivas construídas
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Há relatos ainda de que quando o conjunto foi entregue
para a moradia, o poder público doou um número significativo de mudas que foram guardadas na área
interna da quadra 46. As mudas foram plantadas em alguns locais nas adjacências desta quadra, mas não
cresceram.
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Entretanto, em muitos outros locais de mata no entorno há presença significativa de lixo ou entulho. Há
algumas iniciativas por parte de lideranças locais de conscientização da população para preservar a
limpeza desses locais, principalmente na quadra 47, mas no geral, o problema do acúmulo de lixo é
bastante considerável nessas áreas verdes. Além da 47, grande presença de lixo foi verificado
principalmente nos arredores da quadra 55.
Como já foi observado em seção anterior, muitas dessas áreas de mata estão sendo gradativamente
ocupadas para a construção de imóveis comerciais, mas também residenciais. Se por um lado a ocupação
informal destes espaços aprimora as condições de oferta de serviços comerciais no conjunto, dinamiza as
atividades econômicas dentro do seu perímetro, traz “vida” aos usos dos diferentes espaços ali localizados
e aperfeiçoa as dinâmicas de trânsito e circulação de pedestres pelos logradouros, a informalidade
característica do processo de ocupação do solo dessas áreas tem alguns impactos significativos no
ambiente local. As áreas localizadas aos fundos da quadra 51 tem sido ocupada para a construção de
residências e nesse processo muitas árvores têm sido removidas. O mesmo processo aconteceu ao longo
da rua 36. Nessa extensa área, o entorno de vários dos estabelecimentos comerciais erguidos ainda
apresenta árvores, uma lagoa e outras características de área verde. Contudo, o principal problema
relacionado ao baixo ordenamento da ocupação das áreas anteriormente virgens de mata é que há
nenhum tipo de sistema de esgotamento sanitário oficial implementado. A maioria dos comércios ali
localizados se utilizam de fossas para lançamento do esgoto. Igualmente o abastecimento de água das
instalações comerciais é feito mediante cisternas, que utilizam a água da lagoa adjacente, o que se mostra
pouco sustentável em médio/longo prazo, devido ao aumento do risco de contaminação e degradação do
meio ambiente microlocal.
O córrego que corta o conjunto tem sido bastante afetado pela crescente poluição de seus leitos, de suas
margens e de suas águas. A qualidade da água do córrego, que alimenta algumas lagoas localizadas nas
proximidades do conjunto, tem apresentado uma piora significativa. Nas adjacências da quadra 43, abaixo
da Rua 35, e aos fundos da quadra 45, há uma lagoa com considerável área verde. É possível acessá-la por
dentro da 45 ou pela Rua 40 ou descendo a Rua 35 (ver mapa6). A área dessa lagoa também é usada como
rota de passagem de pedestres, especialmente para favorecer um acesso mais rápido, um corta-caminho,
entre diferentes regiões do conjunto.
A população local fez uso no passado da água desta lagoa. Há relatos de que nos primeiros anos de
existência do Conjunto Habitacional Alterosa, ela era usada para pescaria. Em virtude da poluição no local,
seu uso parece ter vivido transformações. Hoje ela se encontra em péssima condição e é inutilizável
devido à insalubridade decorrente do acúmulo de mato e despejo de esgoto nela ou no córrego que a
alimenta, apesar de boa parte da lagoa ter sido aterrada para a construção de moradias.
Em contrapartida, há duas lagoas localizadas em área verde aos fundos da quadra 54 que são bastante
utilizadas pela população do conjunto como um todo para fins de lazer e pesca (ver mapa 6). Há relatos
de que antes da constituição do Conjunto Habitacional a área das lagoas era muito insegura. Não eram
muito frequentadas pela população dos arredores devido à sensação de insegurança relacionada a relatos
de que ali já foram encontrados cadáveres de pessoas vítimas de homicídios. Com a construção do
conjunto, a área passou a ser mais ocupada e com isso a sensação de segurança aumentou. Contudo,
ainda há pessoas que, por saberem desses eventos do passado, têm medo de frequentar esse espaço.
O caminho de acesso a ambas essas lagoas está bem demarcado no chão (marcas feitas devido ao fluxo
de pessoas no local) e leva em torno de dez minutos a pé da quadra 54. A primeira lagoa que se acessa
quando se parte da quadra 54 é a maior e é utilizada tanto para nadar quanto para a pesca. Sua água não
aparenta ser própria para consumo. Há, inclusive, uma quantidade significativa de lixo acumulado em um
dos lados dessa lagoa. A segunda lagoa, menor e de água mais barrosa, é utiliza apenas para nadar. Há
uma área acima dessa segunda lagoa que costuma ser usada por moradores do Conjunto Habitacional
Alterosa para a realização de piqueniques. Igualmente, sua água não aparenta ser própria para consumo.
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3.3. SINALIZAÇÃO DAS VIAS E SERVIÇOS POSTAIS
A existência de placas de identificação das vias e serviços postais que atendam satisfatoriamente os
moradores são fatores que contribuem significativamente para a melhora da qualidade de vida da
população. Placas de ruas são infraestruturas que aumentam o nível de inserção do assentamento no
tecido urbano da cidade. Possibilita e facilita o aumento de fluxo de pessoas, veículos e mercadorias no
local. O acesso adequado a serviços postais é de grande relevância para a cidadania de seus habitantes.
No Residencial Alterosa, não há nenhuma placa que identifique o nome das diversas ruas existentes
dentro do território e que dão acesso às quadras. Foram verificadas apenas algumas placas de sinalização
de trânsito e uma placa que informa os moradores e pessoas que circulam pelo território sobre o ponto
de ônibus, que se encontra, porém, em péssimo estado de conservação.
A agência dos Correios mais próxima está localizada na avenida de acesso ao Bairro Veneza, próximo à
delegacia da Polícia Militar. Os serviços postais são entregues de maneira similar em todos as quadras do
conjunto. Caixas de correios existem somente em algumas quadras, mas estas possuem tamanho
insuficiente e estão depredadas. Este é o caso da caixa localizada na quadra 47 e da 51 (ver foto abaixo).

Caixa de Correio, Quadra 51
A entrega de correspondências é feita pelos Correios diretamente para um representante de cada quadra,
que é responsável por distribuí-las para os moradores. Em alguns casos, esses representantes repassam
as correspondências entregues na quadra para representantes dos blocos. Assim, moradores de cada
bloco precisam se organizar de forma específica para receber as correspondências dos representantes.
Alguns blocos têm representantes que repassam as cartas e em outros não – as cartas são deixadas em
local específico e recolhidas por cada morador. Na quadra 55, a entrega de correspondências pelo serviço
postal é feita primeiramente em uma barraca comercial próxima ao bloco, cuja proprietária entrega as
correspondências a uma representante da quadra responsável por redistribuí-las aos moradores.
Conforme relatos dos moradores, a entrega de correspondências acontece, na grande maioria dos casos,
apenas uma vez por semana. Não foram relatados problemas relacionados ao atraso no recebimento de
correspondências apenas por moradores da quadra 42, localizada na entrada principal do conjunto, e
mais perto de outras áreas do bairro de Alterosa. Em todos as outras quadras, moradores relataram que
há muitos atrasos no serviço, com consequências negativas para a população tal como cobranças de
multas pelas contas recebidas com atraso. Para evitar esse tipo de problema alguns moradores usam a
estratégia de emitir a priori a segunda via das contas. Essa estratégia foi relatada por moradores da quadra
48.
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3.4. INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE
A malha viária do território é composta inteiramente por vias com largura suficiente para que se transite
dois veículos ao mesmo tempo (ver fotos). Não há em todo o território nem pequenos trechos de
logradouros públicos dos tipos vielas e becos ou de ruas muito estreitas. As quadras ficam todas em frente
a vias carroçáveis, e os caminhos até elas a pé a partir dos blocos são realizados sem grandes problemas.
Dentro das quadras, os estacionamentos também são facilmente acessados e não há grandes empecilhos
para a carga e descarga de mercadorias de grande porte, pois é possível estacionar veículos em frente às
entradas de quase todos os dos blocos.

Rua 36, em frente à quadra 55

Ruas 34 e 35, quadras 42 e 43

Rua 37, em frente à quadra 47

Todos os logradouros públicos que dão acesso às quadras do Residencial Alterosas estão pavimentados.
Não há trechos de terra batida nas áreas públicas. As vias de circulação não apresentam, no geral,
danificação e estão, portanto, em bom estado de conservação. A qualidade da pavimentação das ruas não
se caracteriza, desta forma, como um problema dentro do Residencial. O mapa 7 diferencia as vias de
circulação do Residencial de acordo com os seus estados de conservação. Verifica-se que praticamente
não há problemas de danificação no asfalto nas ruas de acesso às quadras do Conjunto Alterosa. Os
trechos que se apresentam mais danificados se localizam na rua 36, tanto no trecho adjacente às quadras
46 e 48, quanto no trecho localizado entre a quadra 45 e a quadra 55. Em partes deste logradouro, o
asfalto está com a pavimentação bastante danificada.
Problemas mais graves de danificação da pavimentação ocorrem apenas em pontos específicos.
Principalmente, um ponto na rua 36, próximo à entrada da quadra 45 e que é também o ponto final do
ônibus da linha 1350, apresenta um afundamento do asfalto, devido a vazamento constante de esgoto.
Ali, parte do asfalto cedeu e não foram relatadas ações comunitárias ou públicas para resolver o
problema. Outro ponto na mesma rua e próximo à esquina da rua 36 com a 42, perto da entrada da quadra
55, também apresenta danificação do asfalto, devido a problemas de escoamento das águas pluviais e de
construções de imóveis em locais próximos. Além desses pontos, foi observado asfalto danificado
pontualmente, mas de forma acentuada também na rua 35, em frente a quadra 43, que é também um
ponto do ônibus da linha 6561. Neste local há um rebaixamento da cobertura do asfalto (ver foto abaixo).
Apesar de esta via apresentar padrões muito bons de conservação da pavimentação, há a presença de um
grande buraco que dificulta a circulação de veículos.
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Mapa 7 – Cobertura da pavimentação e estado de conservação dos logradouros públicos de acesso às
quadras do Residencial Alterosa - 2016.

Desabamento do asfalto, Rua 35.
Se por um lado o estado de conservação das vias do Residencial Alterosa está, no geral, com padrões bons
a ótimos de qualidade, o mesmo não acontece em relação às calçadas para pedestres nestes mesmos
logradouros. Não há calçadas em ruas importantes de acesso às quadras do Residencial e onde há um
fluxo grande de pedestres. A principal via onde praticamente não há calçadas é a Rua 33. Esta é uma
questão relevante, pois se configura como uma das principais vias de acesso ao conjunto habitacional
Alterosa. Para solucionar o problema da falta de calçada em grande parte do referido logradouro público,
os moradores da quadra 42 se articularam para demandar intervenção por parte da prefeitura, mas essa
demanda até o momento não foi acolhida.
O mapa 8 mostra quais os logradouros públicos que possuem calçadas em todos os trechos, quais que
apresentam calçadas apenas de um dos lados da via, e quais apresentam falta de calçada em trechos
específicos. Além da Rua 33 que praticamente não possui calçadas, destacam-se a presença parcial de
calçada nas Ruas 41, 39 e 35, além de trechos da Rua 36, que dão acesso aos blocos 53, 54 e 55. Nestas
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vias, apenas um lado possui calçamento. Na rua 41, apenas o lado onde há blocos (quadra 53) possui
calçada, assim como na rua 39 (quadra 49) e na rua 35 (quadras 42 e 43). Em parte da Rua 36, as
construções comerciais informais ocuparam as calçadas. Nas outras vias do conjunto existe calçada em
ambos os lados da via. Apenas na Rua 37 há trechos específicos sem calçamento: em frente ao
estacionamento da quadra 47 no final da rua.
Mapa 8 – Presença de calçada nas vias carroçáveis e seu estado de conservação - 2016

Em relação ao estado de conservação das calçadas existentes, há uma grande heterogeneidade de
condições segundo cada logradouro. Os principais trechos de calçadas que apresentam um alto nível de
danificação são nas vias 36 e 37. A pavimentação das calçadas da rua 36 de acesso aos comércios e à
quadra 45 está bastante desgastada, assim como trechos da Rua 37 (ver foto abaixo). Já nas ruas 34, 35,
40, 41 e 42 há alguns pontos específicos ao longo das calçadas que estão bastante danificados. Nas
calçadas e beiradas da Rua 34 e 35 há presença significativa de vegetação rasteira e lixo que dificultam a
passagem de pedestres, se destacando um vazamento de esgoto que atinge quase em sua totalidade uma
das calçadas (foto). Na rua 40 há calçadas em geral em bom estado, com exceção de alguns problemas de
pavimentação próximo à entrada do estacionamento da quadra 51 (foto).

Danificação da calçada, Rua 37

Calçada Rua 34

Calçada Rua 40
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Se por um lado os logradouros públicos estão todos pavimentados, alguns locais das áreas comuns
externas às quadras são de terra batida e estão, portanto, descobertas de capeamento. A presença de
áreas de terra batida se deve, principalmente, ao desgaste do gramado previamente existente nestes
locais. A falta de pavimentação, mesmo que apenas localizado, ocorre nas quadras 42, 45 e 55. Nestas
quadras a cobertura da pavimentação não é completa, como mostra o mapa 9. Na quadra 42, há presença
significativa de rachaduras devido a infiltrações de água e vazamentos de esgoto, que corroeram a
pavimentação ou retiraram o gramado existente, em especial, na área comum externa aos blocos 1 e 2.
Apesar de a manutenção das áreas externas aos blocos ser realizada através da ação comunitária de
moradores, em dias de chuva costuma haver acúmulo de barro naqueles trechos que não estão
pavimentados, dificultando a circulação dos moradores. O mesmo problema foi detectado na quadra 55,
onde a falta de calçamento na maior parte de um dos lados da área comum resulta na presença de barro
e lama devido a vazamento de esgoto, o que prejudica principalmente a circulação de cadeirantes e
pessoas com dificuldades de mobilidade. Nas áreas comuns externas ao hall de entrada do bloco 1 da
quadra 55 também apresenta piso degradado (ver fotos abaixo).
Mapa 9 – Cobertura e estado de conservação da pavimentação das áreas comuns externas dentro das
quadras do Residencial Alterosa - 2016

Falta de pavimentação, quadra 55

Falta de pavimentação, quadra 42
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Na maioria das quadras, onde há pavimentação, a qualidade da pavimentação é predominantemente boa
ou ótima. Porém, alguns problemas existem em trechos importantes de algumas quadras. Nas quadras
45 e 55, há trechos que estão pavimentados que se encontram um pouco danificados. Embora
majoritariamente com um padrão bom, existem alguns problemas em espaços específicos de circulação,
cujas partes cimentadas estão deterioradas. Outros espaços nestas quadras deveriam conter gramados,
mas se encontram com a presença considerável de mato.
Os principais problemas relacionados à qualidade da cobertura da pavimentação das áreas comuns
externas aos blocos foram verificados nas quadras 46, 53 e 54. Na primeira, há presença considerável de
mato e as calçadas de circulação estão degradadas em vários trechos, o que dificulta o trânsito de pessoas.
Nas áreas comuns externas da quadra 53 há presença de buracos nas áreas pavimentadas. Na quadra 54,
há relatos de quedas recorrentes de moradores em trechos com pavimentação inadequada, e de fato
existem muitos pontos de calçada degradadas (principalmente atrás do bloco 5, próximo à caixa de
esgoto)( ver fotos abaixo).

Pavimentação, área comum, quadra 54
Além de problemas relacionados à falta ou à precariedade do estado de conservação da pavimentação
das áreas comuns externas aos blocos, verificou-se também algumas questões relacionadas à falta ou
precariedade de estruturas físicas que permitem o acesso aos blocos por pessoas com mobilidade
reduzida e/ou que protegem os moradores de riscos de acidentes. Na tabela 5 estão expostas as
condições observadas dessas estruturas segundo as quadras do conjunto (ver também fotos abaixo).
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Tabela 5 – Condição das estruturas físicas para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida
segundo as quadras do Residencial Alterosa – 2016
Quadras

Quadra 42

Quadra 43

Quadra 45

Quadra 46

Quadra 47

Quadra 48

Quadra 49

Quadra 51

Quadra 53

Estruturas físicas para a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida
Há rampas de acesso aos blocos 4 e 5, onde foi construído uma rampa prevista na planta do conjunto habitacional, e aos
blocos 6 e 7, onde moradores improvisaram uma segunda rampa, de concreto, que apresenta inclinação inadequada.
Para pessoas que precisam acessar os apartamentos do bloco 10 através do seu estacionamento específico (separado
do estacionamento principal) não há acesso via rampa. No local existe apenas um acesso que é via escadas, o que
impossibilita o trânsito de cadeirantes e de outras pessoas com mobilidade reduzida. Os guarda-corpos, que estavam
previstos na planta do Conjunto Habitacional foram, em sua grande maioria, removidos. A minoria que ainda existe
encontra-se danificada. Além disso, a maioria dos corrimões das escadas dentro dos blocos e das entradas foi removida.
A rampa de acesso à quadra para cadeirantes foi removida para dar lugar a uma intervenção improvisada para drenagem
de água. Cadeirantes precisam passar pelo trecho que viabiliza o acesso de carros e motos à quadra. As calçadas
laterais aos blocos, especialmente próximas às áreas que deveriam ser cobertas por grama, são muito curtas e estão
com muito mato e lixo, o que dificulta a passagem de cadeira de rodas. Moradores com familiares cadeirantes relatam
dificuldade de locomoção destes pela quadra. Além disso, metade do guarda-corpo instalado ao lado da calçada mais
ampla utilizada para a circulação de cadeirantes foi removida.
Há uma rampa que permite acesso de cadeirantes à quadra que apresenta danificações. Faltam guarda-corpos nos
locais mais altos, que foram arrancados. Entre os blocos, foram feitas modificações, através da construção de pequenos
muros de tijolo e cimento entre os blocos 3 e 4, com o objetivo de reduzir os problemas de inundação provenientes das
águas pluviais. Estas barreiras dificultam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, há um ponto ao
lado dos blocos 3 e 4 em que foi planejada cobertura com grama. Contudo, a área gramada tornou-se mato, o que
dificulta a circulação dos moradores por este lado dos blocos. Foi relatado que não há nenhum tipo de organização para
manutenção desta área.
A quadra é inteiramente plana, o que reduz a necessidade de guarda corpos. Contudo, algumas das calçadas que
deveriam viabilizar o transito de cadeiras de rodas e outras pessoas com dificuldade de mobilidade estão bastante
danificadas. Além disso, existe muito mato em alguns trechos, o que dificulta o trânsito de pessoas. Em outros locais
das áreas comuns externas aos blocos existem ocupações que também podem dificultar a circulação.
Há rampas, mas sua cobertura dentro da quadra é limitada, o que amplia o percurso a ser realizado por um cadeirante, já
que muitas calçadas internas são mais curtas. Não há rampa que ligue os estacionamentos superiores ao interior da
quadra. O acesso se dá por escadas, mas faltam alguns degraus, o que dificulta a circulação de pedestres com
mobilidade reduzida. Além disso, faltam guarda-corpos em partes das calçadas mais altas. Foi removido também parte
do guarda-corpo e construída uma pequena escada para viabilizar o acesso direto de moradores à entrada do bloco 5.
Antes era necessário percorrer um trajeto bem mais amplo, apesar de o bloco estar localizado em frente à entrada da
quadra. Foi relatado que há corrimão na parte interna em todos os blocos.
Há apenas uma rampa que viabiliza o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida à quadra. Essa rampa
está localizada na entrada da Rua 40. Além disso, faltam guarda-corpos em alguns trechos e os existentes estão
bambos. Embora a topografia da quadra seja plana, a cobertura das calçadas da área comum externa, que viabiliza o
transito de cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida, é pouco funcional. É necessário percorrer longos
caminhos para acessar alguns blocos.
Há duas rampas de acesso à quadra como um todo, que estão localizadas perto de cada uma das duas entradas.
Entretanto, é necessário percorrer grande trajeto para acessar essas rampas e a cobertura de pavimentação das
calçadas que permitem a passagem de cadeiras de roda ao longo da quadra é pouco funcional. É necessário percorrer
caminhos extensos e tortuosos pela quadra para acessar determinados blocos. Não houve remoção de guarda-corpos em
nenhum trecho da microárea, mas falta guarda-corpo próximo à tela que divide o espaço da quadra e a Rua 38, local que
se encontra ao lado de um barranco. Porém, os guarda corpos existentes estão bastante bambos. Já houve tentativas
por parte de moradores para fixá-los melhor. Há uma prática de capina constante por parte de moradores da microrárea
para a remoção de mato na microárea.
Não há conexão via rampa do estacionamento próximo à Rua 40 em relação aos blocos 5 e 6. Desse modo se uma
pessoa cadeirante ou com outras dificuldades de mobilidade precisar se deslocar desse estacionamento via rampa até
esses blocos, ela precisa sair da quadra pela passagem de carros, subir um pouco a rua e entrar na calçada de acesso a
pedestres. No interior da quadra existem rampas. Guarda-corpos estão presentes em todos os pontos mais altos destas
rampas, mas alguns deles estão bambos, como por exemplo próximo ao bloco 5. Ali foi necessária uma intervenção por
moradores para amarrá-los. Apesar de existir guarda-corpos, faltam corrimões em alguns trechos, pois foram arrancados
e reutilizados para demarcar vagas de estacionamento. Como as rampas nestes locais são bastante íngremes devido à
topografia, a ausência de corrimão em trechos dos guarda-corpos tende a dificultar o deslocamento de pessoas com
mobilidade reduzida.
Há apenas uma rampa que viabiliza o acesso de cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida à rua 36 e que
foi construída na entrada oficial da quadra. As calçadas da área comum externa da quadra que viabilizam o trânsito de
cadeirantes e outras pessoas de mobilidade reduzida possuem uma cobertura pouco funcional. Para acessarem os
diferentes blocos, pessoas têm que dar voltas desnecessárias ao longo da quadra. Além disso, faltam guarda-corpos em
trechos da quadra e aqueles que existem estão bambos e foram amarrados por moradores. Faltam corrimões em
algumas áreas comuns internas aos blocos.

Quadra 54

Há três rampas ao longo da quadra. A primeira se encontra entre os blocos 1 e 2, a segunda entre blocos 3 e 4 e a
terceira atrás do bloco 5, perto do centro de convivência. Foram removidos trechos dos guarda corpos da rampa entre os
blocos 3 e 4, da rampa próxima ao bloco 2 e da rampa atrás do bloco 5. Foram removidos também os corrimões das
escadas próximas aos blocos 1 e 4. Além disso, os problemas de pavimentação em algumas calçadas da área externa
dos blocos prejudicam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Na maioria dos blocos faltam corrimões nas
áreas comuns internas. Somente o bloco 3 possui corrimão em todas as escadas da área comum interna.

Quadra 55

Na quadra 55, devido à falta de calçamento na maior parte de um dos lados da área comum e presença de barro, a
circulação de cadeirantes e pessoas com dificuldades de mobilidade fica prejudicada. Não foi relatada intervenção
comunitária para solucionar essa questão.
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Acessibilidade dificultada pela presença de mato e de um muro de contenção de drenagem, quadra 45

Acessibilidade dificultada pela presença de escada com degraus quebrados, quadra 47

Falta de rampa, blocos 5 e 6, quadra 51

Rampas com guarda-corpos removidos, quadra 54
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3.5. ACESSO AO TRANSPORTE COLETIVO
O ônibus é o meio predominante pelo qual os moradores acessam outras regiões da cidade de Ribeirão
das Neves e de outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Existem vans, kombis e
carros que servem de transporte para moradores do Alterosa, mas nenhum desses meios de transporte
são locais. Não há, portanto, nenhum tipo de transporte alternativo local, que seja utilizado apenas como
modal para o cumprimento de pequenos trajetos e que conecte a população com outros pontos de ônibus
localizados nas proximidades do conjunto.
Foi relatado que a Kombi serve como alternativa à população para se deslocar para o centro de Ribeiro
das Neves, além de vans e carros de passeio que fazem esse transporte para Belo Horizonte. Moradores
ressaltam a importância desses meios de transporte alternativo, já que a cobertura do transporte público
é, de acordo com muitos interlocutores, muito ruim. Os carros e kombis que cumprem trajetos de longa
distância têm seus horários de circulação que correspondem ao horário dos ônibus oficiais, apesar de sua
frequência diminuir bastante a partir das 19h30. Segundo os moradores, apesar da pouca frequência de
meios de transporte alternativo no fim da noite e de madrugada, eles viabilizam o descolamento para
outras regiões. À noite, contudo, os moradores dependem majoritariamente das opções de ônibus que
circulam dentro do conjunto.
Há duas linhas de ônibus que circulam dentro do Residencial Alterosa. A linha 6261 tem como destino
Belo Horizonte, mas não adentra efetivamente o conjunto. Há um ponto desta linha que está localizado
na rua 35. Os carros e as kombis que servem como transporte alternativo também só chegam até esse
ponto. Já a linha 1350 tem seu ponto final dentro do conjunto habitacional Alterosa e tem como destino
o centro de Ribeirão das Neves. Seu trajeto oficial inclui a circulação de ônibus em diversas ruas dentro
do Residencial, mas moradores se queixam que os motoristas não costumam cumprir o trajeto. As queixas
sobre o não cumprimento do trajeto oficial da linha 1350 partem principalmente de moradores das
quadras 47, 49 e 51, já que os ônibus não costumam passar pelas ruas que dão acesso à entrada destas
quadras (ruas 37, 38, 39 e trechos considerável da Rua 40). O Mapa 10 mostra a localização dos pontos
de ônibus oficias das duas linhas que circulam nos logradouros do Residencial. Não há infraestrutura
adequada nos pontos de ônibus e a grande maioria das placas que indicam a presença do ponto estão em
péssimo estado de conservação.

Ponto de ônibus, Rua 35
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Mapa 10 – Pontos de ônibus oficias das linhas 6261 e 1350 no Residencial Alterosa - 2016

A linha 6261 é a mais utilizada pela população, pois muitos moradores trabalham na capital ou em outros
municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. O tempo médio necessário que se leva a pé a partir
das quadras até o principal ponto de ônibus utilizado para embarque e desembarque de passageiros desta
linha, localizado na Rua 35, varia consideravelmente de quadra para quadra. Para a maioria da população
local (com exceção de moradores das quadras 42 e 43), é necessário o cumprimento de trechos
relativamente distantes a pé para acessá-los. Enquanto moradores das quadras 42 e 43 precisam
percorrer percurso de no máximo 5 minutos a pé para acessá-lo ou para acessar suas residências a partir
dele, o deslocamento necessário para moradores ou visitantes das quadras 47, 53 e 54 leva em média
mais de 25 a pé e os percursos contém trechos de média declividade. Há relatos de que vários moradores
de diferentes quadras localizadas ao sul do córrego costumam passar por dentro da área verde
(brejo/lagoa) para reduzir o tempo de deslocamento. Também foi informado que há riscos nestes locais,
especialmente próximo à esquina das ruas 35 e 40 (presença de muito mato e entulho), e principalmente
para idosos, devido à presença de animais peçonhentos e buracos e obstáculos no caminho.
Para moradores das quadras próximas ao ponto, principalmente as quadras 42 e 43, a sensação de
insegurança é baixa. Eles afirmam que a iluminação das vias públicas para o cumprimento desses trajetos
a noite é adequada. Moradores que residem em quadras mais distantes do ponto principal também
afirmam que o caminho aos pontos de ônibus durante o dia também é em geral seguro, pois transitam
dentro do conjunto e não fora dele. Porém, quanto mais distante deste ponto mais queixas há sobre
sensação de insegurança para a realização do percurso à noite. Estas queixas são principalmente feitas
por mulheres. Existem algumas estratégias elaboradas por moradores para enfrentar as situações de
insegurança. Mães esperam os filhos chegarem das escolas perto do ponto para que não façam o trajeto
do ponto até suas casas sozinhos. Alguns familiares costumam esperar na portaria ou acompanhar das
janelas os percursos de meninas até a porta de casa. Além disso, muitas deixam de sair devido à baixa
iluminação dos trajetos mais longos. Mulheres costumam combinar de se encontrar em diferentes turnos,
não apenas à noite, para fazer o trajeto em conjunto até os pontos de ônibus.
Além de distâncias consideráveis para cumprimento dos percursos até o ponto de ônibus da linha 6261,
há queixas consideráveis de moradores sobre a demora das duas linhas de ônibus, já que a frequência dos
itinerários é baixa. Nenhuma das duas linhas de ônibus circulam no conjunto no período entre 23h e 4h20
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da manhã. Como as opções de ônibus são limitadas, nos primeiros horários do dia os ônibus de ambas as
linhas costumam passar muito cheios. Como alternativa tanto à baixa frequência dos ônibus, quanto ao
fato de estarem sempre lotados em horários de picos, a população tem a opção de se deslocar a pé até a
rodovia BR-040 para acessar o transporte público. A rodovia está localizada a uma distância considerável
do Alterosa e muitas vezes moradores utilizam caminhos alternativos no trajeto até ela. Esses trajetos
têm início aos fundos das quadras 55 e 54 e são marcados por baixa luminosidade, contém trechos de
mata e lotes vagos, com pouca circulação de pessoas, o que é apontado por moradores como um fator
que aumenta a insegurança do percurso a pé que pode ultrapassar 30 minutos de caminhada. Há relatos
de assaltos a moradores nesses caminhos. Mulheres têm receio quando saem muito cedo ou à noite
devido à assédios. Contam que uma pessoa assobia quando transitam próximo a área verde ao fundo das
quadras 54 e 55. Os postes em frente à entrada da quadra 55 recorrentemente não funciona e a
manutenção deste (ainda que solicitada pela população local) costuma demorar até meses, o que é
interpretado como um fator de risco.
Outra opção de acesso ao transporte público que os moradores do Alterosa têm é ir a pé até um ponto
localizado no bairro Veneza, adjacente ao conjunto. Vários moradores caminham até estes locais durante
o dia para evitar as longas esperas dos ônibus que circulam pelo Alterosa. Além disso, como após às 23h
não há mais ônibus disponível dentro do residencial, os pontos localizados no bairro Veneza são mais
utilizados a partir deste horário. Também há relatos de moradores sobre a falta de segurança dos trajetos
até estes pontos, pois principalmente a área de entrada do conjunto habitacional é caracterizada pela
baixa circulação de pessoas a noite e por trechos de baixa luminosidade. Depois desse horário, a estratégia
de algumas mulheres é fazer esse trajeto de forma coletiva ou não se deslocarem a pé até a região do
Veneza. Em relação a esta última estratégia, moradoras às vezes solicitam ajuda de vizinhos que possuem
carro, custeando o valor da gasolina. Assim, é possível concluir que há uma rede de solidariedade interna
organizada através da oferta de caronas para viabilizar a circulação de moradores/as para fora do
Conjunto em horários não cobertos pelas linhas de ônibus.

3.6. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Os blocos do conjunto habitacional Alterosa contam com uma rede oficial de abastecimento de água, mas
esta rede não está disponível para os comércios e residências da área de ocupação e uso informal. O
abastecimento de água das instalações comerciais é feito predominantemente via cisternas, que utilizam
a água da lagoa adjacente. Algumas dessas cisternas foram construídas coletivamente e atendem a mais
de um estabelecimento comercial. Essa condição se mostra pouco sustentável em médio/longo prazo
devido ao risco de contaminação. De fato, alguns comerciantes relatam a necessidade de se ferver a água
para viabilizar seu consumo e apresentaram queixas em relação à qualidade da água, principalmente em
relação a alterações de cor e presença de resíduos.
Nos blocos, que são abastecidos pela rede oficial, não há atualmente nenhum problema relacionado a
interrupções no abastecimento em nenhuma das quadras. O único problema relatado sobre ocasiões de
falta d’água nos apartamentos se refere ao período de entrega dos apartamentos na quadra 42.
Moradores desta quadra apontaram que o encanamento principal era insuficiente para o abastecimento
quando suas habitações foram entregues para a moradia. Eles precisaram se organizar para alterar o
encanamento, reuniram-se com a companhia responsável pela distribuição e abastecimento de água – a
COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) – que cedeu o encanamento e os próprios
moradores se encarregaram da obra. Após essa intervenção não há relatos de intermitência no
fornecimento de água.
A relação de moradores com a COPASA para atendimento de demandas no conjunto parece ser focada
em uma questão específica, apesar de haverem outros temas que também afligem a população local no
que diz respeito ao serviço de abastecimento de água. Há algumas queixas sobre a demora na resposta
da COPASA para demandas relacionadas à manutenção do serviço de abastecimento de água na quadra
47, mas de um modo geral esse tópico não aparenta ser muito problemático. A principal questão da
população do conjunto Alterosa em relação a COPASA diz respeito aos valores das contas de água. Foi
relatado recorrentemente e por muitos moradores de diferentes quadras do Residencial que elas chegam
com valores abusivos. Foi informado também, por moradores da quadra 51, de que os profissionais da
COPASA muitas vezes não comparecem para fazer leitura do gasto de água, o que acaba gerando a
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necessidade de estabelecimento de uma média considerando os meses em que houve leitura para prever
valores a serem cobrados nos meses em que essa não ocorreu.
O mapa 11 mostra as quadras, cujos os moradores se queixaram dos preços cobrados pela COPASA.
Entretanto, uma pesquisa mais focada nesta questão seria necessária para determinar se há de fato uma
variação nos valores médios das contas de água entre os blocos e as quadras do conjunto. Foi observado
e também relatado por muitos moradores que existem uma quantidade considerável de ligações
irregulares em muitas e provavelmente todas as quadras. Na quadra 47, lideranças inclusive retiraram
torneiras para interromper o uso indevido da água por pessoas que se a utilizavam para lavar suas motos,
porém foram identificadas a presença de ligações irregulares também nesta quadra.

Retirada de torneira e colocação de barreira para inibir o uso irregular da água, quadra 47
Mapa 11 – Tipo de infraestrutura de abastecimento de água e existência de queixas relacionadas aos
valores das contas de água segundo as microáreas do Residencial Alterosa – 2016
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Além da questão das contas, há também algumas queixas sobre a qualidade da água que chega aos
apartamentos. Muitos moradores de diferentes quadras relataram que a água que chega para consumo
de moradores apresenta alterações na cor, odor e costuma apresentar resíduos. Relataram também sobre
problemas de saúde associados à qualidade da água. Novamente seria necessária uma pesquisa mais
direcionada a esta questão para identificar as causas desse problema, pois houveram também relatos de
que não há uma rotina de limpeza das caixas d’água e boatos de que a água é proveniente de poço
artesiano e não passa por tratamento.

3.7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Assim como em relação à infraestrutura de abastecimento de água, os blocos residenciais do Alterosa
também contam com rede oficial de esgotamento sanitário. Porém, os estabelecimentos comercias e as
habitações construídas de forma informal não são atendidos, de uma forma geral, por essa rede. O esgoto
proveniente desses imóveis é lançado em fossas, que em alguns casos são manilhadas, ou simplesmente
os imóveis não possuem banheiros e, portanto, não há nenhum tipo de infraestrutura de esgotamento
sanitário instalada, que é o caso particular das barracas.
Apesar de existir infraestrutura de esgotamento sanitário instalada em todos os blocos do Residencial
Alterosa, foram observados problemas significativos relacionados a este tema no conjunto. A intensidade
de entupimento, refluxo e vazamentos provenientes da rede é considerável e é uma característica de
todas as quadras do Residencial. Este problema não é, portanto, localizado, mas sim comum a todos elas.
O impacto desta condição para a salubridade do conjunto é significativo. Conjuntamente com problemas
de falta de acesso ao saneamento básico pelas construções informais, os constantes vazamentos da rede
oficial influenciam a qualidade do córrego, das lagoas, das áreas alagadas e de mata adjacentes, que se
tornaram extremamente poluídos ao longo dos anos.
Ouviu-se muitos relatos de moradores e representantes de diferentes quadras de que a infraestrutura
construída para o esgotamento sanitário do conjunto é insuficiente para a quantidade de habitações e de
moradores. Algumas dessas informações sugerem que esse problema é recorrente e, principalmente, que
acontece desde a entrega dos apartamentos para os moradores. Seria necessária uma avaliação mais
detalhada e técnica sobre a infraestrutura de esgotamento sanitários instalada no conjunto para
determinar se essa hipótese levantada pelos moradores é factível, ou se há outras questões que resultam
no constante entupimento e vazamento do esgoto dentro do Residencial. De fato, houveram relatos da
interlocutora-chave de uma das quadras do Residencial (43) sobre o mal-uso do sistema por moradores
da própria quadra, que jogariam indevidamente lixo dentro da rede oficial de esgotamento sanitário, mas
a recorrência desse problema no conjunto como um todo sugere que se trata de um problema de fato
mais estrutural.
O problema de vazamento de esgoto existe ou já existiu em todas as quadras do conjunto. O mapa 12
mostra, além do tipo de infraestrutura de esgotamento sanitário, também em quais quadras houveram
relatos sobre refluxos provenientes da rede oficial dentro dos apartamentos e aonde foi observado
refluxo de esgoto nas áreas comuns externas. Indica também os principais locais de escorrimento de
esgoto a céu-aberto.
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Mapa 12 – Tipo de infraestrutura de esgotamento sanitário e existência de refluxos segundo as
microáreas do Residencial Alterosa – 2016

Ressalta-se que apenas não foi relatado refluxo de esgoto dentro dos apartamentos das quadras 46, 48 e
51. Coincidentemente ou não, são nessas três quadras que interlocutores informaram que há organização
interna preventiva destinada à realização de constantes mutirões de limpeza, que possivelmente
impedem que o problema de refluxo se desenvolva ali (ver tabela anexada ao mapa 12 sobre a forma de
organização comunitária para a resolução de problemas comuns relacionados ao esgoto segundo as
quadras). Porém, também relataram que há apartamentos ali localizados que em alguns momentos
exalam mal cheiro proveniente do esgoto e que o retorno de odor não é possível solucionar.
Em duas dessas três quadras, na 46 e na 51, não há problemas de refluxo nem mesmo nas áreas externas
aos blocos, mas há informação de que existiam problemas no passado e que foram controlados devido a
esta ação constante de mobilização coletiva. Por sua vez, na quadra 48 parece que a organização para
impedir que esta condição se desenvolva dentro dos apartamentos se deve a existência de um local
específico de vazamento constante ao lado do Bloco 9 (local 5 com esgoto a céu-aberto marcado no mapa
12 – ver foto abaixo), que estaria ali desde a inauguração do conjunto e que moradores não conseguem
solucionar, além de um problema passado de vazamento significativo de esgoto na área de convivência
da quadra que aparentemente conseguiram resolver.
Em todas as outras quadras há relatos de refluxo de esgoto para dentro dos apartamentos, especialmente
ou exclusivamente nos apartamentos dos primeiros andares. Em alguns casos, esse vazamento não atinge
todos os blocos da quadra, mas se concentram principalmente em alguns deles. Nos blocos 2, 3 e 4 da
quadra 49, o problema de refluxo de esgoto parece ser ainda maior, já que há relatos de situações de
entupimento que impactam não somente os apartamentos dos primeiros andares, mas que chega a ter
reflexos até os localizados no quinto andar. Além da quadra 49, o problema de entupimento/refluxo de
esgoto atinge os apartamentos dos primeiros andares dos blocos 3, 4, 5 e 6 da quadra 47. Problema similar
foi relatado a respeito dos blocos 1 e 4 da quadra 45, dos blocos 2, 3 e 4 da quadra 49, do bloco 5 da
quadra 54, e de todos os blocos da quadra 43. Em outras quadras, foi relatado que esse problema é
comum a quase todos os blocos, porém não há informação precisa sobre em quais blocos isso ocorre.
Esse é o caso das quadras 42, 53 e 55.
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Local de vazamento constante de esgoto (ponto 5 do mapa 12), quadra 48
Todas as quadras que têm problema de refluxo de esgoto para dentro dos apartamentos também
apresentam vazamentos em suas áreas comuns externas, o que causa graves problemas de salubridade
decorrente da presença de insetos, principalmente larvas, nas regiões mais afetadas. A média da
recorrência desse problema varia, contudo, de acordo com a quadra. Problemas constantes de
vazamentos de esgoto similares ao que ocorre em frente ao bloco 9 da quadra 48 também afetam as
áreas comuns externas das quadras 42, 45, 49, 54 e 55, onde pelo menos uma vez por semana isso ocorre,
de acordo com interlocutores locais.
Na quadra 42, os problemas de vazamento se concentram em trechos adjacentes à entrada dos blocos 1
e 2 (ver fotos abaixo), principalmente do último, e possui fluxo constante, percorre toda a calçada até a
área de córrego e lagoa adjacente, impossibilitando o trânsito de pedestres (local 1 com esgoto a céuaberto marcado no mapa 12 – ver fotos abaixo). Esse local representa um dos maiores problemas de
escorrimento de esgoto a céu aberto observado no Residencial.

Exemplos de locais de vazamento de esgoto em frente ao bloco 2, quadra 42
Na quadra 45, os problemas de refluxo de esgoto se localizam aos fundos de todos os blocos, mesmo lado
do córrego que corta o Alterosa e de uma das lagoas, que também são atingidos (local 3 com esgoto a
céu-aberto marcado no mapa 12). Na 49, há um ponto de vazamento constante em frente aos blocos 2 e
3 (local 6 – ver foto abaixo). Assim como o local assinalado ao lado do bloco 9 da quadra 48, neste local
também o problema existe desde à época dos apartamentos para a moradia
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Exemplo de local de vazamento de esgoto em frente aos blocos 2 e 3, quadra 49
Na quadra 54, são dois os principais pontos de refluxo / vazamento de esgoto. O primeiro está localizado
aos fundos atrás do bloco 5 e o refluxo no local é constante (local 10 com esgoto a céu-aberto marcado
no mapa 12). O segundo local (ponto 11) se localiza em frente à entrada social do bloco 4. E na quadra
55, foram observados três pontos de vazamento de esgoto com escorrimento constante a céu aberto em
dois locais distintos: um no interior da quadra na parte externa lateral ao bloco 2 (9 – ver fotos abaixo),
que dificulta a passagem de pedestres devido à presença de lama/barro resultante do vazamento; e
outros dois vazamentos regulares de esgoto que atingem área de mata e encosta adjacente (local 8).
Com menos frequência, com uma recorrência de em média ao menos uma vez ao mês, esgoto vaza nas
áreas comuns externas das quadras 43 e 53. Na última, alguns locais estão bem perto da entrada dos
blocos e parece ser comum em muitos deles, principalmente no bloco 11 (local 7 no mapa 12 – ver fotos
abaixo). Na quadra 47, há relatos de refluxos nas áreas externas da quadra, mas esse problema aparenta
ser mais esporádico. Moradores informam que ocorre em média a cada dois meses.

Exemplos de locais de vazamento de esgoto na lateral do bloco 2, quadra 55
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Exemplos de locais de vazamento de esgoto em frente ao bloco 11, quadra 53

Refluxos e vazamentos de esgoto são também comumente observados ao longo de vias públicas que dão
acesso às quadras do Residencial Alterosa. Além do esgoto que atinge as calçadas da Rua 34 e segue para
o córrego e lagoa adjacentes, que é proveniente do bloco 2 da quadra 42, há também um outro local
próximo com escorrimento de esgoto a céu aberto (local 2 com esgoto a céu-aberto marcado no mapa 12
– ver fotos abaixo). Esse foco de esgoto a céu-aberto também parece ser proveniente da quadra 42 e
percorre o cruzamento entre a Rua 34 e Rua 35 até adentrar o perímetro da quadra 43. Há também relatos
de vazamento recorrente de esgoto na esquina da Rua 36 com a Rua 41, do lado da calçada da quadra 53,
além de um outro local perto, adjunto ao ponto final de ônibus da linha 1350 (local 4 no mapa 12). Ambos
os locais percorrem parte da calçada e da via de circulação e impactam alguns imóveis informais
localizados na Rua 36, tal como a igreja Assembleia de Deus. Interlocutores desta igreja apresentaram
queixas em relação a esse foco de esgoto a céu-aberto, que chega às proximidades desse imóvel.

Local de escorrimento de esgoto a céu-aberto, entroncamento das Ruas 34 e 35, adjacente à quadra 43
Com exceção das quadras 46, 48 e 51, não há indícios de que moradores das outras quadras realizam
mutirões de limpeza constante para mitigar os problemas de vazamento de esgoto nas quadras que
residem. Isso não quer dizer que muitos deles não se organizam para lidar com problemas de entupimento
de forma coletiva, principalmente quando impactam as áreas comuns e mesmo quando afetam alguns
apartamentos dos primeiros andares. São poucos os casos em que foi relatado que quando os problemas
tendem a ser mais localizados e afetam mais diretamente um ou um número reduzido de apartamentos,
a reparação, assim como os custos para realizá-la, são arcados individualmente. Essa situação foi apenas
apresentada pela interlocutora da quadra 54.
De fato, na quadra 54 não há organização comunitária para resolver problemas coletivos relacionados ao
vazamento de esgoto. A única forma de mobilização observada nesta quadra foi a construção coletiva de
um caminho de passagem alternativo ao previamente existente, por dentro da área verde localizada aos
fundos, que tem como finalidade facilitar o trânsito de moradores pelos trechos com esgoto a céu aberto
atrás do bloco 5 (local 10 com esgoto a céu-aberto marcado no mapa 12).
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Além da quadra 54, a escassez de iniciativas coletivas para resolução de problemas de refluxo de esgoto
também foi identificada nas 42, 49 e 53. Contudo, é possível afirmar que essa escassez de mobilização
comunitária se deve ao entendimento de que a companhia responsável pelo serviço de manutenção da
rede de esgotamento sanitário, a COPASA, deveria ser encarregada de realizar esse serviço ou ao menos
compartilhar o ônus dos custos com os moradores. Esse argumento é utilizado especialmente por causa
do entendimento de que os problemas datam da época de construção dos blocos e são em sua grande
maioria de natureza estrutural. De fato, a interlocutora da quadra 53 afirma que moradores entendem
que haja um compartilhamento de responsabilidade entre o poder público e a população local para a
resolução dos problemas de esgoto na quadra, mas que a COPASA não costuma acolher de imediato as
demandas de reparos feitas e que “é necessário muita briga”. Relatos similares foram feitos por
interlocutores da quadra 42, que afirmam que a COPASA foi acionada para solucionar o imenso problema
de vazamento de esgoto na quadra, mas a companhia indicou que como ele é proveniente da região
interna à quadra, a sua resolução é de competência dos moradores.
Apesar disso, moradores das quadras 45, 47 e 55 costumam arcar com os custos de manutenção e
desentupimento da rede de esgoto através da arrecadação de recursos entre os moradores. Isso também
acontece na quadra 43, só que o serviço é feito mediante pagamento a alguns moradores da própria
quadra. Essa solução não aparenta ser caracterizada, porém, por uma ação preventiva, tal como a
realização de constantes mutirões de limpeza. Na quadra 45, uma destas ondas de arrecadação de recurso
foi destinada à construção de uma barreira de concreto, com a finalidade de barrar o foco de esgoto que
escorria a céu-aberto por todos os blocos da quadra (local 3 – no mapa 12), e que agora se encontra retido
e/ou desviado.

3.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
O sistema de drenagem de águas pluviais no conjunto Alterosa contém infraestruturas presentes nos
logradouros públicos e em todas as quadras, exceto na quadra 45, que se localiza próxima à margem sul
do córrego que flui pelo Residencial. Não há também infraestrutura nas áreas de ocupação informal, que
em sua maior parte também é adjacente ao córrego. Esse riacho é um componente importante deste
sistema, pois recebe as águas canalizadas que caem sobre as redondezas imediatas, o que inclui o
Residencial como um todo.
Se por um lado as quadras possuem majoritariamente estruturas físicas que compõem o sistema de
drenagem, elas se mostram bastante insuficientes para que o escoamento das águas seja conduzido de
forma a não causar problemas aos moradores. Apesar de ser muito recorrente a presença de lixo, mato
ou terra acumulada dentro ou sobre as infraestruturas de drenagem em todas as quadras em que essas
foram instaladas, sem exceção, e do fato de que muitas dessas infraestruturas já estão rachadas ou
rompidas em determinados trechos (ver fotos abaixo), esta insuficiência pode ser constatada devido a
uma série de intervenções feitas pelos próprios moradores em suas quadras para melhorar e facilitar o
escoamento das águas. Há ainda relatos de interlocutores de diferentes quadras sobre a falta ou a
inadequação do tamanho das bocas de lobo, canaletas e valas existentes em determinados trechos, e
sobre a ausência de calhas nos telhados e laterais dos blocos para direcionar a água pluvial ao sistema, o
que também vem a corroborar com esta constatação. Além disso, algumas bocas de lobo foram instaladas
cobertas por brita ou cimento, fato observado nas áreas comuns para secagem de roupas da quadra 47.
De fato, a capacidade de escoamento das águas pluviais no conjunto Alterosa é um tema recorrente entre
moradores e lideranças locais. As consequências no território são que mesmo em dias de chuva medianas
os problemas de retenção da água em locais específicos e/ou os problemas de escoamento em
determinados trechos são significativos. Muitos são os locais que recorrentemente ficam alagados,
impactando de forma considerável o trânsito de pessoas nos espaços públicos ou comuns. A intensidade
e volume de água em alguns locais impacta inclusive apartamentos localizados nos primeiros andares de
alguns blocos do conjunto, que sofrem com inundações.
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Canaletas com rachaduras e mato, quadra 42 (à esquerda) e quadra 54 (ao centro e à direita)
Apesar de ser um problema geral do conjunto, é possível afirmar que a insuficiência de equipamentos
mais adequados de drenagem impacta algumas quadras mais do que outras, seja devido à localização, à
declividade do terreno, ao estado de conservação física das infraestruturas ou à presença de materiais
que obstruem a passagem da água. O mapa 13 mostra a frequência de problemas de escoamento segundo
as microáreas em Alterosa, de acordo com três categorias (recorrentes, esporádicos ou não há / são muito
residuais). Considerou-se para a avaliação quando o volume máximo de água retido ou correndo não
permitir a circulação das pessoas sem maiores dificuldades. Além disso, apenas situações de chuvas
medianas e fracas foram consideradas (exclui-se chuvas extremas ou de forte intensidade). O mapa
também aponta onde foi observado danificação das infraestruturas de drenagem existentes e quais
quadras sofrem com problemas de alagamento dentro de alguns apartamentos localizados nos primeiros
andares dos blocos. Os principais locais nas áreas comuns externas que costumam se encontrar alagadas
em caso de chuvas medianas também foram georreferenciados e estão representados no mapa.
Mapa 13 – Capacidade de escoamento de águas pluviais e estado de conservação das infraestruturas
de drenagem segundo as microáreas do Residencial Alterosa – 2016
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A única quadra do Residencial onde não há relato algum sobre problemas relacionados ao escoamento
das águas pluviais é a quadra 49, mesmo que algumas das canaletas e valas que existem ao longo das
áreas comuns externas estejam danificadas e se encontram com muito lixo. No geral, porém, muitas bocas
de lobo foram instaladas entre os blocos e elas estão limpas. Além da quadra 49, as áreas de ocupação
informal também não apresentam esse problema, apesar de não haver intervenção pública oficial para
viabilizar a drenagem.
Já as quadras 43, 45, 53 e 54 sofrem com problemas esporádicos de escoamento das águas pluviais. A 43
possui apenas algumas canaletas, que estão danificadas em diversos pontos e que não dão conta do fluxo
de água causado por chuvas medianas. De fato, há dois locais que esporadicamente inundam nesta
quadra, em frente aos blocos 1 e 5, e os problemas de retenção de água ali afetam os apartamentos dos
primeiros andares desses blocos, que alagam devido a eles. Esse problema poderia ser pior e mais
recorrente se os moradores não tivessem aumentado o declive de alguns pisos para favorecer o
escoamento da água e improvisarem uma vala onde era localizada a rampa para acesso de cadeirantes à
quadra (ver foto abaixo). Depois dessas intervenções, o alagamento dos primeiros andares dos blocos que
costumavam inundar reduziu significativamente.
Solução parecida foi adotada por moradores da quadra 54, que puseram cimento nos pisos das entradas
dos blocos 1 e 2 e na lateral do bloco 3. Esse problema de retenção de água, entretanto, ainda perdura,
apesar de não haver relatos de moradores desta quadra de que as águas adentram os apartamentos
destes blocos. Moradores desta quadra também afirmam que problemas de acúmulo de água existem
nas as “áreas de varal” entre alguns blocos, onde não foram feitas intervenções. Já na quadra 53, dentre
outas pequenas intervenções, moradores improvisarem um sistema alternativo de drenagem em frente
ao bloco 9, onde foram instalados canos de PVC abertos e onde uma pequena parede com cerca de 30
cm de altura foi erguida juntamente com um cano para redirecionar a água.
A quadra 53 possui certo declive e, portanto, não há locais de retenção de água, apenas problemas
esporádicos relacionados à capacidade de escoamento. Porém, toda a água pluvial que escorre ao longo
da área externa da quadra 53 atinge a quadra 45, o que causa situações de alagamentos para dentro dos
apartamentos dos primeiros andares, principalmente do bloco 4. Também na quadra 45, que não possui
nenhum tipo de infraestrutura oficial para a drenagem, moradores construíram duas estruturas de
cimento (uma parede com cerca de 1 metro de altura e outra barreira de cerca de 5 cm) para barrar a
água em frente às entradas dos blocos 2 e 3, além de uma vala direcionada à mata adjacente (ver fotos
abaixo). Antes dessas intervenções ocorriam alagamentos recorrentes, mas após elas há relatos apenas
de ocorrência esporádica desse tipo de problema na região do bloco 3.

Intervenções dos moradores para possibilitar um melhor escoamento das águas pluviais, quadra 43 (à
esquerda) e quadra 45 (ao centro e à direita)
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As quadras que apresentam maiores problemas relacionados à capacidade de escoamento das águas
pluviais são as 42, 46, 47, 48, 51 e 55, pois eles são mais recorrentes. As bocas de lobo da quadra 42 são
demasiadamente pequenas, e por isso moradores dos Blocos 1 e 3 improvisaram uma estrutura não oficial
para drenagem da água pluvial que acumulava na área externa. Mesmo assim os pontos de alagamento
constante na quadra são muitos, sendo que o bloco 3 é o mais impactado, pois recebe águas provenientes
de outras áreas localizadas ao redor. Além do bloco 3, há problemas significativos de retenção de água
nos blocos 5, 7 e 9 que ocorrem sempre que chove. Quando acontecem situações de alagamento
moradores se organizam em mutirão para escoar a área.
No caso da quadra 46, as infraestruturas para drenagem são muito escassas, sendo formada apenas por
algumas canaletas que se encontram entupidos de terra e lixo. Foram feitas algumas intervenções por
parte de moradores para a contenção de águas que se acumulam, tais como levantamento do nível dos
pisos e vedação de portas. Ainda assim, há relatos de acúmulo de águas pluviais na área de convivência,
com presença de mosquitos da dengue, e em um local onde constantemente vaza água proveniente da
rede interna construída e que se localiza ao lado do bloco 3, na área comum externa e que flui para a área
verde adjacente. Também nesta quadra aparentemente os moradores se mobilizam para garantir a
remoção das águas pluviais acumuladas.
Também foram realizadas intervenções pelos moradores das quadras 47 e 48. A quadra 48 é a que
aparenta estar mais bem equipada com infraestrutura de drenagem no residencial Alterosa, pois há
bueiros oficiais e encanamento para escoamento das águas pluviais em todos os blocos. Mesmo assim,
algumas intervenções improvisadas foram realizadas por moradores. Nos blocos 9 e 10, por exemplo,
foram abertas valas para facilitar o escoamento das águas. Estas intervenções não foram suficientes para
mitigar os problemas relacionados à drenagem na quadra, pois apesar de não reter mais em nenhum
local, o fluxo de água quando chove ainda é bastante considerável.
Por sua vez, na quadra 47 faltam canaletas que serviriam para desviar a água de chuva que acumula em
calçadas e áreas externas da quadra. Moradores tentaram improvisar algumas alternativas, mas há ainda
três pontos principais que recorrentemente se encontram alagados. Dois deles estão localizados nas áreas
comuns que separam os blocos 1 e 2, e que separam os blocos 3 e 4. Os telhados desses blocos direcionam
toda a água de chuva para dentro desses espaços e o nível da água pode alcançar até meio metro de
altura, de acordo com a interlocutora local. Por isso, água frequentemente adentra os apartamentos dos
primeiros andares destes blocos. Um outro local dentro da quadra 47 que frequentemente se encontra
inundado é a região ao redor da área de convivência. Aí também moradores improvisaram uma estrutura
física para conter o fluxo d’água: ergueram um degrau para conter a entrada de água no cômodo usado
como depósito de roupas doadas e materiais usados em atividades comunitárias. Ainda assim, a água da
chuva que cai no telhado da área de convivência é direcionada para as janelas e paredes externas dos
apartamentos do primeiro andar adjacentes e a área ao redor desta estrutura alaga bastante em dias de
chuvas medianas.
Exceto a quadra 49, que não possui problema relacionado à drenagem, apenas em duas outras quadras
não foi verificado a existência de intervenções feitas pelos moradores: a quadra 51 e a quadra 55. Os
principais locais com acúmulo de água na quadra 51 são as áreas em frente aos blocos 2, 5 e 6, onde
dependendo da intensidade da chuva a água atinge os primeiros andares. Na quadra 55, a lateral do bloco
1 alaga, sendo necessária mobilização de moradores/as (principalmente mulheres) para retirar a água e
limpar o local. Diferente da quadra 51, a infraestrutura oficial presente na 55 é bastante escassa, uma vez
que é existe apenas por apenas uma boca de lobo na entrada de cada bloco e um cano localizado na
lateral do bloco 1 próximo à entrada da quadra.
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3.9. COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA
O recolhimento de resíduos sólidos no Alterosa é feito de forma direta e é realizado três vezes por
semana. O lixo ensacado produzido pelos moradores é recolhido em locais específicos: em lixeiras
localizadas nas calcadas das ruas perto da entrada principal de cada quadra. Portanto, há um local de
descarte de lixo por quadra, com exceção da quadra 47, que possui dois locais distintos. A segunda lixeira
desta quadra foi construída por iniciativa dos moradores nos logradouros públicos localizado em frente
aos blocos 1 e 2. A construção desta segunda lixeira se deve a avaliação dos moradores de que a lixeira
originalmente instalada era insuficiente para comportar a quantidade de lixo gerada, sendo também
pouco acessível à maioria deles.
De fato, com exceção da quadra 47, como só há uma lixeira por quadra e elas estão localizadas próximo
às entradas principais, a facilidade de acesso por moradores a elas varia bastante dependendo do bloco
onde residem. Principalmente os moradores dos blocos mais afastados das entradas das quadras que
possuem maior extensão territorial (46, 48, 49, 51 e 53) são os que necessitam percorrer distâncias
maiores para descartar o lixo. Além disso, em algumas ocasiões, os trajetos necessários até o local de
descarte não correspondem aos trajetos de ida e vinda realizadas diariamente por eles. O resultado disso
é que é comum a utilização de lixeiras de quadras adjacentes, que são mais próximas e mais acessíveis a
moradores de alguns blocos dessas quadras. Além disso, comerciantes e residentes das áreas informais
do Alterosa também descartam seu lixo nessas lixeiras.
As lixeiras do Residencial não são contêineres ou caçambas, mas sim estruturas de metal em forma de
grade presas ao chão (ver fotos abaixo). Como o serviço público de coleta é feito apenas para o lixo
ensacado, a presença de lixo não ensacado espalhado sob e ao redor destes locais é muito comum, assim
como a presença de entulhos e bens inservíveis, que também não são geralmente recolhidos. Muitas
dessas lixeiras encontram-se geralmente transbordadas de lixo. O mapa 14 mostra a localização das
lixeiras dentro do Residencial e aponta se elas costumam estar lotadas e transbordando ou não.

Lixeiras, quadras 42 (à esquerda) e 45 (à direita)
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Mapa 14 – Presença de lixo espalhado (não ensacado) e entulho segundo as microáreas do Residencial
Alterosa– 2016

Aparentemente, a grande maioria do lixo ensacado produzido pelos moradores é descartado nesses locais
de coleta. Isso pode ser constatado devido a inexistência de locais específicos de descarte irregular e
consequentemente de acúmulo de lixo ensacado dentro ou adjacente ao conjunto. Portanto, não há
dentro ou próximo ao Alterosa como um todo, nenhum lixão ou locais com acúmulo muito significativo
de lixo ensacado. Há relatos de queima de lixo em algumas quadras do conjunto, mas aparentemente
esse método é praticado principalmente para o lixo não ensacado.
Não há também muitos locais com acúmulo considerável de entulho ou bens inservíveis. Apesar de este
tipo de resíduo não ser geralmente recolhido pelo serviço público de coleta de lixo, não foram
identificados muitos pontos com uma concentração significativa deles. Moradores da quadra 42, por
exemplo, depositam a maioria dos entulhos não recolhidos pelo serviço de recolhimento de resíduos em
lote vago localizado na Rua 33. Há, contudo, alguns locais em que entulho se acumula e que se misturam
ao lixo. Os principais locais em que isso ocorre é na calçada da Rua 37 em frente à quadra 48, onde
também há muito mato e terra, na calçada adjacente às quadras 42 e 43, próximo à esquina da Rua 33
com a 34, num local de mata aos fundos da quadra 51 e próximo ao campo construído para a prática de
esporte e lazer, além de um local de baixo de uma escada e próximo à área de convivência da quadra 47
(ver mapa 14). Mas no geral a presença de entulho em locais irregulares não parece ser uma questão
muito relevante dentro do residencial.
Apesar de não haver muitos locais com acúmulo de entulho, foi verificado em muitas quadras a presença
de carros abandonados. Apenas nas quadras 43, 47 e 41, não há veículos estacionados inutilizados. O
mapa 15 mostra os locais exatos dos veículos abandonados. São 12 no total, distribuídos pelas diferentes
quadras. Não houve relatos de iniciativas comunitárias ou do poder público para remoção desse
obstáculo. Apenas na quadra 42, moradores informaram que se articularam e entraram em contato com
a ouvidoria da Prefeitura de Ribeirão das Neves, visando à remoção dos dois carros localizados na quadra,
mas não obtiveram retorno. Na quadra 55, moradores se articularam para remover o veículo abandonado
no local, jogando-o para o lado da área verde ao lado da microárea. Não houve ação do poder público
para solucionar essa questão (ver foto abaixo).
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Mapa 15 – Locais específicos com presença de veículos abandonados - 2016

Veículos abandonados, quadra 42 (à esquerda) e lançado no mato adjacente a quadra 55 (à direita)

O principal problema relacionado ao lixo em Alterosa é, contudo, a presença de resíduos não ensacados
espalhados. Esse problema não foi observado apenas em uma ou duas quadras, mas é geral ao Residencial
como um todo. De fato, o estado de limpeza dos logradouros públicos, das áreas de mata adjacentes e
das áreas comuns é, no geral, bastante precário. Muitas das calçadas e bueiros dos logradouros públicos
estão constantemente repletos de embalagens, garrafas e outros resíduos sólidos avulsos. Existe o relato
de que o serviço público de varrição é irregular e que de fato não existe em alguns locais desde o início
de 2016.
Entretanto, o problema de lixo espalhado afeta principalmente as áreas comuns dentro das quadras, seja
nos espaços de circulação de pessoas, seja sobre infraestruturas de drenagem ou em alguns locais de
mata. Esse problema também inclui algumas áreas de convivência das quadras, que também contém lixo
espalhado fora e dentro dos cômodos (ver fotos abaixo).
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Há, entretanto, uma certa diferença entre as microáreas quanto à quantidade de lixo espalhado
observado seus espaços. O mapa 15 distingue-as quanto a isso. Em alguns locais específicos, há uma
concentração maior de lixo não ensacado, formando pequenos pontos de acúmulo, que em alguns casos
crescem devido à presença de entulhos e bens inservíveis junto a eles. Os principais locais em que isso
acontece estão representados no mapa 15, mas há muitas outras áreas não identificadas no mapa que
possuem presença considerável de lixo, mas que não estão concentradas em determinados pontos.
Verifica-se que no período de levantamento dos dados não haviam microáreas completamente limpas ou
com presença residual de lixo espalho por seu espaço, mas em algumas quadras o estado de limpeza é
menos adequado do que em outras. Foi observado uma quantidade considerável de lixo sobre as áreas
comuns e infraestruturas das quadras 42, 43, 46, 48 e 49. Nas outras quadras e na área de ocupação
informal esse problema tende a ser menor.
A quadra 51 é a que aparenta ter o menor problema de presença de lixo dentre todas, apesar de o espaço
de convivência desta quadra, principalmente dentro de alguns cômodos, estar repleto de lixo (ver foto
abaixo). Na 45, há lixo espalhado na área externa da microárea nas proximidades da caixa d`água e no
estacionamento. Na 47, além do ponto de acúmulo de lixo e entulho embaixo da escada próxima a área
de convivência, há um pouco de lixo não ensacado concentrado na área verde aos fundos e uma
quantidade maior numa área extensa localizada na garagem superior e que é bem pouco utilizada pelos
moradores. As quadras 53, 54 e 55 também apresentam pouca quantidade de lixo espalhado. Na primeira
foi identificado algumas áreas apenas, especialmente nos barrancos, entre os estacionamentos e as telas
de delimitação da quadra, assim como debaixo das escadas. Na 54, há presença de pouco lixo espalhado
no estacionamento próximo aos blocos 2 e 3, nas imediações do centro de convivência e na encosta entre
a quadra e a área verde. E na 55, foram identificados dois pontos de concentração de lixo espalhados: um
deles ao lado do bloco 2, localizado na área verde adjacente, e outro localizado na frente do bloco 1, atrás
das vagas de garagem.

Lixo em cômodo da Área de Convivência, quadra 51
Já nas outras quadras os problemas são mais gerais e tendem a afetar áreas maiores. Na quadra 42, 43,
46, 48 e 49 há uma quantidade significativa de lixo espalhado em toda a área externa, sendo que há áreas
com maior concentração. Na quadra 42 destacam-se as áreas dos fundos dos blocos 2 e 3, e em frente
dos blocos 8 e 9, logo abaixo do estacionamento principal. Na quadra 43, há 2 locais principais onde o lixo
espalhado se concentra: na lateral dos blocos 3 e 4 e dos blocos 5 e 6. Na 46, as áreas que se destacam
são o estacionamento e a área de convivência, além da área comum interna aos blocos, que também
apresentam lixo espalhado, ainda que em menor quantidade. Nas quadras 48 e 49, há muito lixo
espalhado ao longo do estacionamento e no sistema de drenagem oficial (bocas de lobo e valas), além de
um ponto de acúmulo constante de lixo em frente ao Centro de Convivência da segunda.
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Lixo espalhado – espaços comuns, quadra 42 (à esquerda), quadra 43 (ao centro) e quadra 49 (à direita)
Muitos desses locais apresentam problemas de salubridade. Interlocutores das quadras 43 e 55 relataram
sobre a presença de animais como ratos e baratas em decorrência do problema de acúmulo de lixo
espalhado dentro das quadras. Há ainda relatos de infestação de baratas nas áreas comuns internas dos
blocos e apartamentos da quadra 48.
Foi identificado, porém, que há uma organização coletiva e mobilização de moradores de maioria das
quadras para resolver ou mitigar os problemas decorrentes da presença de lixo, tanto no que diz respeito
ao frequente transbordamento das lixeiras quanto às consideráveis quantidades de lixo espalhado nas
áreas comuns das quadras. E foi observado também que há iniciativa por parte de algumas lideranças,
principalmente da quadra 47, de tentar manter limpos os locais de mata adjacentes que se encontram
com lixo, e conscientizar os demais moradores sobre a importância de descartar corretamente o lixo nas
lixeiras. Como a coleta é feita apenas dos lixos embalados, há a necessidade de limpeza periódica dos
resíduos desembalados que são acumulados no ponto de recolhimento. Moradores de algumas quadras,
principalmente mulheres, se organizam para realizar periodicamente a limpeza desses resíduos que ficam
acumulados no entorno das lixeiras, ou pagam a terceiros para realizar o serviço. Há relatos inclusive de
que moradores da quadra 53 se mobilizam para limpar a lixeira da 45 ou que há uma articulação entre
eles para a limpeza conjunta de suas lixeiras e entorno. Uma outra opção, encontrada pelos moradores
da quadra 48, é resultado de uma negociação com os garis para que estes removam o lixo que sobra no
fundo da lixeira e façam a varrição do local em troca de um lanche. Esta lixeira é considerada a mais limpa
do Conjunto Alterosa, sendo também bastante usada por moradores das quadras adjacentes: 49 e 51.
No que diz às áreas internas, também são geralmente as mulheres moradoras que costumam se organizar
em mutirão para garantir a limpeza dos locais que contém lixo espalhado, mas é comum também a
arrecadação de dinheiro para pagar a terceiros fazerem o serviço de limpeza. Homens da quadra 49 fazem
capina periódica do entorno da quadra, e alguns interlocutores assinalaram ainda que é frequente que se
queime os resíduos espalhado nos pontos em eles são recorrentes como estratégia para eliminá-los (ver
foto abaixo).

Local de queima de lixo, quadra 42
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3.10. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA ELÉTRICA
O serviço de fornecimento de energia elétrica aos domicílios do Residencial Alterosa é, no geral,
adequado. Não há interrupções regulares desse serviço e, portanto, não costuma faltar energia dentro do
conjunto. Foi relatado “quedas” pontuais de luz, mas apenas em situações excepcionais, o que
aparentemente ocorre numa frequência bastante baixa e não é particular ao conjunto. Há evidências
sobre a presença de oscilações na voltagem da energia que chega às residências, que não são previamente
comunicadas pela companhia responsável pelo fornecimento – a CEMIG –, o que acarreta danificações de
aparelhos eletrônicos. Entretanto, aparentemente esse problema não é comum, e foi de fato apontado
apenas por poucos interlocutores. A interlocutora da quadra 42 informou que episódios de oscilação de
energia ocorre na quadra e que nestes casos os próprios moradores precisam fazer circular a informação
de que o problema está ocorrendo de modo que possam manter seus aparelhos desligados. Informação
similar também foi apontada apenas por representante da quadra 49. Em todas as outras quadras não foi
comentado a existência de oscilação no fornecimento ou foi comentado que não há esse problema.
Assim como o serviço de abastecimento de água, o principal problema relatado em relação à provisão de
energia elétrica são os valores das tarifas cobradas pela CEMIG. Moradores de muitas e diferentes quadras
apontaram que os valores das contas não correspondem ao real consumo. Parece haver conhecimento
por parte dos moradores cadastrados no Bolsa Família sobre a possibilidade de pagamento de contas com
tarifas reduzidas, principalmente residentes da quadra 46, cuja grande parte da população recebe tal
benefício, mas mesmo assim os valores cobrados não refletem as condições socioeconômicas da
população.
Uma hipótese para essa condição é a quantidade expressiva de ligações irregulares no Alterosa. Além dos
estabelecimentos comerciais e das habitações localizadas na área de ocupação informal, que contam com
ligações irregulares para acessarem energia elétrica proveniente da rede instalada, muitas são as quadras
em que é possível observar esse tipo de ligação. De fato, alguns interlocutores relataram que elas são
bastante comuns em suas quadras, apesar de a maioria deles preferir não comentar sobre essa questão.
Em alguns blocos da quadra 48 especificamente, nota-se uma quantidade significativa de caixas sem a
presença de relógios, os quais foram arrancados ou encontram-se danificados (ver foto abaixo). Em outras
unidades, os relógios apresentam bom funcionamento, mas há também ligações irregulares. Seria
necessário, porém, um estudo mais detalhado para determinar se esta é a única ou a principal causa dos
altos valores das contas, ou se existem outros problemas relacionado à rede que fornece de energia
elétrica no conjunto.

Danificação dos relógios, quadra 48
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A rede instalada perpassa todos os logradouros públicos do conjunto. Nos logradouros públicos de acesso
às quadras do Residencial não há fios de alta tensão expostos e que apresentem riscos aos passantes, mas
há três locais específicos localizados em áreas comuns internas às quadras em que isso ocorre. O mapa
16 mostra a localização dos três pontos observados no Alterosa em que apresentam riscos devido à
proximidade de fios de alta tensão, dois deles nas paredes externas dos blocos 4 e 6 da quadra 43 e um
entre os blocos 4 e 5 da quadra 46. Nestes locais os canos dos fios de alta tensão apresentam danificações
em vários pontos (ver foto abaixo).

Riscos devido à exposição de fios de alta tensão, bloco 6, quadra 43
Mapa 16 – Grau de iluminação no Residencial Alterosa, quantidade de bocais/lâmpadas removidas nas
áreas externas às quadras, e principais locais de risco devido à exposição de fios de alta tensão– 2016
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Nos logradouros, os postes e as braçadeiras estão predominantemente em bom estado de conservação e
a cobertura desses pontos de luz é aparentemente suficiente para prover uma boa iluminação pública. Há
relatos sobre a existência de manutenção da rede e dos pontos de luz pela empresa responsável. Porém,
mesmo que haja manutenção, não parece haver uma rotina frequente direcionada a periodicamente
consertar ou repor infraestruturas danificadas ou queimadas, o que acarreta problemas bastante
recorrentes de falta de ou de baixa iluminação em diferentes trechos das vias públicas de acesso às
quadras do Residencial. De fato, no período de coleta dos dados, foi observado que uma parte significativa
dos trechos dos logradouros públicos é desprovida de iluminação adequada. O mapa 16 classifica os
trechos de logradouros de acordo com três categorias referentes ao grau de iluminação: bom, razoável e
ruim. Verifica-se que as melhores condições de luminosidade em áreas públicas estão presentes apenas
em grande parte dos trechos da Rua 36 e na Rua 41. Em contrapartida, todos os outros trechos
apresentam iluminação inadequada. Por exemplo, a interlocutora da quadra 47 apontou que dos seis
pontos de luz existentes nas áreas públicas adjacentes, dois apresentavam problemas frequentes de falta
de luz à data de coleta das informações. Um deles está localizado numa área de constante trânsito de
pessoas na esquina da rua 37 com a 38, e o outro em área pública que dá acesso ao estacionamento
superior da quadra.
O mapa 16 também mostra os locais específicos em que há uma falta completa e constante de iluminação,
o que os deixa sempre em estado de escuridão total. A frequência desses locais não é, porém, tão
representativa, e com exceção de um ponto de luz específico localizado nas esquinas das ruas 40 e 36,
cujas infraestruturas se encontram constantemente quebradas, todos os outros locais de completa
escuridão se localizam ao final de algumas vias do Residencial em trechos adjacentes às áreas de mata do
entorno. Nestes pontos, não parece haver nunca conserto de infraestruturas de iluminação pública ou
reposição de lâmpadas.
O problema de falta de iluminação não afeta somente os logradouros públicos. A iluminação das áreas
comuns às quadras é também uma questão bastante recorrente entre lideranças e moradores. À época
de construção do conjunto, luminárias foram instaladas nas áreas internas de acesso aos apartamentos,
assim como em frente a todos os blocos e em alguns locais de acesso a eles localizados nas áreas externas.
Atualmente, a grande maioria das luminárias localizadas nas áreas internas de acesso aos apartamentos
ainda possui bocais e lâmpadas. Há apenas alguns relatos de falta de iluminação nestes espaços,
especificamente dentro dos blocos 2 e 6 da quadra 43, em que praticamente todas as infraestruturas
foram removidas, além de algumas localizadas nas escadas de alguns blocos da quadra 49.
Entretanto, se por um lado as infraestruturas de iluminação instaladas nas áreas internas dos blocos se
encontram mantidas, ao longo do tempo os bocais e as lâmpadas das luminárias instaladas nas áreas de
acesso aos blocos foram removidas ou se encontram danificadas, processo este que resulta atualmente
numa condição de muito baixa luminosidade em praticamente todas as quadras do conjunto. O mapa 16
mostra o estado precário da iluminação nas áreas externas do conjunto, assim como as quadras em que
houve muita ou pouca remoção das infraestruturas originalmente presentes. Nota-se que o grau de
iluminação é muito inadequado em todas as quadras do conjunto, exceto na quadra 53, onde este é
razoável. Diferentemente de outras quadras, na 53 a boa iluminação pública dos logradouros adjacentes
ajuda a iluminar mais o seu interior, ainda que esta tenha os mesmos problemas de outras quadras
relacionados à falta de lâmpadas e bocais nas áreas comuns externas. De fato, o problema de iluminação
nos logradouros públicos impacta significativamente as áreas comuns externas dentro das quadras,
mesmo que a grande maioria da infraestrutura fora dos espaços públicos tenha sido removida em todas
elas, com exceção da quadra 49, onde algumas foram mantidas.
O problema de iluminação no conjunto como um todo é, portanto, substancial. A deficiência na
iluminação pública dificulta o transito e acessibilidade de pessoas com deficiência e idosas. Há inclusive
relatos de acidentes devido à falta de iluminação. Além disso, meninas e mulheres relatam sensação de
insegurança para transitar pelos logradouros públicos à noite. Houve também relatos de estupro ou
assalto em vias públicas e, por isso, mulheres e meninas saem menos à rua nos períodos de menor
iluminação e costumam sair acompanhadas para garantir maior segurança. Mães costumam acompanhar
os filhos para transitarem até o ponto de ônibus e dele para casa.
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A sensação de insegurança por parte dos moradores devido à falta de iluminação não é direcionada
apenas aos espaços públicos. Alguns interlocutores apontaram os locais nas áreas comuns em que há uma
maior sensação de insegurança. Na quadra 42, informaram que há situações de assédio e intimidação de
meninas que transitam pelo bloco 2. Na quadra 46, houve relatos de diminuição da sensação de segurança
para a circulação de mulheres e crianças no período noturno, especialmente para quem reside nos blocos
mais afastados da entrada da quadra, localizada na rua 40. Na quadra 47, há relatos de que as pessoas
deixam de circular em alguns locais específicos, principalmente atrás do bloco 4, e fazem percursos
alternativos para entrar e sair da quadra. Na 49, embora a interlocutora principal afirme que a iluminação
pública dos logradouros é suficiente, houveram muitos outros relatos de moradores de que a região mais
próxima da Rua 39 costuma ficar bastante escura no período da noite. Na 51, os pontos mais escuros e
considerados mais inseguros são a área de convivência, o estacionamento de cima anexo aos blocos 5 e
6 e as proximidades da área verde perto dos primeiros blocos. Nesses trechos as pessoas evitam ou têm
maior atenção para circular dependendo do horário. Em relação à quadra 54, o ponto mais crítico para
circulação no período noturno é o localizado aos fundos do bloco 5, perto da área de convivência, e de
forma geral seu uso é bastante limitado devido a esta condição, principalmente por mulheres.
Observa-se alguma ação de mobilização comunitária para resolver ou mitigar a baixa iluminação das áreas
comuns externas às quadras. As estratégias encontradas são particulares a cada quadra. Contudo, de um
modo geral a principal solução encontrada por moradores foi instalar refletores / holofotes ou novos
pontos de luz em alguns locais adjacentes aos blocos (ver fotos abaixo). Apenas nas quadras de menor
extensão territorial, na 45 e na 55, não houve nenhum tipo de intervenção feita por moradores para tentar
suprir a baixa iluminação, além da 53, cujo o grau de iluminação nas áreas comuns é melhor, e da 49, cuja
boa parte da infraestrutura originalmente instalada foi mantida.

Instalação de refletores, quadra 42 (à esquerda) e quadra 43 (à direita)

Nas quadras 42 e 43, holofotes foram instalados em frente a todos os blocos. Nas outras, isso ocorreu
parcialmente em frente de apenas alguns deles. Na 46 e na 51 foram instalados alguns pontos de luz, o
que também ocorreu na quadra 47, que não possui refletores apenas nos blocos 1, 2 e 6. Na quadra 48
foi instalado apenas um refletor em um dos blocos, após a queda de uma pessoa idosa no local, assim
como na parte externa do bloco 2 da quadra 54, onde foram instalados dois holofotes.
Entretanto, a instalação de novos pontos de luz não se apresenta como uma medida eficaz para mitigar
os consideráveis problemas de iluminação nos espaços comuns às quadras. Alguns holofotes / refletores
foram instalados em locais indevidos ou são insuficientes para prover esses espaços com iluminação
adequada e que permita a circulação pessoas a noite sem maiores dificuldades. Há relatos inclusive de
que alguns refletores instalados estão direcionados às janelas de alguns apartamentos e de fato,
observou-se que as fiações de alguns destes equipamentos foram cortadas.
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É possível listar algumas hipóteses relacionadas aos motivos pelos quais refletores / holofotes ou novos
pontos de luz foram instalados ao invés do conserto ou reposição das infraestruturas removidas das
luminárias originais. Seria necessária uma pesquisa mais focada nessa questão para determinar a real
razão, mas as evidências indicam que é mais fácil instalar novos pontos de luz do que repor a fiação, os
bocais e as lâmpadas, dentre outros componentes das luminárias, que foram arrancados. Outra suposição
é que a instalação de novos pontos é mais ágil e facilita a conexão destes pontos à rede elétrica através
de ligações irregulares.

3.11. OS ESPAÇOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
Faz parte da planta oficial do conjunto habitacional Alterosa, a construção de um centro de convivência
por quadra. As dimensões dos centros de convivência variam e são relativas ao tamanho e ao número
total de domicílios de cada quadra. Em todas as quadras o espaço é composto por apenas uma construção,
com exceção da quadra 48, onde duas estruturas foram erguidas.
A manutenção dos centros de convivência, que não são espaços públicos, mas sim comunitários e
localizados dentro do perímetro das quadras, é uma questão relevante no que diz respeito à qualidade
atual das estruturas físicas instaladas à época de construção do conjunto. Atualmente, a grandessíssima
maioria dos centros de convivência de Alterosa se encontram em estado muito precário de conservação.
Apenas o centro de convivência da quadra 53, que é o maior dentre todos do conjunto, está em estado
razoável de conservação. Um dos fatores que mantém atualmente esse espaço melhor conservado do
que os outros são as reformas feitas no âmbito do Projeto Sou Alterosa, onde reparos foram realizados.
O mapa 17 mostra a localização exata dos centros de convivência e a tabela 6 apresenta algumas
observações sobre o estado de conservação de suas estruturas físicas e sobre os principais usos que os
moradores fazem dos locais. Apesar dos consideráveis problemas de conservação, alguns deles ainda são
utilizados pela população para atividades de lazer. A tabela indica também se há algum tipo de gestão do
acesso ao centro de convivência.

Mapa 17 – Localização dos Centros de Convivência, campos e quadras para práticas de esporte e lazer
– Residencial Alterosa – 2016

51

Tabela 6 – Estado de conservação e principais usos dos Centros de Convivência segundo as quadras do
Residencial Alterosa - 2016
Quadras

Descrição do Estado de Conservação

Quadra 42 Estruturas físicas em condições precárias.
As paredes estão pichadas e muito sujas. As ligações elétricas
e hidráulicas foram removidas, assim como várias telhas. O vaso
de um dos banheiros está quebrado e todos os cômodos estão
Quadra 43 sujos e com entulho. Aparentemente um dos cômodos foi
ocupado e improvisado como quarto.Há fiação exposta e
desencapada, com isolamento feito por sacola plástica.
Moradores improvisam a iluminação no local quando o usam.

Descrição dos Principais Usos
O espaço é aberto. O grau de ocupação é muito baixo. Sanitário
é utilizado por fregueses do comércio do entorno. É também um
local de depósito de entulhos.

Apesar das precárias condições, crianças ainda fazem uso do
espaço para brincar. Acontecem também cultos evangélicos
semanais no espaço. Não houve relatos se o local é mantido
aberto ou não.

Há alguns cômodos sujos e mal conservados que que ficam
As estruturas físicas se encontram extremamente degradados.
abertos. O espaço não tem utilização por parte dos moradores
As portas estão danificadas, não há iluminação e nem instalação
Quadra 45
para fins privados, mas crianças o usam para realizar atividades
hidráulica. Os cômodos abertos encontram-se sujos e com mal
informais. Não foi possível precisar a frequência da utilização
cheiro.
espontânea.
O espaço foi murado e era mantido fechado. Era utilizado para
Foram realizadas emendas na estrutura de madeira que apoia o atividades religiosas. A chave era guardada por um
telhado do centro de convivência. Foi verificado focos de dengue representante, mas o cadeado foi arrombado. O espaço hoje é
Quadra 46 nos dois banheiro, assim como a presença significativa de lixo
mantido aberto. Há relatos de uso para festas privadas (ex.
espalhado. Faltam bocais e lâmpadas para iluminação e não há aniversário) e por crianças e jovens em atividades de lazer. A
água nem torneiras. Há relatos de alagamento.
presença de lixo e entulho espalhado torna o local pouco propício
para a presença de crianças.
Não há mais vasos nos banheiros, eles estão bastante sujos e
É utilizado para eventos privados e coletivos organizados por
pichados. Um dos banheiros está sem porta. O outro está com a
moradores da quadra, como por exemplo a festa do dia das
porta bastante danificada. Não há bocais e lâmpadas para
crianças, reuniões, celebrações religiosas, etc. A chave é
fornecimento de energia elétrica. Não há água. O telhado da
mantida com uma representante da quadra. Foi relatado que
área de convivência foi construído com o caimento direto para
seria interessante que o espaço fosse organizado de modo que
dois apartamentos do primeiro andar e em dias de chuva
Quadra 47
se mantivesse aberto à apropriação de todos, pois reforçaria uma
moderada há um grande volume de água direcionado pelo telhado
responsabilização por parte de demais moradores pelo seu uso e
às janelas e paredes desse apartamento, que assim como a área
conservação. Um dos cômodos é utilizado como depósito de
do entorno alaga. Foi necessária a construção de um degrau do
roupas arrecadadas por lideranças para posterior doação, além
lado de dentro do cômodo que serve de depósito para conter a
de cadeiras e outros materiais usados em atividades
entrada de água, além de um pequeno trecho da parede, onde foi
comunitárias.
colocado uma massa.
Diferentemente das outras quadras, o espaço é composto por
duas construções. Faltam telhas e uma porta, sendo que as
O Centro é todo murado e é mantido fechado. Há uma moradora
demais estão danificadas. Faltam pias, lâmpadas e bocais.
Quadra 48
responsável por guardar a chave e por isso não há utilização
Assim como a área do entorno do centro, alguns cômodos estão
espontânea. Foi informado que o espaço é pouco utilizado.
cheios de entulhos. Há uma espécie de jardim feito por iniciativa
de moradores/as.
O Centro de Convivencia já foi utilizado para a realização de
festas privadas, mas atualmente não é mais. Já foi também
Falta fiação nas instalações elétricas do Centro de Convivência.
utilizado para a realização de aulas de zumba, que reuniam
Faltam também telhas. Não há água no local e o banheiro está
número significativo de mulheres. A ideia inicial era fazer as
Quadra 49 cheio de entulhos, objetos domésticos e com bastante mau
aulas duas vezes por semana a noite, mas devido a falta de
cheiro. As paredes do centro de convivência como um todo estão
iluminação do local à noite as aulas aconteciam apenas aos
sujas.
sábados à tarde. Hoje um morador da quadra oferta aulas de
Capoeira no local.
O espaço é aberto. O grau de ocupação é zero ou muito baixo.
Faltam telhas, instalações elétricas foram destruídas, não há
Moradores utilizavam o espaço para reuniões e festas, mas ele
instalação hidráulica, as paredes e chão estão muito sujas, é o
está muito degradada, o que inviabiliza o uso atualmente para
local com maior acúmulo de lixo dentro da microárea, não há
Quadra 51
nenhum tipo de atividade. Moradores tentaram intervir pintando o
vasos nos banheiros, fechaduras e maçanetas foram arrancadas
cômodo da área de convivência para uso das crianças (pintaram
e as portas encontram-se em geral em mal estado de
mãos das crianças) e mantendo o espaço fechado para garantir a
conservação.
preservação. Os cadeados foram, contudo, arrebentados.

Comparativamente com outras quadras, o espaço está
relativamente bem conservado. Um dos fatores que mantém
atualmente esse espaço melhor conservado do que os outros
são as reformas feitas no âmbito do Projeto Sou Alterosa, onde
reparos foram realizados nas instalações elétricas, hidráulicas e
Quadra 53
nos banheiros. Houve também pintura e conserto das portas,
mas estas já possuem, todavia, novos danos, assim como as
telhas. Além disso, moradores optaram por fazer uso de pontos
de iluminação móveis, já que as lâmpadas permanecentes
costumam ser removidas.

Apenas os banheiros e um cômodo ficam fechados, pois três
representantes da quadra ficam responsáveis por guardar as
chaves. O Centro de Convivência era bastante utilizado no
passado para reuniões comunitárias, mas atualmente há certa
desmobilização. O espaço foi utilizado recentemente durante
cerca de dois meses para a oferta de uma oficina de capoeira por
parte de jovens da própria comunidade, mas essa oficina migrou
de local. Há relatos de que as crianças da quadra 54 utilizam
mais o espaço para atividades espontâneas do que os próprios
moradores da quadra. Atualmente, os moradores da 53 utilizam o
espaço para festas particulares (aniversários, etc.), mas a
interlocutora dessa quadra informou que não há privacidade
suficiente devido ao fato de o local ser aberto. Hoje o espaço
também é usado para reuniões do Projeto Sou Alterosas.

Faltam telhas. Os banheiros estão sujos e com mau cheiro. O
cômodo tem servido para guardar pertences privados. Há
boquilhas instaladas de forma improvisada por moradores/as no
espaço, mas faltam lâmpadas.
Há falta de instalação elétrica e hidráulica. O chão e as paredes
Quadra 55 encontram-se bastante sujos, mas não há presença de acúmulo
de lixo.

O espaço é usado de forma mais espontânea por moradores
para a realização de festas, churrascos, e para jovens treinarem
danças de “passinho”. No caso das festas e churrascos,
costumam acontecer cerca de 5 vezes ao mês.
O epaço tem baixa ou nenhuma frequência de utilização por
parte dos moradores devido aos problemas nas instalações e
estado de limpeza.

Quadra 54

52

Centros de Convivência, quadra 42 (à esquerda), quadra 53 (ao centro) e quadra 49 (à direita)
A falta de manutenção da maioria dos centros de convivência impacta significativamente a oferta de
espaços dentro do perímetro do conjunto para atividades comunitárias, dentre outras. Exceto os centro
de convivência da quadra 53, não há outros locais apropriados para se realizar oficinas, ofertar projetos
culturais ou destinados à práticas esportivas, ou locais onde se ofereça adequadamente cursos de
qualificação profissional, etc. Para suprir este déficit, moradores do conjunto Alterosa passaram a usar
um local localizado na esquina da rua 33 com a 35, chamado localmente de Galpão da Direcional, para a
realização de algumas atividades (ver mapa 17).
O Galpão foi construído pela empresa Direcional, responsável pela obra de construção do Conjunto
Habitacional Alterosa. O espaço é formado por dois galpões separados por uma parede. A estrutura de
um deles foi alterada em relação à construção original para melhor acolher o uso comunitário. Houve a
remoção de paredes, uma reforma nos banheiros, pintura, dentre outras ações de melhorias. A limpeza
e organização desse espaço é feita por duas lideranças comunitárias: a Selma, que é moradora da quadra
53 e proprietária de um bar na rua 36 e a Nilcélia, moradora da quadra 47. O segundo galpão se apresenta
atualmente em estado bastante precário de conservação. Há bastante sujeira dentro do imóvel e faltam
telhas, além de outras estruturas físicas.
Os espaços dos dois galpões eram utilizados inicialmente para guardar equipamentos e materiais da obra
de construção do conjunto Alterosa, bem como para servir de ponto de apoio para os trabalhadores
envolvidos no empreendimento. Após a entrega dos apartamentos para moradia, moradores começaram
a fazer um uso comunitário do espaço. Foram realizadas uma oficina de confecção de tapetes (Projeto
Fred), uma oficina de produção de materiais de limpeza e, posteriormente, o CRAS responsável por cobrir
a população do Alterosa e localizado no bairro de Veneza, começou a ofertar algumas atividades no local.
O uso espontâneo desse espaço quase foi interrompido por uma suposta tentativa da Direcional de
demolir a construção (que de fato teria fins apenas temporários). Moradores se organizaram para impedir
essa ação. Atualmente um dos dois galpões é utilizado para guardar materiais de construção e entulhos e
não parece haver outro tipo de uso, até porque as condições para tal são inadequadas.
Apesar de a estruturas físicas também estarem malconservadas, o outro espaço encontra-se atualmente
aberto para o uso de todos os moradores da comunidade, que devem apenas solicitar as chaves a uma
das duas responsáveis por sua administração. Segundo uma das interlocutoras, embora o espaço seja
aberto ao uso de todos, há algumas quadras (ela não especificou quais) com maior histórico de
mobilização comunitária, o que explicaria o maior uso do espaço por moradores de algumas dessas
quadras. O espaço é utilizado como local para reuniões de interesse da comunidade, porém não há
evidências de que essas reuniões ocorrem com periodicidade definida. Além disso, as mulheres
responsáveis pela limpeza e manutenção do galpão utilizam o espaço para guardar roupas arrecadadas
com fins de doação. E até a véspera das eleições de 2016, o espaço era também utilizado por um candidato
a vereador do município para a doação semanal de verduras a moradores do conjunto habitacional.
A localização do Galpão dentro do conjunto foi assinalada como uma questão que impacta o seu grau de
utilização, sendo mais acessível para moradores das quadras mais próximas. Atualmente, há uma
pequena biblioteca no Galpão composta principalmente por livros didáticos, que foi organizada e erguida
por uma liderança comunitária, mas parece que ela é pouco utilizada pela comunidade, principalmente
por crianças de quadras mais afastadas. Além disso, ainda são ofertadas algumas atividades no Galpão,
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especialmente um curso de música oferecido por um voluntário e as oficinas semanais oferecidas por
parte do CRAS. Com relação às últimas, entretanto, há queixas de moradores sobre a falta de um processo
eficaz de mobilização pelo CRAS e sobre a ausência de estrutura adequada para a realização dessas
atividades, como por exemplo, a falta de materiais. De fato, algumas lideranças e moradores do Alterosa
não tinha conhecimento das atividades oferecidas no Galpão.
A única área pública para a prática de esporte e lazer previamente planejada e incluída na planta junto
com as demais estruturas oficiais do Conjunto Habitacional são três quadras localizados ao final da Rua
40, atrás da quadra 49 (ver mapa 17). O espaço foi estruturado também com uma pequena área azulejada
que continha uma pia, que está atualmente bastante degradada e com uma rampa que circunda as
quadras. Essa rampa finaliza na calçada da Rua 40, mas, curiosamente, não há rampa que viabiliza o acesso
da rua a essa calçada. Além das três quadras, há também no local um campo de terra batida, construído
improvisadamente pelos moradores logo acima das quadras após a entrega das primeiras moradias do
Conjunto.
O uso das quadras e do campo improvisado para práticas de esporte é irrestrito, mas não há órgão ou
instituição responsável por sua administração. Embora não haja uma estrutura institucional de gestão do
espaço, há relatos de que dois moradores (um jovem que trabalha na barraca em frente à entrada da
quadra 48) e um morador da quadra 49 organizam, cada um isoladamente, treinos, campeonatos e
inclusive mutirões para a limpeza dos locais.
O principal problema relacionado a falta de gestão do espaço é a ausência de manutenção das estruturas
físicas instaladas no local. Apesar de as quadras serem todas cimentadas, o que não acontece com o
campo improvisado, há atualmente um déficit de estrutura adequada para a prática esportiva, como por
exemplo a ausência de redes e gols. A falta de manutenção também resultou em um gradativo processo
de acúmulo de lixo em alguns locais do entorno, assim como na presença de bastante lixo espalhado,
principalmente sobre as estruturas de drenagem. Somado à presença de lixo, não é realizado capina
adequada no local, e consequentemente há muito mato na área das quadras, o que atinge, inclusive, a
rampa que lhes dá acesso. O estado de conservação no local compromete, portanto, a circulação de
pessoas e o uso do local. Em dias de chuva, embora exista sistema de drenagem construído, há problemas
consideráveis de acúmulo de águas pluviais, o que também gera riscos para a circulação de pessoas no
local, uma vez que o piso se torna bastante escorregadio.
Essas condições foram de fato apontadas por algumas moradoras como um fator que dificulta ou impede
o uso do espaço, pois intensificam alguns riscos, especialmente à noite. A localização é fator significativo
que contribui na diminuição do seu grau de uso, dado que se encontra numa das áreas mais afastadas das
principais entradas do conjunto. A iluminação tanto do local quanto dos trechos que lhes dão acesso é
bastante inadequada, o que diminui ainda mais o uso desses espaços no período noturno. O uso noturno
do espaço é de fato considerado arriscado e no geral a população o considera inseguro.
Por isso, parece haver um recorte geracional e de gênero no uso do espaço. A maioria dos relatos apontam
para a baixa utilização dele pela população local devido às questões expostas acima. Contudo, moradores
de quadras mais próximas, especialmente da quadra 49, informam que ele é utilizado como locais de
atividades espontâneas principalmente por meninos, durante a semana, e homens adultos, nos finais de
semana. Foi relatado que há especialmente no domingo um jogo de futebol organizado pelos homens
residentes de diferentes quadras do Residencial. Porém, segundo alguns interlocutores o uso do espaço
é quase que exclusivo aos homens destas faixas etárias e é considerado pouco seguro para mulheres e
crianças.
Não há outros equipamentos oficialmente instalados para a realização de práticas de esporte e lazer além
do espaço construído no âmbito do projeto que deu origem ao conjunto. O projeto urbanístico do
Residencial Alterosa implementado não incluiu a construção de praças públicas entre as quadras
residenciais. O perímetro do conjunto é atualmente completamente desprovido de locais com
equipamentos de lazer para crianças, pois há uma ausência de espaços com presença de brinquedos.
Atividades de recreação são realizadas principalmente nas áreas externas aos blocos, especialmente nas
áreas delimitadas para estacionamento, onde é bastante comum ver crianças soltando pipa e realizando
outras atividades recreativas. Foi relatado que o uso destes locais para atividades infantis acontece
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geralmente no contraturno da escola até em torno das 21h, e muitas mães regulam a circulação das
crianças naquele espaço. Jovens e adolescentes também costumam usar os espaços comuns às quadras
para atividades de lazer e socialização.
Para a realização de práticas esportivas, moradores das quadras 42 e 46 construíram campos
improvisados (ver foto abaixo). As localizações destes campos improvisados também se encontram no
mapa 17. O campo da quadra 42 é de terra e foi improvisado por moradores atrás do centro de
convivência da quadra em uma área alegadamente privada. Segundo relatos, tratava-se de uma área com
muito mato, sem qualquer manutenção. Moradores se organizaram espontaneamente para limpar o local
e improvisar um campo. Não há, contudo, infraestruturas no local e a falta de iluminação adequada no
período noturno impõe restrições ao uso. Crianças e adolescente de até 18 anos de idade da quadra
utilizam muito o espaço durante o dia para lazer e socialização, mas a noite a ocupação do local é baixo.
A presença de lixo no local pode significar um risco especialmente para as crianças e adolescentes. O
campo improvisado da quadra 46 se localiza adjunto à quadra em área de mata. Na lateral do Bloco 8
jovens abriram um buraco na tela que demarca a quadra para dar acesso à área de mata sobre a qual o
campo foi improvisado. Assim como o campo da quadra 42, esse espaço não possui nenhuma
infraestrutura, mas também é muito utilizado por crianças e adolescente, exceto no período noturno.

Campo de terra improvisado, quadra 42
Além desses espaços improvisados, devido à baixa circulação de carros no Residencial, os logradouros
públicos que dão acesso às quadras também são ocupados para se desenvolver atividades esportivas.
Como as meninas e mulheres não costumam fazer uso das quadras oficialmente construídas, elas utilizam
as vias públicas para a prática de esporte. Por exemplo, as meninas das quadras 47 e 49 se reúnem na Rua
37, próximo à esquina com a Rua 38, para jogar queimada todos os dias no fim de tarde, que segundo a
interlocutora da quadra 49 é a única atividade recreativa organizada por meninas da quadra atualmente.
A Rua 39 logo abaixo da entrada das quadras oficiais, é bastante utilizada, tanto por homens quanto por
mulheres, para caminhadas nos períodos da manhã e noite. Essa rua foi apelidada de Rua da Caminhada
e é local de desembarque dos transportes escolares que atendem a região. O horário das 19h costuma
ser um horário de grande presença de pessoas no local fazendo caminhada, mas depois das 22h as pessoas
não utilizam mais esse espaço devido à baixa iluminação e à sensação de insegurança.
Vale ressaltar ainda que evidências apontam que um dos principais locais de recreação e lazer da
população residente do Alterosa são as duas lagoas localizadas em meio à área verde dez minutos a pé
dos fundos da quadra 54 (ver seção Meio Ambiente para maiores detalhes sobre a localização e as
condições dessas lagoas). As lagoas são principalmente utilizadas por crianças para recreação,
especialmente das quadras mais próximas, mas moradores de outras faixas etárias também utilizam o
local, tanto para atividades de lazer quanto pesca. O uso delas ocorre em diferentes dias da semana, em
horários variados, cessando por volta das 17h. Porém, o seu uso mais intenso ocorre aos fins de semana,
especialmente aos domingos, quando é bastante comum observar moradores de diferentes quadras do
Residencial e de variadas faixas etárias no local. Aos domingos, costumam circular motociclistas
praticantes de Motocross.
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3.12. OFERTA E ACESSO A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Mapa 18 – Localização dos equipamentos públicos da Saúde e da Assistência Social de referência para
os moradores do Residencial Alterosa – 2016

3.12.1. SAÚDE
O equipamento público de atenção primária à saúde mais próximo do Residencial Alterosa e que serve de
referência para a sua população é a UBR Raimundo Firmo de Castro – Veneza (Unidade Básica de
Referência), cujo endereço é a Rua Petrolina Amâncio, 484, Veneza. O mapa 18 mostra a localização do
equipamento e sua posição em comparação ao conjunto. O equipamento funciona de segunda a sexta
das 08:00 às 17:00 horas. Neste equipamento está alocado também, provisoriamente, o ESF Alterosa, que
cobre não somente a população do Residencial, mas também outros habitantes do bairro Alterosa. As
informações sobre a forma de operação do ESF e da qualidade dos serviços oferecidos foram obtidas tanto
através de entrevistas realizadas com profissionais da saúde no próprio equipamento, quanto com
moradores e lideranças do Residencial Alterosa.
A equipe do ESF Alterosa conta atualmente com 1 médica (clínica geral), 1 técnico de enfermagem, 1
Agente Comunitário de Saúde. Falta, porém, 1 profissional da enfermagem para completar a equipe, pois
a enfermeira que fazia parte da equipe foi recentemente demitida. Há evidências de que a demissão desta
profissional está relacionada a um processo de transição política, que também impactou a forma de
funcionamento dos serviços oferecidos pela equipe do ESF em Alterosa.
Os principais serviços oferecidos pelo ESF no equipamento são: planejamento familiar, acolhimento,
prevenção, pré-natal, puericultura, visita domiciliar e consultas agendadas. Quando indagados sobre a
qualidade de atendimento das consultas agendadas, muitos moradores do Alterosa as avaliam como ruim.
Seria necessária uma pesquisa mais focada neste tema para determinar o grau de satisfação dos usuários
moradores do conjunto em relação à capacidade de atendimento do ESF aos moradores, mas há
evidências de que é difícil agendar as consultas e os exames de rotina. Embora haja uma médica
responsável pelo atendimento do Conjunto Alterosa, há queixas sobre a demora de agendamento, e
inclusive do não atendimento, o que gera a necessidade de comparecimento em diversas datas para
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realização de consultas e exames. Foi relatado também que quando os exames são realizados, o prazo
para acesso aos resultados costuma ser delongado e frequentemente não estão disponíveis nas datas de
entrega previamente agendadas.
As estruturas físicas do equipamento estão em bom estado de conservação, mas a ESF conta com pouco
recursos para realizar suas atividades de forma coordenada e planejada. A falta de recursos impacta a
forma de funcionamento do ESF. Há relatos de que faltam remédios e materiais como gazes para
curativos. Além disso, o equipamento não dispõe de uma base de dados informatizada e nem de recursos
humanos para coleta de informações. A ausência de uma base de dados informatizada impacta
significativamente o planejamento das especialidades médicas oferecidas pelo ESF no Alterosa, já que não
é possível averiguar de forma automática o local de residência dos usuários. Não se tem informação
precisa sobre as especialidades médicas mais realizadas e, principalmente, como o ESF não atende
somente os moradores do Residencial Alterosa, não há informação disponível sobre quais as
especialidades são mais demandadas pela população do Conjunto. Somado à falta de recursos humanos
necessários, outro impacto que essa condição tem na qualidade do serviço oferecido é que não é possível
coordenar nenhum tipo de ação no conjunto. O ESF conta somente com 1 agente de saúde e, portanto, o
atendimento se dá somente em casos específicos, em especial idosos e pessoas com deficiência. De fato,
muitos moradores do Alterosa relatam que não têm sido realizadas visitas domiciliares por profissionais
do ESF.
Fora os serviços gerais, o ESF também organiza grupos operativos destinados a públicos específicos, que
em geral ocorrem em períodos determinados de acordo com um calendário anual, tal como Outubro
Rosa, Novembro Azul, etc. Esses grupos destinado à públicos específicos não são, portanto, continuados,
mas sim pontuais e atendem a temáticas particulares. As atividades dos grupos operativos fazem parte
da agenda oficial do ESF e atendem ao público em geral, não especificamente aos habitantes do
Residencial Alterosa. O ESF não oferece, portanto, nenhum outro tipo de atividade extra especificamente
para comunidade. De fato, não há nenhum tipo de articulação entre o ESF e outro grupo organizado
localmente, seja ela através de parceria com entidades públicas locais ou com entidades comunitárias,
até mesmo porque estas últimas são inexistentes no Residencial Alterosa.
O principal problema identificado com relação ao serviço oferecido pelo ESF é a sua localização, fato
constatado não só pelos moradores do Alterosa, mas também pela profissional da saúde entrevistada. O
equipamento está localizado a uma distância considerável do Conjunto. O tempo de deslocamento a pé
até ele varia entre 30 min a 1 hora dependendo das condições de deslocamento de cada pessoa. As linhas
de ônibus são escassas e não fazem a conexão direta com o equipamento, fator que dificulta
especialmente pessoas idosas e com dificuldade de mobilidade a acessarem os serviços. Outro ponto
importante apresentado pela interlocutora é que os horários do transporte público não condizem com os
horários das consultas, o que faz com que os usuários percam algumas consultas agendadas. Um dos
impactos da distância nos serviços oferecido pelo equipamento é a escassez de adesão de moradores do
Residencial aos grupos operacionais.
Diante do problema de distância, está em processo de reforma uma casa alugada pelo poder público
municipal na Rua 28 do bairro Alterosa, onde será alocado a unidade de saúde específica para o bairro e
que irá comportar a equipe do ESF. As obras já foram iniciadas, mas ainda não há previsão para o início
do funcionamento.

3.12.2. EDUCAÇÃO
Não foi possível acessar informação proveniente de entrevista com representante da Secretaria Municipal
de Educação de Ribeirão das Neves. Portanto, não foi possível obter dados sobre a territorialidade do
atendimento dos equipamentos públicos de educação, sobre as potencialidades e os problemas de suas
estruturas físicas e nem sobre as especificidades dos serviços prestados. As informações obtidas sobre o
serviço público de educação oferecido para alunos moradores do Residencial Alterosa se referem apenas
a relatos de lideranças locais e outros interlocutores da própria comunidade. A tabela 7 lista as escolas
mencionadas, assim como os anos oferecidos por elas.
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Tabela 7 – Anos oferecidos das escolas mais frequentadas por alunos moradores do Alterosa - 2016
Escolas
E. M. Hilda Neves de Melo
E. M. Maria da Cruz Resende
E. M. Alice Maria Smeria
E. M. Aender Marques de Souza
E. E. Henrique Sapori
E. E. Prof. Helvécio Dahe

Anos oferecidos
Educação Infantil; Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
EJA
Ensino Fundamental - Anos Finais; EJA
Educação Infantil; Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Ensino Fundamental - Todos os anos;
Ensino Fundamental - Anos Finais; Ensino Médio

Fonte: Censo Escolar 2014 / INEP
De acordo com o Censo Escolar 2014, duas das escolas listadas oferecem cursos para jovens e adultos
(EJA) e duas possuem educação infantil. A Escola Municipal Hilda Neves de Melo oferece ambos e é a
única escola localizada em Verona. Há relatos, porém, de que as aulas nesta escola foram interrompidas
depois de uma forte tempestade que removeu telhados desta escola. À data de coleta das informações,
moradores informaram que não havia previsão de retorno das aulas, a princípio até o fim do ano de 2016.
Os equipamentos de educação listados são de fato os mais próximos do Residencial. Há algumas outras
escolas em outros bairros próximos, mas estas não foram citadas pela população como referência. Além
da Escola Hilda Neves de Melo, relatos apontam que a grande maioria dos alunos residentes do Alterosa
cursando o ensino fundamental frequentam principalmente a Escola Municipal Maria da Cruz Resende, e
as Escola Estaduais Henrique Sapori e Professor Helvécio Dahe. Todas elas estão localizadas no bairro de
Veneza, e a última se encontra mais especificamente no Conjunto Henrique Sapori.
Uma interlocutora do Residencial relatou que nas escolas de ensino fundamental do Veneza foi ofertado
um novo horário de aulas, a fim de suprir o aumento da demanda devido à construção do conjunto. O
horário alternativo ofertado de 15h às 19h é avaliado, contudo, como pouco adequado às necessidades
da população, principalmente devido ao horário de saída para crianças pequenas à noite.
Apesar disso, as evidências apontam que a oferta de vagas em escolas públicas de ensino fundamental
não é suficiente para suprir a demanda por vagas de crianças e adolescentes moradores do Alterosa. Além
de reclamações por moradores sobre a qualidade da educação ofertada nessas escolas, há também
queixas sobre a dificuldade de responsáveis conseguirem matriculá-los. Moradores informaram que
muitas vezes é necessário recorrer à Secretaria de Educação.
Para alunos matriculados em escolas de ensino fundamental, foi relatado que há transporte escolar e que
este funcionou bem ao longo do ano de 2016, comparativamente aos anos anteriores. Houve apenas uma
paralisação dos transportes escolares que atendem crianças deficientes. Contudo, para alunos cursando
o ensino médio, não há disponibilidade de transporte, principalmente devido ao fato de os equipamentos
funcionarem no período noturno. A principal referência de equipamento público de Ensino Médio para
os moradores do Conjunto é a escola Professor Helvécio Dahe, também chamado de PHD.

3.12.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Há apenas um CREAS (Centro de Referência Especializado) no município de Ribeirão das Neves, que
atende no bairro de Justinópolis. Com relação aos CRAS, há 7 ao todo no município. O equipamento
público responsável pela cobertura do Residencial Alterosa é o CRAS Veneza, localizado na Rua Alexandre
França, nº 92 neste bairro (Ver mapa 18 a localização do CRAS e sua posição em relação ao Conjunto). O
equipamento funciona de segunda a sexta das 08:00 às 17:00 horas. Assim como para o ESF, as
informações obtidas em relação ao escopo de atuação do CRAS foram coletas tanto através de uma
entrevista com uma profissional da Assistência Social do Centro de Referência (coordenadora) quanto
com moradores e lideranças da comunidade.
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O CRAS Veneza tem por competência o acompanhamento dos moradores dos bairros Alterosa, Veneza e
Verona. O serviço de acompanhamento contempla: Atendimento ao Bolsa Família, Castro Único, o PAIF
(Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), Serviço de Convivência, Cesta básica/cesta verde
e acompanhamento das famílias. Além do acompanhamento mais direto da população dos bairros
citados, o CRAS Veneza serve de referência também para a população de outros 9 bairros do município
para o registro no Cadastro Único (Liberdade, Nápolis, Conjunto Henrique Sapoli, Vereda, Roma, São
Pedro, Belvedere, Vale Verde e San Marino). Atualmente, o cadastro totaliza 5600 famílias, o que inclui
444 do Residencial Alterosa.
O CRAS Veneza participa ainda de uma rede que está em processo de constituição, a qual está tendo como
principal ator a ASMOVE (Associação Comunitária do Veneza). A proposta de rede é articular
equipamentos públicos e comunitários para discutir e pensar ações compartilhadas. Reuniões desta rede
ocorrem periodicamente dentro do espaço do CRAS, mas quem coordena a ação é a Associação.
A interlocutora do equipamento não indicou nenhuma dificuldade relacionada ao acesso de moradores
do Residencial Alterosa ao CRAS, mas que não há equipe disponível para atendê-los melhor. A
insuficiência de recursos é a principal razão pela qual a demanda não consegue ser atendida, não só
proveniente da população do Residencial, mas também de outros bairros. De forma geral, as principais
consequências da falta de recursos são de ordem estrutural. Atualmente existe apenas um servidor
responsável pelo Cadastro Único de todos os bairros atendidos, o que gera longa espera e uma menor
eficácia do serviço. De fato, moradores do Alterosa relataram que é difícil a obtenção de atendimento no
equipamento. Foi relatado ainda pela própria coordenadora do CRAS que agentes realizam visitas
domiciliares somente em casos de acompanhamento de idosos ou de pessoas com deficiência. Moradores
do Alterosa corroboraram com esta informação ao afirmarem que praticamente não há busca ativa na
comunidade, com exceção de raras visitas feitas pela equipe do CRAS.
Além disso, o espaço físico, embora tenha uma estrutura boa, não parece ser adequado para atender ao
conjunto de demandas, sobretudo se houvesse ampliação da equipe. A coordenadora afirma que sugeriu
ao secretário municipal de Assistência Social a necessidade de disponibilização de uma equipe volante
que pudesse estar mais próxima do Conjunto Alterosa, mas embora a demanda tenha sido apresentada,
ainda não há um posicionamento oficial. A falta de recursos é um dos empecilhos.
Há, contudo, mobilização por parte do CRAS no sentido de oferecer oficinas a grupos específicos. Oferece
oficinas de percussão, alfabetização, artes e conto de histórias. Os grupos acontecem segunda, terça e
quinta em espaços diversos e possuem apenas 2 educadores sociais para a condução dos mesmos. O CRAS
Veneza mantém parceria com escolas e com o ambulatório de Saúde Mental Clara Mente, que cedem o
espaço para desenvolver essas oficinas. Foi relatado que 5 mulheres do Conjunto Alterosa fazem parte do
grupo de Alfabetização.
No caso de oficinas que tem como público alvo apenas moradores do Residencial Alterosa, há somente
uma de percussão que acontece segunda-feira nos períodos manhã e tarde. Trata-se de um grupo aberto
que contempla o público de 6 a 17 anos residente do Conjunto. Atualmente, participam deste grupo
aproximadamente 15 crianças/adolescentes e a oficina é realizada no Galpão “Vermelho”, equipamento
localizado no conjunto e mencionado em seção anterior deste documento. Esta é hoje a única oficina
existente oferecidas pelo CRAS em espaços localizados dentro da comunidade. Há relatos sobre oficinas
anteriores ofertadas no Galpão para crianças e adultos da comunidade e que tinham uma periodicidade
de duas vezes por semana, tal como oficinas para a elaboração de sabão e detergente. Porém, essas não
possuíam materiais para serem continuadas. Os próprios moradores tinham que trazer o próprio material,
e por isso foram canceladas. Há também relatos de divulgação de oficinas que aconteceriam ali, mas que
não ocorreram devido à insuficiência nas ações de mobilização para sua divulgação.
O CRAS é predominantemente acessado por mulheres, embora tenha participação expressiva de meninas
e meninos nos grupos específicos e do público masculino em grupos e demandas diversas. A proposta do
CRAS é que se estenda a abrangência e o número desses grupos e que se realize atividades que estejam
mais próximos das comunidades atendidas. Contudo, para o futuro, a transição da gestão municipal foi
apontada como uma questão significativa no que diz respeito à continuidade e ao aumento dos serviços
oferecidos. A maioria da equipe é contratada, o que inclui a coordenadora, e com a nova gestão alguns
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técnicos temem que serão desligados para que pessoas concursadas assumam os cargos. Segundo relata
a coordenadora, o impacto da transição também se estende aos usuários, pois após as eleições municipais
de 2016 alguns participantes dos grupos deixaram de ir por acreditarem que com a mudança de gestão
não haveria mais grupos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – QUESTÕES PRIORITÁRIAS
A pesquisa identificou alguns problemas gerais que acometem os moradores do Residencial Alterosa.
Primeiramente, destaca-se a frequência de refluxos de esgoto, que afeta não somente as áreas
comunitárias externas e públicas, mas também incide sobre os próprios apartamentos, principalmente,
aqueles localizados nos primeiros andares. Há muitos pontos de esgoto a céu-aberto em diversos locais
dentro do conjunto. A insalubridade resultante desta condição tem impactos significativos na população
local e no meio ambiente. De fato, o córrego que corta o Residencial se encontra extremamente poluído.
Outras questões relevantes verificadas são a grande quantidade de lixo espalhado pelas áreas de uso
comum dentro das quadras e pelas áreas de convivência, que se encontram em sua grande maioria muito
degradadas e sem uso, além dos constantes problemas de alagamento que frequentemente ocorrem
dentro do perímetro do Residencial. A iluminação pública também merece atenção, pois apesar de muitos
logradouros terem pontos de luz que se encontram em bom estado de conservação, a falta de uma rotina
de manutenção resulta em graus bastante baixos de luminosidade à noite. O baixo grau de iluminação
também é observado dentro das quadras, devido à remoção da maioria das lâmpadas e bocais instalados
à época de construção do conjunto. Essa condição, por sua vez, impacta de forma significativa a sensação
de segurança dos moradores ao transitarem em locais comuns e públicos durante o período noturno. A
oferta de transporte público na comunidade também se configura como um problema. Apesar de haver
linhas que adentram e circulam pelo território, a frequência dos ônibus é insuficiente. Principalmente à
noite falta transporte público.
Em relação às condições das estruturas físicas dos blocos residenciais e das áreas comuns às quadras,
foram verificados diversos problemas estruturais que também merecem atenção. A retirada de rampas,
guarda-corpos e corrimões é frequente, o que dificulta ou até inviabiliza a circulação de pessoas com
mobilidade reduzida. Muitas escadas e calçadas internas às quadras estão em mal estado de conservação
e em alguns trechos pessoas tem que transitar em chão de terra batida para acessarem os blocos onde
residem. Apesar de as vias públicas estarem, no geral, em bom estado de conservação, alguns logradouros
não possuem calçadas e muitos locais onde existem, elas apresentam problemas de danificação, presença
de mato e lixo, e de esgoto correndo sobre elas.
Uma última questão que merece destaque é a falta de infraestrutura adequada nas áreas de ocupação
informal adjacentes às quadras. Nesses locais não há infraestruturas oficiais de esgotamento sanitário,
abastecimento de água e drenagem de águas pluviais. O esgoto proveniente dos estabelecimentos
comerciais e principalmente das habitações é lançado em fossas. A água que os abastece não provem da
rede oficial, mas sim são armazenadas em cisternas. A insalubridade resultante desta condição impõe
riscos significativos tanto à própria população quanto ao meio ambiente local. Ainda que na presente data
o número de habitações construídas informalmente é relativamente baixo, há um processo de
consolidação deste espaço como uma importante parte componente do Residencial Alterosa. É
necessário, portanto, que o poder público incorpore em suas políticas medidas direcionadas a este
espaço.
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