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Introdução 

O período atual é marcado pelo avanço das relações capitalistas que engendram 

novos padrões de organização territorial, social e ambiental. A partir da evolução das 

técnicas observamos a influência crescente do sistema produtivo dominante sobre as 

sociedades e suas relações. 

As questões econômicas são centrais na pauta das relações entre Estados 

Nacionais que acabam por relegar a um segundo plano outras questões que também são 

importantes para o viver societário como cultura, saúde, educação, segurança, entre outros. 

As necessidades impostas pelo sistema capitalista engendram processos que (re) 

constroem novos significados a cada instante visando atingir objetivos que levam a uma (re) 

significação social e ambiental que invariavelmente implica numa “nova” (re) construção do 

espaço, dos territórios e das territorialidades. Por outro lado, o indivíduo tem capacidade de 

interagir, reagir e de se recompor diante de tais transformações que são permanentes 

dentro da trama social. 

Especialmente no meio urbano, na grande maioria dos casos, as relações sociais 

são diretamente influenciadas pelos arranjos espaciais decorrentes dos elementos 

econômicos predominantes. Entretanto, há casos de arranjos espaciais urbanos fortemente 

influenciados por elementos político/administrativos, religiosos, turísticos, tradicionais, entre 

outros, apesar dos elementos econômicos serem atuantes em maior ou menor escala. 

O espaço urbano marcadamente influenciado por atividades econômicas/produtivas, 

embora, em alguns casos, apresente uma aparente desordem, dá-se dentro de uma ordem 

coerente com o modo de produção dominante que sempre prioriza a reprodução das 

condições gerais de produção em detrimento de outros elementos como exemplo o meio 

ambiente, a população e seus valores culturais. A tônica predominante é a busca incessante 

do lucro.   Neste sentido, cada vez mais territórios de exclusão vão 

surgindo enquanto os Estados Nacionais, principalmente latino-americanos vão perdendo 
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força de impor os interesses nacionais (se é que alguma fez o fizeram). Historicamente os 

interesses das elites nacionais se impuseram sobre os interesses da maioria da população. 

Há também que se considerar que os interesses dos países hegemônicos sempre se 

impuseram sobre os interesses nacionais dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Nas últimas décadas os interesses das grandes corporações – 

representados pelos Estados hegemônicos – ditam as regras das relações econômicas e 

financeiras mundiais se sobrepondo aos interesses nacionais. 

Na América Latina alguns aspectos do urbano como o social, o ambiental e o 

territorial expressam o embate entre os diversos interesses econômicos, políticos e sociais 

dos diversos segmentos da sociedade nacional também influenciados por interesses 

externos. A configuração histórica do espaço urbano latino-americano dificulta sobremaneira 

vencer a dicotomia inclusão x exclusão uma vez que a utopia da igualdade social 

dificilmente poderá se concretizar em sociedades regidas por um sistema capitalista onde 

predomina o individualismo e a busca incessante pelo lucro. 

As modificações que ocorrem no espaço geográfico nacional em função das 

características dos processos de industrialização e urbanização, transformam rapidamente 

as características regionais e locais fazendo-se sentir com grande rapidez e gerando custos 

sócio-ambientais significativos, em alguns casos irreversíveis. 

Os agentes sociais que (re) fazem o urbano como proprietários dos meios de 

produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos sociais 

(CORRÊA, 1989) têm poder diferenciados de intervir no espaço urbano; essa diferenciação 

nas relações de poder em grande parte é responsável pela desigualdade social e espacial 

das cidades capitalistas tendenciosamente voltadas para os interesses produtivos. Neste 

sentido, as relações de poder em torno da produção, apropriação e controle do espaço 

urbano caracterizam este espaço como palco privilegiado da luta de classes. Aqueles 

agentes que detêm o poder econômico (capitalistas), em muitos casos, têm o controle e/ou 

influenciam diretamente o poder político. Assim, poder político e econômico estão na base 

da organização espacial do urbano voltado para atender as necessidades do modo de 

produção dominante. 

Os elementos apresentados servem apenas de ponto de partida para a análise do 

urbano em suas diversas dimensões como a política, social, ambiental e espacial na 

América Latina e particularmente no Brasil que desde a década de 1930 passa por um 

crescente processo de urbanização em grande parte ordenado/organizado para atender as 

demandas do capital industrial. Em outras palavras, a urbanização brasileira é resultado de 

um processo orientado/regido por interesses estritamente econômicos, por isso, a 

investigação das dimensões aqui apresentadas é crucial para o seu entendimento. 
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Nas décadas de 1940/1950 tem-se o início da implantação em território nacional da 

grande siderurgia e da produção cimenteira em larga escala (..) é um passo decisivo do país 

para ser uma nação industrializada (...) a siderurgia se relacionava à solução dos problemas 

de transporte interno (ferroviário) e o desenvolvimento dos demais setores industriais (...) [a 

siderurgia] promove uma mutação na economia brasileira (PIQUET, 1998:25). 

Em função do aumento exponencial do poder de intervenção e gestão do espaço por 

parte dos detentores dos meios de produção, que implica na atomização das relações 

sociais e espaciais, a presença deste agente torna-se a tônica do urbano em muitas cidades 

criadas para atender os interesses do capital industrial. Como estudo de caso deste 

processo, investigamos a produção, gestão e a constituição do espaço urbano da cidade de 

Ipatinga, MG localizada no Vale do Aço, região Leste de Minas Gerais, a partir da atuação 

da Usina Siderúrgica de Minas Gerais (USIMINAS) que historicamente apresenta-se como 

um dos principais agentes de produção do urbano em Ipatinga que pode ser considerada 

um caso típico de company-town (cidade-empresa), como Volta Redonda (RJ) e Ouro 

Branco (MG), entre outras (PIQUET, 1998). 

O fio condutor do presente artigo é a análise dos processos deflagrados pela 

implantação da USIMINAS (empresa de grande porte) e o papel desempenhado pela 

empresa na formação urbana do município de Ipatinga, MG. 

Formação urbano-industrial brasileira 

Industrialização e urbanização são processos concomitantes na maior parte do 

mundo. Entretanto, as relações entre urbanização e industrialização vêem ocorrendo de 

forma diferenciada nas diversas regiões do mundo. 

Os países que estiveram na vanguarda da Revolução Industrial (países 

desenvolvidos) empreenderam uma urbanização que se num primeiro momento surgiu para 

atender exclusivamente o emergente capitalismo industrial, num segundo momento não se 

constituiu estritamente por interesses econômicos. Diferentemente dos países do chamado 

“Terceiro Mundo” ou países subdesenvolvidos que vivenciam um processo de urbanização 

atrelado exclusivamente aos interesses econômicos. Esse processo está intimamente ligado 

à industrialização tardia que em grande parte só foi possível à custa de um grande 

endividamento externo. 

O Brasil a partir de 1930 com Getúlio Vargas lança a base da efetiva industrialização 

do país com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Belgo Mineira, 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) entre outras. Neste contexto, é implantada na região, 

que mais tarde recebe o nome de Vale do Aço, a Companhia Aços Especiais Itabira 
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(ACESITA) na década de 1940 e a USIMINAS na década de 1960. As duas empresas 

compõem a formação das chamadas cidades (mono) industriais. 

A industrialização brasileira consolida-se nas décadas de 1950 e 1960 no governo de 

Juscelino Kubstcheck. Já no final da década de 1960, o Brasil configurava-se como um país 

de industrialização crescente com profundas discrepâncias sociais e regionais. 

  O crescimento econômico proporcionou, em grande escala, o fenômeno da 

metropolização das maiores cidades do país e concomitantemente a inversão de país rural 

para país predominantemente urbano. Para SANTOS (apud PIQUET, 1998) a urbanização 

comparece como fenômeno territorial mais expressivo do movimento da sociedade brasileira 

e a industrialização como um grande motor dos processos econômicos, sociais e políticos 

que explicam a evolução do país nos últimos cinqüenta anos. 

Entretanto, o fenômeno da metropolização ocorreu de modo desigual, constituindo-

se em processo de má distribuição de renda e de acesso desigual às riquezas oriundas do 

crescimento econômico que não significou desenvolvimento social para a grande maioria da 

população. A urbanização desigual no Brasil proporcionou o aumento das populações 

marginalizadas, quadro agravado pela localização urbana dessas populações. Soma-se a 

isto a constituição de um meio ambiente urbano caracterizado por uma série de 

degradações promovidas pelos grandes complexos industriais e pelo rápido processo de 

urbanização e crescimento populacional (BRAGA, 2000:329). 

Os problemas urbanos das metrópoles nacionais e regionais passaram a confundir-

se com os problemas do desenvolvimento, agravados pela política desenvolvimentista (das 

décadas anteriores) implementada concentradamente nas grandes cidades do Sudeste, ou 

próximo a elas, ou ao longo da costa litorânea. As desigualdades regionais refletem a 

desigualdade sócio-espacial presente no país. 

A desigualdade social e espacial é um elemento importante de investigação do 

espaço urbano que nem sempre é acessível a todos. Quem não pode pagar pelo espaço 

além da exclusão social é vítima da exclusão espacial. Para SANTOS (2000:81) cada 

homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende 

de sua localização no território que por sua vez é resultado das relações de poder que 

constituem o viver em uma sociedade, principalmente uma sociedade de classes. 

O acesso à cidadania está limitado a uma pequena parcela da sociedade brasileira, a 

territórios específicos. A cidadania tem significados diversos, segundo a posição social, 

política e econômica de indivíduos e grupos (agentes sociais). Para muitos é apenas um 

discurso. As ações, quase exclusivas, de agentes sociais capitalistas (proprietários dos 

meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários) na (re) produção e 
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gestão do espaço urbano contribuem para essa situação, influenciando o “valor” de 

indivíduos, grupos ou territórios. 

Formação urbano-industrial do Vale do Aço 

A necessidade do país de lançar efetivamente a base da sua industrialização através 

da siderurgia, a presença da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), a proximidade da 

região com os municípios de João Monlevade (sede da Belgo Mineira) e Itabira (sede da 

Companhia Vale do Rio Doce) e do quadrilátero ferrífero, bem como disponibilidade de terra 

e água, constituíram-se em atrativos para a ocupação efetiva da região do Vale do Aço a 

partir do início do século XX. 

A partir da década de 1940, com a implantação da Companhia Aços Especiais Itabira 

(ACESITA) no distrito de Timóteo, pertencente ao município de Antonio Dias, um fluxo cada 

vez maior de pessoas, mercadorias, ideologias avança sobre a região do Vale do Aço. 

Historicamente, busca-se garantir o “progresso regional” através de processos acelerados 

de mudanças que têm reflexos diretos na organização sócio-espacial das três principais 

cidades da emergente Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA): Ipatinga, Timóteo e 

Coronel Fabriciano. 

O urbano no Vale do Aço nasce com a implantação das indústrias de grande porte 

ACESITA e USIMINAS (construída na década de 1950 e inaugurada em 1962). 

Industrialização e urbanização são processos concomitantes no Vale do Aço e impõem 

mudanças na paisagem regional que reflete a chegada da modernidade: acreditava-se que 

chaminé era sinônimo de progresso, de desenvolvimento, por isso, industrializar era preciso, 

o que por si só, justificaria, para alguns, os custos sociais e ambientais decorrentes da 

industrialização. 

COSTA (1995) ao estudar o Vale do Aço analisa as implicações sócio-ambientais do 

tipo de urbanização diretamente associada à implantação de grandes indústrias. Para a 

autora, tanto o ambiente natural quanto às relações sociais na região são historicamente 

comandadas por lógicas urbano-industriais. 

A complexidade do problema ligado a produção e constituição do espaço urbano que 

ora se investiga, reside no fato de que as diferenças de níveis de intervenção no espaço, por 

parte dos agentes sociais, criam conjuntos de transformações na paisagem regional que não 

são uniformes, mas que dialeticamente agem sobre os agentes produtores do espaço 

urbano-regional. Como sugere ANDRADE ao se analisar o processo de 

organização do espaço pela sociedade, a grande dificuldade é entender que a 

sociedade é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Assim, ela destrói a natureza 

primitiva, dentro de condições possibilitadas pela natureza, mas, ao mesmo tempo, a 
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natureza primitiva se reconstitui em forma de uma segunda natureza, diferente da 

primeira. E a sociedade, ao mesmo tempo que constrói, dialeticamente destrói e se 

prepara para uma nova reconstrução dentro de determinados objetivos, que não 

serão integralmente atingidos, de vez que, à proporção que se processa a 

transformação, os objetivos vão também se modificando (1997:25). 

Para CORRÊA (1989) o espaço urbano é ao mesmo tempo reflexo e condicionante 

da sociedade, sendo cenário e objeto das lutas sociais. É reflexo de ações do presente e 

daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas 

espaciais do presente (...) Eis o que é o espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria 

sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas 

espaciais (1989:8-9). 

As formas espaciais, segundo MORAES (1996), são materializações de projetos 

elaborados por sujeitos históricos e sociais. Para o autor, os padrões espaciais, as formas 

criadas, os usos do solo são expressões de concepções, valores e interesses. As formas 

espaciais exprimem concepções e mentalidades, são construções impostas à natureza 

(MORAES, 1996:23). 

Para CORRÊA (1989), o espaço urbano é constituído por diferentes usos da terra. 

Cada um desses usos pode ser visto como uma forma espacial que não tem existência 

autônoma, pois, são socialmente construídas por agentes sociais concretos. As formas 

espaciais existem porque nelas se realizam uma ou mais funções (produção e vendas de 

mercadorias, prestação de serviços ou uma função simbólica que se acha vinculada aos 

processos da sociedade). Em outras palavras, as funções urbanas se materializam nas 

formas espaciais que constituem o espaço urbano. 

No caso do Vale do Aço as construções impostas à natureza e os padrões espaciais 

da região expressam os interesses da grande indústria. Algumas das principais formas 

espaciais (e suas funções) são materializações de um grande projeto: consolidar a base 

para a industrialização do país através da implantação de usinas siderúrgicas de grande 

porte. Antes da produção do aço há a produção do urbano construído para garantir as 

condições gerais de produção das indústrias siderúrgicas ACESITA e USIMINAS. 

SANTOS no prefácio da obra Cidade-empresa: presença na imagem urbana 

brasileira de Rosélia PIQUET (1998) faz a seguinte afirmação acompanhada de uma 

indagação: A questão do território se impõe. Quem tem, hoje, poder sobre o território? 

Território das desigualdades, o espaço urbano vem sendo feito e refeito segundo os 

interesses dos diversos atores/agentes e nesse processo, a sociedade paga um alto preço. 

Os incluídos e os excluídos travam uma luta social expressa num complexo jogo de poder 
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que se dá sobre o espaço urbano caracterizando-o como um território estratégico na 

sociedade contemporânea. Quem tem espaço tem poder. O espaço geográfico (urbano) 

delimitado por e a partir de relações de poder torna-se um território (SOUZA, 1995:78). 

Para CORRÊA a ação dos proprietários dos meios de produção [grandes 

proprietários industriais e grandes proprietários comerciais], dos proprietários fundiários e 

promotores imobiliários serve ao propósito dominante da sociedade capitalista, que é o da 

reprodução das relações de produção (1989:12). A posse e o controle do espaço urbano 

viabilizam a concretização dos interesses capitalistas. 

No caso de Ipatinga e Timóteo, a USIMINAS e a ACESITA - grandes proprietárias 

industriais e latifundiárias – produziram seu próprio espaço, segundo seus interesses, 

interferindo decisivamente na localização de outros usos da terra; os eixos de circulação em 

relação às formas espaciais foram constituindo-se a partir da influência da grande indústria 

como se dá nos casos de outras cidades-empresa. 

PIQUET (1998) ao analisar vários casos de cidade-empresa (company town) aponta 

o papel condutor da iniciativa privada na vida regional e local. A autora mostra o poder que a 

empresa exerce sobre a cidade criada para atendê-la em várias dimensões. Na grande 

maioria dos casos, a política da cidade e da região fica subordinada a um duplo comando no 

qual os interesses particulares tendem a dominar sobre os interesses coletivos. A cidade 

como paisagem e como espaço econômico e social tem sua vida atrelada à da empresa. 

SANTOS (apud PIQUET, 1998) ao comentar as cidades-empresa afirma: quando essas 

empresas (company tows) planejam a si mesmas, planejam também os lugares em que se 

instalaram e ajudaram a desenvolver. Esse planejamento é, ao mesmo tempo, urbanístico, 

econômico e social, uma presença pesada que se revela também na vida política. 

BRAGA (2000) ao estudar os riscos e conflitos ambientais sob o signo da (mono) 

indústria em Ipatinga, Timóteo, Itabira, João Monlevade, entre outras cidades localizadas na 

Bacia do Rio Piracicaba em Minas Gerais sugere que os problemas sócio-ambientais do 

urbano na região podem ser agrupados em três grandes grupos: o primeiro diz respeito ao 

comprometimento da base material-natural sobre a qual se assenta a reprodução social do 

espaço urbano. Esse comprometimento é causado pela poluição emitida pelas grandes 

empresas instaladas na região estudada e pela apropriação privada da natureza e do 

espaço de assentamento humano; o segundo grupo de problemas sócio-ambientais 

apontados pela autora relaciona-se a questões em torno da qualidade coletiva da vida 

urbana, entre eles pode-se destacar: padrões desiguais de distribuição sócio-espacial de 

equipamentos urbanos; padrões desiguais de condições de moradia. O grande diferencial 

na distribuição sócio-espacial de equipamentos/serviços urbanos e condições de moradia se 

dá entre os bairros construídos pelas empresas para abrigar sua mão-de-obra e o resto da 
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cidade. Os bairros das empresas apresentaram sempre um nível maior de atendimento, 

enquanto o resto da cidade amargou índices significativamente menores; o terceiro grupo 

apontado pela autora diz respeito às pressões (econômicas e populacionais) sobre as 

reservas naturais, particularmente o Parque Florestal do Rio Doce e o Parque do Caraça 

(BRAGA, 2000:329-331). 

Ainda segundo BRAGA (2000) um dos principais agentes envolvidos nos conflitos 

ambientais na região é a grande empresa siderúrgica. Para a autora, as empresas da região 

são tipicamente (mono) industriais. Construíram o urbano no qual se localizam e possuem 

um significativo histórico de dominação e exercício direto do poder político local (2000:333). 

Neste sentido, a autora reforça a idéia de que a força política da empresa (dos interesses 

econômicos) é maior, uma vez que ela exerce seu poder sobre o Estado e sobre a 

sociedade civil de forma direta, pairando absoluta sobre a vida cotidiana (2000:332-333). 

O domínio político por parte das empresas (no plano municipal) inibe movimentos 

populares contestatórios, uma vez que mecanismos de controle social da vida privada estão 

presentes. Ao indagarmos quando ocorreu a primeira manifestação popular em defesa do 

meio ambiente (urbano ou não) na região, a resposta é: não ocorreu. Historicamente os 

laços de família influenciaram a postura política dos Ipatinguenses ou Timotenses: em 

quase toda família há um pai ou um irmão, um filho, um genro, um cunhado, um primo que 

trabalha na USIMINAS ou na ACESITA, o que inibe qualquer tentativa de 

articulação/mobilização contestatória à empresa. Além do fato da empresa, no caso da 

USIMINAS, ser proprietária do único hospital da cidade, do único shopping da região, dos 

principais clubes recreativos, de supermercados e farmácias, a empresa historicamente tem 

grande influência sobre o poder público local e regional, o que não é diferente no caso da 

ACESITA. 

Da cidade-empresa à “cidade aberta”: conseqüências sócio-espaciais 

Em algum momento da sua trajetória, a cidade-empresa originalmente implantada 

para atender exclusivamente a empresa tende a crescer e a transformar-se em “cidade-

aberta” (PIQUET, 1998:7). Entretanto, a desigualdade sócio-espacial não desaparece 

mesmo com as constantes transformações do espaço urbano (CORRÊA, 1989:12). 

Desde a elevação de Ipatinga a condição de município em 1962 (até então o distrito 

de Ipatinga pertencia ao município de Coronel Fabriciano) a cidade vem enfrentando um 

grande problema: acomodar toda a mão-de-obra que a USIMINAS necessitava e descartava 

á medida que a construção da Usina evoluía. Com o término da construção da usina, o 

retrato urbanístico da cidade se constituía em uma realidade contrastante. De um lado, toda 

a organização da “cidade de aço” (Cidade da USIMINAS) e de outro a cidade “aberta” 
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(espontânea) que crescia de forma cada vez mais desordenada, pobre e não planejada, fora 

da área de controle da empresa. 

Como foi dito, o processo de formação do urbano em Ipatinga e de sua área central inicia-se 

com a implantação da USIMINAS no final da década de 1950. O caso de Ipatinga se 

enquadra na caracterização das áreas e núcleos centrais feita por CORRÊA (1989). O 

núcleo da área central de Ipatinga, principalmente nas três últimas décadas, caracteriza-se 

pelo uso intensivo do solo com maior concentração de atividades econômicas – sobretudo 

do setor terciário –, limitada escala e crescimento horizontal, concentração diurna e área de 

decisões. A zona periférica do centro (área em torno do núcleo central) caracteriza-se por 

ser um (sub) setor mal afamado de diversões, bem como área residencial de baixo status 

social, constituindo-se em principal foco da política de renovação urbana no município 

(CORRÊA, 1989). 

A Rua São José (Rua do Buraco) localizada no centro da cidade, próxima a Portaria 

Central da USIMINAS, até meados da década de 1990 era um exemplo das conseqüências 

do processo de urbanização periférica. À medida que a cidade crescia, o centro foi 

absorvendo inúmeros estabelecimentos comerciais e as pessoas foram sendo expulsas 

para mais além. A referida rua abrigava, desde o início da cidade, um grupo de excluídos 

que ao longo do tempo foram estigmatizados como desclassificados, prostituídos, 

traficantes, bandidos, favelados. Atualmente, a partir da implantação do Projeto “Novo 

Centro” um processo de higienização urbana foi empreendido e a população daquele local 

removida para um reassentamento urbano distante do centro. 

Observa-se nesse processo de higienização urbana a intervenção do Estado na 

organização espacial do município. Nessa intervenção, ocorreu a substituição de casas e 

prédios residenciais deteriorados por uma ampla área verde destinada a prática de esportes 

e lazer. Por outro lado, parte da área do “Novo Centro” passa por um processo de 

fragmentação na medida em que lotes estão sendo negociados para ampliação das 

atividades comerciais e estacionamento que se constitui em um dos principais problemas 

dos grandes centros urbanos na atualidade. Nas palavras de CORRÊA (1989:43) há a 

substituição do conteúdo social: saem os pobres e entram os empresários (a classe média). 

Para SANTOS (apud PIQUET, 1998) as preocupações da empresa são privatísticas 

uma vez que o setor privado necessita resolver questões sociais e urbanísticas, mas são 

aquelas que ele próprio considera como operacionalmente indispensáveis ao seu exercício 

(...) há o abandono quanto aos problemas sociais de interesse coletivo, alguns dos quais 

são criados pela própria presença da empresa. No caso de Ipatinga, problemas criados pela 

presença da empresa como a população descartada à medida que a construção da Usina 

se completava ou os ex-funcionários demitidos quando da privatização da empresa (em 
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meados da década de 1990) – parte sobrevivendo do comércio informal como ambulantes 

ou em feiras de hortifrutigranjeiros ou de artesanato – não foram assumidos como de 

responsabilidade da empresa. 

  Parafraseando SANTOS (apud PIQUET, 1998), os problemas sociais coletivos são 

transferidos para o município (o Estado) que tem seu orçamento induzido, mais que indutor, 

conduzido mais do que condutor face à histórica dependência e influência da grande 

empresa (no caso a grande indústria) na vida econômica e política da cidade. 

O estudo de MURTA (2004) sobre o “Novo Centro” de Ipatinga retrata como outros 

interesses (estéticos, econômicos, políticos) se sobrepõem aos interesses da maioria da 

população (no caso residente na Rua São José, Rua do Buraco). A análise do “Novo 

Centro” de Ipatinga insere-se num contexto de fragmentação desigual do espaço urbano, 

regido por interesses capitalistas. A ocorrência de conflitos sociais em torno do espaço 

urbano torna-se inevitável: aqueles menos favorecidos ao participarem do jogo social 

baseado na distribuição desigual do poder político e econômico, não têm voz e nem vez. 

Como sugere COSTA (2000) o processo de urbanização vem se transformando na direção 

de uma maior exclusão da população em função das condições cada vez mais precárias de 

qualidade de vida e trabalho. 

Arranjos e deslocamentos espaciais na cidade-empresa 

As conexões (relações) espaciais em Ipatinga estão direta ou indiretamente 

vinculadas a USIMINAS. Algumas das principais formas espaciais (fixos) da cidade mantêm 

relações espaciais com as demais partes do espaço urbano municipal influenciadas pela 

empresa que em função da sua localização espacial (limítrofe com boa parte do urbanismo 

do município) e do fato de ser proprietária de vários fixos, tem participação efetiva sobre os 

deslocamentos (fluxos) em Ipatinga. Como afirma CORRÊA (1989), as relações espaciais 

manifestam-se empiricamente através de fluxos. 

Historicamente, os principais deslocamentos quotidianos no município de Ipatinga 

foram aqueles entre áreas residenciais e a Portaria Central da USIMINAS onde fica o centro 

da cidade. A perspectiva adotada é provocativa uma vez que poderia se dizer que as 

pessoas se deslocam dos bairros para o centro da cidade onde fica a Portaria Central da 

USIMINAS. Não se trata de mero jogo de palavras. No contexto sob análise foi se 

constituindo próximo à Portaria Central da Usina o centro da cidade onde estão localizados 

Prefeitura Municipal, Câmara Legislativa, Poder Judiciário, INSS, Terminais de transportes 

inter-regionais e intra-urbanos, Delegacia da Polícia Civil, Escolas, Igrejas, Cemitério 

(limítrofe ao Centro), Clinicas Médicas e Odontológicas, Laboratórios, Correios, 

Hipermercados, Bancos, Camelódromo (shopping informal dos importados) e as principais 

lojas comerciais (localizadas principalmente na Avenida 28 de abril que corta a cidade 

 10739



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

paralela à área da Usina). O centro da cidade destaca-se na paisagem urbana, também, 

pela sua verticalização. 

A polarização dos fluxos em torno da Portaria Central da USIMINAS permitiu a 

concentração de diversas atividades e relações espaciais que elevaram a área próxima a 

Portaria Central à categoria de centro articulador da cidade. Cabe ressaltar que até o início 

da década de 1980, parte significativa da população, não só Ipatinga como, também, a 

população regional, fazia suas compras e/ou contratações de serviços em Coronel 

Fabriciano que também abrigava a mais estruturada “vida noturna” do Vale do Aço com os 

melhores bares, restaurantes, cinema, danceterias e eventos diversos. 

Atualmente o setor de comércio e serviços de Ipatinga se encontra estruturado 

abrigando a maior parte da População Economicamente Ativa (PEA) do município, 

fenômeno incrementado pela privatização da USIMINAS em meados da década de 1990, 

que obrigou o município a procurar alternativas econômicas e sociais (principalmente de 

emprego) para diminuir a dependência da indústria que sistematicamente vem reduzindo o 

número de empregados, apesar de não diminuir a sua presença no cotidiano do município. 

Recentemente, deslocamentos para compra e lazer passaram a ocorrer também em 

direção ao bairro Horto onde foi construído o único shopping da região de propriedade da 

USIMINAS. O Shopping Vale do Aço abriga dezenas de lojas comerciais, recreativas e de 

alimentação. As únicas salas de cinema da cidade estão no shopping que também abriga 

um dos mais modernos Teatros do Estado de Minas Gerais no complexo conhecido como 

Centro Cultural USIMINAS. Detentora do único hospital da cidade (um dos maiores de 

Minas Gerais), a empresa está concluindo a construção da unidade II do hospital que 

também é maior do que muitos hospitais do interior de Minas Gerais. As empresas de 

ônibus têm linhas regulares pra o Hospital e o Shopping. Os casos apresentados são 

apenas exemplos de muitas outras intervenções da empresa na dinâmica social, econômica, 

cultural e urbana do município. 

Outros deslocamentos para lazer também têm a influência da USIMINAS proprietária 

dos principais Clubes Recreativos da região como o Clube Náutico Alvorada, conhecido 

como Lagoa Silvana, que recebe mensalmente milhares de pessoas. Outro Clube 

Recreativo de propriedade da empresa é a USIPA que abriga o único zoológico da região. 

Uma leitura possível do nome do Clube USIPA é: USI (de USIMINAS) IPA (de Ipatinga); 

esse nome expressa o quanto à empresa está para a cidade e o quanto à cidade está para 

a empresa, traz em seu nome as iniciais da cidade-empresa. 

Historicamente, a influência da USIMINAS não se restringe à produção e apropriação 

do espaço urbano, vai além na medida em que a empresa influencia comportamentos, 

relações. Para muitos Ipatinguenses, a USIMINAS é uma “segunda pele”. Recentemente 
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colhemos o depoimento de uma moradora que nos relatou um episódio ocorrido no início da 

década de 1980 envolvendo um dos seus filhos. A senhora nos disse que o seu filho (de 

seis anos) havia lhe pedido como presente de aniversário um uniforme completo da 

USIMINAS (incluindo capacete e botina). A mãe para atender o desejo do filho percorreu o 

centro da cidade em busca de um tecido parecido com o do uniforme da empresa; após 

encontrá-lo presenteou o filho que segundo a mãe ainda hoje (25 anos depois) considera o 

presente como um dos melhores de sua vida. Há também casos de ex-funcionários que 

após a aposentadoria continuam vestindo o uniforme da empresa e alguns não se 

contentando em apenas vestir o uniforme, se deslocam para a Portaria Central da empresa 

para “matar a saudade”. 

Cabe registrar outros deslocamentos relacionados a fixos da USIMINAS. O principal 

colégio de Ensino Fundamental e Médio de Ipatinga pertence à empresa bem como o único 

aeroporto da região, localizado no município de Santana do Paraíso (apesar de ser 

conhecido como aeroporto de Ipatinga, uma vez que as rotas são Ipatinga x BH, Ipatinga x 

São Paulo, entre outras), que tem aumentado sistematicamente o número de vôos em 

função da demanda regional. A maior parte da movimentação de passageiros no aeroporto 

está relacionada às atividades da USIMINAS. Em conseqüência disto, há um significativo 

aumento do turismo de negócios na cidade; o número de hotéis construídos nos últimos 

anos reflete essa dinâmica. 

Hierarquia funcional, Habitação e organização espacial dos bairros 

A USIMINAS é criada em 1956 entrando em operação em 1962 no mesmo ano em 

que Ipatinga eleva-se à condição de município. Trata-se de uma cidade planejada, fruto de 

um projeto urbanístico minucioso (...) a USIMINAS arca com a construção inicial das 

unidades habitacionais e da infra-estrutura básica, bem como de vários equipamentos 

coletivos (PIQUET, 1998:26-27). Nesse processo, a empresa reproduz na estruturação 

urbana a sua hierarquia funcional, criando espaços estratificados por categoria funcional e 

padrão salarial uma característica do espaço da cidade capitalista dividido em áreas 

residenciais segregadas (CORRÊA, 1989:8). 

Segundo PIQUET existem várias associações possíveis à cidade-empresa, uma 

delas é a mini-cidade, um conjunto de equipamentos comunitários incluindo habitações, 

edifícios de pequeno comércio, escola, hospital e áreas de lazer pertencem a uma 

companhia e onde é exercido controle sobre a entrada e saída de pessoas (1998:4). Outra 

associação é que desde a concepção do projeto, há a clara intenção de que a cidade se 

expanda sem a exclusiva interferência da empresa. Os equipamentos e moradias da 

empresa são intercalados com terrenos e construções destinadas à compra por pessoas 

externas a ela (1998:4). Para a autora, a cidade-empresa é extremamente “mal vista” nos 
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textos sociológicos de orientação marxista, pois representariam a exacerbação do domínio 

dos empresários sobre seus empregados; para as modernas administrações empresariais, a 

cidade-empresa é uma carga pesada e, portanto, um ônus e não um bônus (PIQUET, 

1998:3). 

Para PIQUET (1998) o estudo da cidade-empresa deve relacionar contexto histórico, 

econômico e político vigente uma vez que o comportamento empresarial é determinado pelo 

conjunto das relações sociais de um dado momento histórico e pelas condições gerais de 

produção. A segunda metade do século XX foi marcada pela necessidade imposta ao país 

de se industrializar. Neste sentido, uma estrutura mínima (casas, ruas, escritórios, lojas de 

abastecimento, entre outros) é necessária como suporte à produção e à reprodução 

ampliada do capital e da força de trabalho (PIQUET, 1998:4). Produzir Ipatinga foi uma 

necessidade da empresa naquele contexto. 

As áreas residenciais segregadas em Ipatinga desempenham um importante papel 

na reprodução das relações de produção, uma vez que os bairros são os locais de 

reprodução dos diversos grupos sociais. As diferenças espaciais e sociais entre os bairros 

planejados pela USIMINAS e os bairros que surgiram da expansão urbana espontânea 

refletem a hierarquia da empresa no espaço da cidade. As classes sociais se reproduzem 

em espaços diferenciados. Há bairros para as chefias (Bairro Castelo), funcionários de 

médio escalão (Bairro Cariru) e há bairros para os “peões” (Bairro Ideal) e não há bairros 

(construídos pela USIMINAS) para a população que não é funcionária da empresa. 

A classificação dos bairros não é mais determinada pela localização espacial e sim 

pela localização social. Como sugere CORRÊA, apesar de muitos bairros de status serem 

fisicamente periféricos, não são mais percebidos como estando localizados na periferia 

urbana, pois os bairros de status não são socialmente periféricos (1989:18). No caso de 

Ipatinga os bairros mais próximos do centro da cidade (e da Portaria Central da USIMINAS) 

são os bairros que abrigam populações de menor poder aquisitivo (Veneza I e II, Planalto I e 

II, entre outros). Nesses bairros, os residentes em sua maioria não são funcionários da 

empresa. Neste sentido, pode-se afirmar que independentemente de uma maior ou menor 

proximidade do centro o que prevalece é a localização social do bairro em detrimento da sua 

localização espacial. 

Através da ideologia da casa própria, que inclui a terra, pode-se minimizar as 

contradições entre capital e trabalho. A USIMINAS historicamente se relacionou com seus 

funcionários através de planos facilitados de aquisição da casa própria e equipamentos 

urbanos diversos. Os bairros da Cidade-USIMINAS apresentam formas e conteúdos 

diferenciados em relação aos bairros da Cidade-espontânea. As diferenças podem ser 

identificadas na organização espacial do bairro, na qualidade dos equipamentos urbanos, 
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nos tipos de relações de vizinhança que se dão em função das características da população 

que ali vive. 

Para PIQUET (1998) a cidade de Ipatinga é projetada desde o início em termos de 

comunidade aberta, de modo que, passada a fase inicial de construção e implantação, a 

livre iniciativa pudesse atuar cada vez com maior intensidade, pois calculava-se que, em 

1975, a cidade atingiria 150.000 habitantes (1998:27). Atualmente a cidade tem uma 

população superior a 213.000 habitantes com uma taxa de urbanização superior a 99%. No 

período de 1991-2000, a população de Ipatinga teve uma taxa média de crescimento anual 

de 1,93%, passando de 180.069 em 1991 para 212.496 em 2000. Em 2000, a população do 

município representava 1,19% da população do Estado de Minas Gerais, e 0,13% da 

população do país (IPEA, 2000). 

Passada a fase inicial de construção e implantação da Usina, gradativamente a 

USIMINAS vai transferindo (ou permitindo a atuação) parte das atividades de produzir o 

espaço urbano para outro agente: promotores imobiliários. Mais uma vez, a população de 

baixa renda fica à mercê do mercado que pela sua lógica está preocupado apenas com o 

lucro; aqueles que não têm condições financeiras de pagar para atender suas necessidades 

básicas (saúde, educação, habitação, entre outros) não têm direito à cidade, ficando à 

margem da sociedade. 

Para CORRÊA (1989:9) o espaço da cidade é cenário e objeto de lutas sociais que 

visam o direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos. LEFEBVRE (2001) ao refletir 

sobre o direito à cidade afirma que a industrialização caracteriza a sociedade moderna e 

que o processo de industrialização é o indutor de muitos problemas referentes à cidade, à 

realidade urbana. Para o autor, historicamente as cidades desempenharam um importante 

papel na arrancada da indústria que em muitos casos produziu seus próprios centros 

urbanos, cidades, aglomerações industriais ora pequenas, ora médias às vezes gigantes 

(2001:8). Ainda segundo LEFEBVRE existe, historicamente, um choque violento entre a 

realidade urbana e a realidade industrial (...) a industrialização não produz apenas empresas 

(operários e chefes de empresas), mas sim estabelecimentos diversos, centros bancários e 

financeiros, técnicos e políticos (2001:9). 

No caso de Ipatinga, o direito à cidade se deu historicamente através da USIMINAS. 

Os funcionários da empresa têm acesso garantido/facilitado a supermercado/alimentação 

(CONSUL), farmácia (CONSUL), hospital (Márcio Cunha), Educação (Colégio São 

Francisco), lazer (USIPA e Lagoa Silvana) cultura (Centro Cultural USIMINAS, Teatro e 

Cinema), casa própria (bairros planejados pela empresa). Ser funcionário da USIMINAS é 

ter a senha de acesso à cidade. 
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Considerações finais 

A influência da USIMINAS em Ipatinga está no ar e no espaço geográfico: 

historicamente a empresa exerceu influência/controle sobre a vida dos funcionários em suas 

várias dimensões. Na dimensão psicológica (emocional) a influência (ou será 

pressão/controle?) exercida pela empresa sobre seus funcionários (e porque não dizer 

sobre a cidade) está na origem de relatos como o que se segue: “eu ganhei uma viagem 

para os Estados Unidos como presente de casamento. Não sou doido de aceitar. Imagine se 

o pessoal da usina fica sabendo que fui para os Estados Unidos. Eles me mandam embora”. 

Em outras dimensões do cotidiano (trabalho, moradia, lazer, educação e saúde) a influência 

da USIMINAS está muito presente. 

  Ao vivenciarmos o cotidiano da cidade observamos que a maioria da população de 

Ipatinga sonha em trabalhar na USIMINAS, morar nos bairros construídos pela empresa, ser 

sócio dos clubes recreativos da empresa, estudar ou ver seu filho no colégio da USIMINAS, 

ter o plano de saúde (USISAÚDE) da empresa que dá direito ao hospital; ou ainda ser sócio 

da CONSUL que dá direito a compras facilitadas no supermercado e na farmácia, também, 

da USIMINAS. 

O município, meio perdido frente às vicissitudes da herança cidade-empresa, precisa 

encontrar novas referências para o seu desenvolvimento que não pode ser confundido com 

crescimento econômico (isto a cidade em parte já vivencia). Uma das questões que se 

apresentam é: como empreender um processo contínuo de desvinculação da empresa sem 

negar sua importância enquanto principal agente econômico e social da cidade? 

O momento de Ipatinga (ou será da USIMINAS?) exige a formulação de novas 

políticas focadas no local e no regional. Não há espaço para políticas generalizantes 

(direcionadas para todo o país) que supostamente dariam conta de resolver problemas 

locais e regionais que indiscutivelmente apresentam especificidades que são determinantes 

na construção de políticas de geração de emprego e renda como exemplo. 

Alternativas podem ser encontradas e implementadas através de atividades no setor 

de prestação de serviços como turismo e educação (universidades) que se apresentam 

como elementos potencialmente dinamizadores da economia local e regional. 

As transformações (impactos) ambientais e sociais no Vale do Aço ainda se 

apresentam como um desafio aos estudiosos da Geografia, Demografia, Sociologia, 

Antropologia, Biologia, entre outros. Há muito que ser estudado debaixo do pó do minério de 

ferro que cobre a epiderme dos Ipatinguenses, Timotenses, Fabricianenses e muitos outros. 

Por outro lado, não é exclusividade do Vale do Aço os Impactos locais e regionais causados 

pela implantação das indústrias de grande porte que provocam profundas alterações na 
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dinâmica sócio-ambiental onde se instalam; essa é uma realidade da maioria cidades-

empresa, cidades (mono) industriais do país e por que não dizer da América Latina. 
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