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APRESENTAÇÃO 

A atualização do Plano Diretor (PD) do município de São Gonçalo do Rio Abaixo é um 

projeto contratado pela prefeitura municipal em consonância com os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal e pela Lei nº 10.257 (BRASIL, 2001), conhecida como 

Estatuto das Cidades, que regulamenta esses artigos constitucionais, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

O Plano Diretor é o principal instrumento básico de planejamento e gestão no âmbito 

municipal, que garante a implantação da política de desenvolvimento urbano, o qual 

orienta a aplicação das políticas públicas em todo o território, bem como a ação de 

agentes públicos e privados. A construção desse plano parte de um diagnóstico que 

busca identificar a realidade física, social, econômica, política e administrativa do 

município. Ao final do projeto, é apresentado um conjunto de propostas para a 

organização espacial dos usos do solo urbano e a implementação de ações, que 

envolvem todos os agentes públicos e privados atuantes no município.  

Assim sendo, o documento apresenta um diagnóstico do município que se propõe a 

analisar as condições atuais e como essas mudanças se processaram, a fim de tornar 

o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento do município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, adequado à realidade atual. 

O presente diagnóstico é dividido em três tomos, a saber: Tomo I – apresenta 

características gerais do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em especial, 

características socioeconômicas e uma análise morfológico funcional do aglomerado 

urbano; Tomo II – apresenta características ambientais e urbanísticas da sede do 

município de São Gonçalo do Rio Abaixo; Tomo III – apresenta características 

ambientais e urbanísticas das localidades e povoados de São Gonçalo do Rio Abaixo.  

O presente documento corresponde ao Tomo I do Diagnóstico do Plano Diretor de 

São Gonçalo do Rio Abaixo.  
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1 DINÂMICA SOCIOECONÔMICA 

O conhecimento acerca da dinâmica demográfica local é aspecto fundamental para o 

planejamento territorial e a gestão pública. A grande difusão de informações 

associadas à difusão de tecnologias nas últimas décadas possibilita acessar 

diferentes conjuntos de dados que contribuem para o conhecimento da realidade local, 

configurando-se, portanto, como importante ferramenta para os planejadores 

municipais. 

Nesse contexto, a análise de dados relacionados à dinâmica social, econômica e 

demográfica do município de São Gonçalo do Rio Abaixo é fundamental para o 

planejamento do município. Por meio da realização de um diagnóstico que incorpore 

tais questões, é possível compreender a dinâmica de funcionamento do município e 

compreender como a demanda por serviços públicos irá se comportar nas próximas 

décadas. 

Buscar-se-á apresentar, a seguir, um diagnóstico dos principais aspectos 

demográficos, econômicos de infraestruturas e de desenvolvimento humano do 

município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

1.1 Características demográficas  

Segundo os dados do último censo demográfico, realizado no Brasil em 2010, a 

população residente no município de São Gonçalo do Rio Abaixo era de 9.777 

pessoas (IBGE, 2010). No Gráfico a seguir, é possível verificar que a população do 

município cresceu de 8.292 pessoas em 1991 para 9.438 em 2000 e 9.797 no ano de 

2010. Embora o Censo Demográfico de 2020 não tenha sido realizado, o IBGE estima 

que a população do município era de 11.019 habitantes em 2020. É possível constatar, 

portanto, que a taxa média de crescimento no município ficou entre 3% e 14%, com a 

menor variação registrada entre 2000 e 2010 e a maior entre 1991 e 2000.  



 
 

14 
 

 

Gráfico 1 - Evolução da população total ao longo dos últimos 30 anos 

 

Fonte: IBGE. 

No Mapa 1 a seguir, é possível verificar a distribuição espacial da população no 

município São Gonçalo do Rio Abaixo segundo os dados do censo demográfico do 

Brasil (IBGE, 2010). O Mapa apresenta o total de moradores por setor censitário. Os 

setores censitários são as unidades territoriais estabelecidas pelo IBGE para fins de 

controle cadastral, formando uma área contínua, situada em um único quadro urbano 

ou rural, com dimensões e número de domicílios que possibilitam o levantamento por 

um recenseador. 

É possível verificar que os setores censitários mais populosos são aqueles 

concentrados na porção central do município, na área que corresponde ao distrito 

sede de São Gonçalo do Rio Abaixo, bem como em dois grandes setores censitários 

rurais adjacentes.



 
 

15 
 

 

 

Mapa 1 - Setores censitários no município de São Gonçalo do Rio abaixo

Fonte: IBGE.
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Ao contrário da tendência presente nos municípios brasileiros, que indica que a maior 

parte da população é localizada em áreas urbanas, no caso de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, a maior parte da população reside nas zonas rurais. Todavia, o município 

apresenta aumentos sucessivos nas taxas de urbanização, embora, entre 2000 e 

2010, tenha ocorrido um crescimento menor do que na década anterior (GRÁFICO 2). 

Em 1991, cerca de 37,97% da população do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

residia na área urbana, enquanto a quantidade de pessoas nesse contexto passou a 

ser de 47,55% em 2010. 

Gráfico 2 - Evolução da população urbana e rural ao longo dos últimos 30 anos 

 

Fonte: IBGE. 

Outro aspecto importante para a compreensão da dinâmica demográfica local é a 

razão de sexo, ou seja, a proporção entre homens e mulheres no município. Os dados 

dos censos demográficos realizados entre 1991 e 2010 indicam que a proporção de 

homens e mulheres no município é idêntica (próxima a 50%) e tem se comportado de 

maneira constante nas últimas décadas (GRÁFICO 3). Mudanças nessa relação entre 

homens e mulheres podem refletir questões migratórias, questões econômicas, 

violência ou outros aspectos que devem ser investigados.  
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Gráfico 3 - Razão de sexo 

 

Fonte: IBGE. 

Além da razão de sexo, a razão de dependência e a taxa de envelhecimento da 

população são outros indicadores demográficos comumente utilizados em estudos 

socioeconômicos. A razão de dependência é a razão entre a população com menos 

de 15 anos ou com 65 ou mais (população dependente) e a população entre 15 e 64 

anos (população potencialmente ativa). A taxa de envelhecimento da população, por 

sua vez, é a razão entre a população de 65 anos ou mais e a população total. 

Os dados dos censos demográficos realizados nos dois últimos censos demográficos 

indicam a redução da taxa de dependência, que passou de 57,08 em 2000 para 47,11 

em 2010 conforme pode ser verificado no Gráfico 4. Essa redução deve-se, sobretudo, 

à redução da fecundidade no município. Em 2000, a população com menos de 15 

anos era de 5.387 pessoas, enquanto, em 2010, esse montante era da ordem de 6.646 

pessoas. Essa redução das taxas de dependência tenderá a diminuir nas próximas 

décadas com aumento da população com mais de 65 anos que, embora já esteja 

aumentando nas últimas três décadas, é inferior à redução do contingente 

populacional de população jovem. 
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Gráfico 4 - Taxa de dependência 

 

Fonte: IBGE. 

O Gráfico 5 a seguir, que representa a taxa de envelhecimento da população, 

possibilita visualizar essa tendência de forma clara. Em 2000, a população com 65 

anos ou mais representava 6,57% do total de residentes em São Gonçalo do Rio 

Abaixo, enquanto, em 2010, esse percentual foi de 7,99%. Essa tendência de 

envelhecimento da população deve ser utilizada para o planejamento municipal, 

considerando aspectos diversos como o dimensionamento do sistema de saúde, 

acessibilidade, transporte público, assistência social, economia, entre outros.  
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Gráfico 5 - Taxa de envelhecimento da população 

 

Fonte: IBGE. 

Essa tendência de envelhecimento da população de São Gonçalo do Rio Abaixo é 

indicada pela redução da taxa de dependência e pelo aumento da taxa de 

envelhecimento da população, que também se evidencia na análise da pirâmide etária 

do município (GRÁFICO 6).  
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A pirâmide etária de 1991 (GRÁFICO 6) indica o início de um processo de transição 

demográfica, com o estreitamento de sua base. Essa situação está associada à 

redução das taxas de fecundidade no município, motivo pelo qual a quantidade de 

pessoas com menos de 10 anos é menor do que aquelas com idade entre 10 e 14. 

Gráfico 6 - Pirâmide etária 1991 

 

Fonte: IBGE. 
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A pirâmide etária de 2000 (GRÁFICO 7) deixa clara a presença do processo de 

envelhecimento da população. É possível verificar o estreitamento da base da 

pirâmide, em função da redução do número de nascimentos, bem como o aumento 

da população idosa. Ademais, cabe destacar reduções da população adulta jovem, 

sobretudo entre 25 e 34 anos, o que pode ser associado à migração de universitários 

ou trabalhadores jovens com dificuldade de inserção no mercado de trabalho local. 

Gráfico 7 - Pirâmide etária 2000 

 

Fonte: IBGE.  
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A pirâmide etária de 2010 (GRÁFICO 8) indica um processo ainda mais avançado de 

transição, com a presença de uma base ainda mais estreita e com as coortes 

superiores cada vez mais largas. O aumento da população idosa também deve ser 

analisado em função do aumento da expectativa de vida do município. 

Gráfico 8 - Pirâmide etária 2010 

 

Fonte: IBGE. 
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Cabe salientar que esse processo também é evidenciado pela esperança de vida ao 

nascer (TABELA 1) da população de São Gonçalo do Rio Abaixo, que aumentou de 

67,4 anos em 2000 para 72,5 anos em 2010. Há que se destacar também, nesse 

contexto, as reduções nas taxas de mortalidade infantil registradas nesse período, que 

contribuem para a longevidade da população. Esses indicadores podem ser 

verificados na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Esperança de vida ao nascer e mortalidade infantil – 2000/2010 

Indicadores demográficos 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 67,40 72,52 

Mortalidade infantil (a cada 100 mil hab) 37,12 19,40 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013.   

1.1.1 Projeções populacionais 

As projeções populacionais são construídas com base em modelos matemáticos 

complexos que devem considerar uma diversidade de fatores, que interferem nas 

componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração). Como o último 

censo demográfico do Brasil foi realizado no ano de 2010, o presente estudo 

apresenta as projeções de população para os quinquênios seguintes, até 2030. 

Para tanto, são apresentados aqui os resultados no modelo proposto pelo Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), que aplicou o método da relação de coortes, recomendado por 

Duchesne (1987), para estimar a população de São Gonçalo do Rio Abaixo por sexo 

(UFMG, 2014). 

Esse método de relação de coortes utiliza um fator de crescimento de uma coorte da 

área menor relativamente à mesma coorte da área maior em que ela está inserida, no 

caso em questão, do estado de Minas Gerais. Basicamente, Duchesne (1987) propõe 

projetar a população, por idade e sexo, de cada área menor por meio da aplicação 

das taxas de crescimento das coortes da área maior no período de projeção, 

modificadas pelo fator de crescimento diferencial do fator K. As taxas de crescimento 

da área maior são obtidas por um método de componentes principais e supostamente 
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estão levando em conta os padrões de mudança na fecundidade, mortalidade e 

migração da área maior (ASSUNÇÃO, 2002). 

As projeções para o município de São Gonçalo do Rio Abaixo estimam a presença de 

5.565 mulheres e 5.664 homens em 2020 no município, resultando em uma população 

total de 11.229 pessoas. O declínio da taxa de fecundidade para valores abaixo da 

taxa de reposição indica uma tendência de redução da população quando as taxas de 

mortalidade e emigração se tornarem superiores às taxas de natalidade e imigração. 

Segundo essas estimativas, a tendência para a década de 2020 é de que a população 

de São Gonçalo do Rio Abaixo continue crescendo e que, em 2030, haja 6.001 

mulheres e 6.123 homens, portanto, uma população total de 12.124 pessoas. 

Cabe destacar, entretanto, que essas projeções devem ser analisadas de forma 

crítica, considerando as limitações das estimativas populações e a existência de 

outros aspectos econômicos e sociais que podem interferir na dinâmica demográfica 

dos municípios. 

Tabela 2 - Projeções populacionais 

Sexo 2010 2015 2020 2025 2030 

Mulhere
s 

4.996 5.289 5.565 5.807 6.001 

Homens 5.065 5.375 5.664 5.914 6.123 

Total 10.061 10.664 11.229 11.721 12.124 

  Fonte: UFMG, 2014. 

1.2 Características econômicas 

No que se refere à dinâmica econômica, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

apresenta altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruno (PIB) municipal nos 

últimos anos. Segundo dados do IBGE, o PIB de São Gonçalo do Rio Abaixo cresceu 

de 427,7 milhões de reais em 2010 para 876,2 milhões em 2016, o que representa um 

crescimento de 204%.  
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No Gráfico 9 a seguir, é possível verificar os valores registrados do PIB de São 

Gonçalo do Rio Abaixo entre 2010 e 2018. 

Gráfico 9 - Evolução do PIB municipal – 2010-2018 

 

Fonte: IBGE. 

A análise da composição do PIB municipal indica que o setor industrial é a atividade 

que mais agrega valor à economia local e que possui relação com a atividade 

minerária existente. Segundo os dados mais recentes do PIB municipal, 

disponibilizados pelo IBGE, o setor da indústria agregou 2,77 bilhões de reais à 

economia de São Gonçalo do Rio Abaixo no ano de 2018, último ano, cuja série 

histórica foi divulgada. O setor de serviços é de grande importância para a economia 

local, sendo responsável por agregar 848,01 milhões de reais. O setor de 

administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social é responsável 

por incrementar 128,16 milhões de reais ao PIB de 2018. Os impostos líquidos de 

subsídios agregaram 84,02 milhões de reais e a agropecuária foi responsável por 

12,49 milhões de reais.  

  



 
 

26 
 

 

 

No Gráfico 10 a seguir, é possível verificar a composição do PIB de São Gonçalo do 

Rio Abaixo em 2018. 

Gráfico 10 - Composição do PIB de São Gonçalo do Rio Abaixo em 2018  

 

Fonte: IBGE. 

A relevância dos setores industriais e de serviços também pode ser visualizada nas 

estatísticas do Cadastro Central de Empresas apresentadas na Tabela 3 a seguir. 

Todas as empresas formais do país precisam informar sua atividade fim com base na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que possibilita 

categorizar as empresas existentes. No município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 

verifica-se a presença de 211 empresas no ano de 2018, das quais apenas 181 estão 

associadas ao setor de serviços e 24 ao setor das indústrias.  

Apesar do incremento no PIB municipal mencionado anteriormente, há que se 

destacar também a estabilidade no número de empresas no município entre 2010 e 

2018, com a maior quantidade de empresas (284) em 2015 e a menor em 2010 (170).
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Tabela 3 - Empresas formais em São Gonçalo do Rio Abaixo - 2010-2018 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1 4 2 2 2 5 2 4 6 

B Indústrias extrativas 6 6 5 5 6 4 4 2 1 

C Indústrias de transformação 12 13 15 15 17 22 21 23 23 

D Eletricidade e gás - - - - - - - - - 

E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação - - - - - - - - - 

F Construção 4 4 10 15 14 20 20 16 14 

G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 59 65 73 74 79 90 77 75 67 

H Transporte, armazenagem e correio 10 14 14 15 13 17 14 13 12 

I Alojamento e alimentação 12 15 23 24 23 31 27 26 26 

J Informação e comunicação 1 1 2 1 1 2 1 - 2 

K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados - - - - - 1 2 2 2 

L Atividades imobiliárias 1 - 2 4 5 7 6 5 3 

M Atividades profissionais, científicas e técnicas 7 9 11 11 5 10 9 9 5 

N Atividades administrativas e serviços complementares 9 8 12 19 15 26 19 17 16 

O Administração pública, defesa e seguridade social 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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P Educação 13 5 8 4 5 5 5 4 3 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Q Saúde humana e serviços sociais 2 3 5 3 1 3 2 2 3 

R Artes, cultura, esporte e recreação 2 2 1 2 3 4 3 4 3 

S Outras atividades de serviços 29 28 19 26 24 35 28 25 23 

T Serviços domésticos - - - - - - - - - 

U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - - - - - - - - - 

Total 170 179 204 222 215 284 242 229 211 

Fonte: IBGE.
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1.2.1 Setor primário 

A baixa representatividade do setor agropecuário em São Gonçalo do Rio Abaixo 

reflete-se na baixa diversidade de gêneros agrícolas produzidos. Segundo dados da 

Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2019b), os principais itens produzidos no 

município são cana-de-açúcar e banana. Na Tabela 4, que apresenta a quantidade 

produzida entre 2010 e 2019, é possível verificar que, embora haja doze gêneros 

agrícolas produzidos, as culturas mencionadas apresentam as maiores produções. Há 

que se destacar também que esses dois gêneros apresentam incremento significativo 

na produção a partir do ano de 2017, tendência essa que, se mantida, poderá 

aumentar a representatividade desse setor para a economia municipal. 

Tabela 4 - Produção agrícola municipal - 2010-2019 

Produto das lavouras 
temporárias e 
permanentes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alho 9 9 9 9 9 - - - - - 

Arroz (em casca) 18 16 16 14 - - - - - - 

Banana (cacho) 120 120 120 60 72 - - 518 900 900 

Batata-doce - - - - - - - - - - 

Café (em grão) Total 33 33 9 9 9 - - 4 5 5 

Café (em grão) Arábica - - 9 9 9 - - 4 5 5 

Cana-de-açúcar 7200 6000 6000 6000 7200 5760 5760 
1771

0 
1700

0 
1689

0 

Feijão (em grão) 52 56 55 57 57 65 9 4 4 4 

Laranja 105 105 105 105 105 50 - 10 20 20 

Mandioca 144 120 - - 60 60 - 45 48 48 

Milho (em grão) 900 970 896 600 600 600 330 76 36 37 

Tangerina 25 25 50 25 30 - - - - - 

Total 8606 7454 7269 6888 8151 6535 6099 
1837

1 
1801

8 
1790

9 

Fonte: IBGE. 
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No tocante à pecuária, há que se destacar a importância dos setores bovino e 

galináceo para a economia local. Segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, 

apresentados na Tabela 5, na qual consta o efetivo dos rebanhos existentes em São 

Gonçalo do Rio Abaixo, a avicultura, a bovinocultura e a suinocultura são as atividades 

que mais agregaram valor à economia local. O efetivo bovino apresentou certa 

estabilidade entre 2010 e 2019, com quantidades entre 11.460 em 2010 e 16.620 

cabeças em 2016. O rebanho galináceo, por sua vez, apresentou grande decréscimo 

ao longo do período, reduzindo de 168.500 indivíduos em 2010 para 70.120 em 2019. 

Tabela 5 - Pecuária municipal 

Tipo de rebanho 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bovino 
           
11.460 

           
12.758 

           
12.479 

           
12.121 

           
11.919 

           
11.867 

           
16.620 

         
12.47
6 

         
12.46
9 

         
12.79
8 

Bubalino 
                   
73 

                   
80 

                   
67 

                   
57 

                   
68 

                   
80 

                   
80 

                 
21 

                 
23 

                 
33 

Equino 
                 
362 

                 
390 

                 
388 

                 
744 

                 
850 

                 
937 

             
1.117 

           
1.358 

           
1.379 

           
1.365 

Suíno - total 
             
2.330 

             
2.435 

             
2.522 

             
2.130 

             
2.280 

             
2.160 

             
1.778 

               
830 

               
815 

               
830 

Caprino 
                   
58 

                   
70 

                   
64 

                   
55 

                   
50 

                   
46  - 

               
215 

               
218 

               
220 

Ovino 
                   
71 

                   
85 

                   
76 

                   
64 

                   
55 

                   
50 

                   
53 

                 
82 

               
105 

                 
95 

Galináceos - total 

         
168.50
0 

         
119.00
0 

         
110.39
0 

           
86.300 

         
102.00
0 

           
97.500 

         
113.11
6 

         
69.68
0 

         
69.70
0 

         
70.12
0 

Codornas  -  -  -  -  -  -  - 
           
1.530 

           
1.500 

           
1.700 

Total 

 
182.85
4 

 
134.81
8 

 
125.98
6 

 
101.47
1 

 
117.22
2 

 
112.64
0 

 
132.76
4 

 
86.19
2 

 
86.20
9 

 
87.16
1 

Fonte: IBGE. 
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1.2.2 Setor secundário 

No tocante ao setor secundário, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo possuía 

em 2018, segundo o cadastro central de empresas, 24 estabelecimentos industriais, 

dos quais 23 eram indústrias de transformação e uma indústria extrativista. Embora 

essas empresas possuam carácter diversificado, há que se destacar a importância 

econômica da Mina de Brucutu para o município. Essa mina é um projeto da empresa 

Vale, inaugurado em 2006 e que possui uma capacidade de produção de 

aproximadamente 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Trata-se do 

maior projeto em capacidade de produção de Minas Gerais e o segundo do Brasil. Em 

função de sua magnitude, o empreendimento exerce grande influência em toda a 

dinâmica econômica do município. 

1.2.3 Setor terciário 

O setor terciário de São Gonçalo do Rio Abaixo é bem diversificado, atendendo 

principalmente a população local. Em 2018, o município possuía 181 

estabelecimentos associados a esse setor da economia, sendo: 67 empresas de 

comércio ou reparação de veículos; 26 empresas de alojamento e alimentação; 16 de 

atividades administrativas e serviços complementares; 14 de construção; 12 de 

transportes, armazenamento e correio; 5 de atividades profissionais, científicas e 

técnicas; 3 de atividades imobiliárias; 3 de educação; 3 de saúde e serviços sociais; 3 

de artes, cultura, esporte ou recreação; 2 de informação ou comunicação; 2 de 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; 2 de administração 

pública, defesa e seguridade social e 23 de outras atividades de serviços. 

1.3 Saneamento básico e infraestrutura urbana 

Os serviços de saneamento básico ofertados em São Gonçalo do Rio Abaixo são 

fornecidos pelo próprio governo municipal. Segundo o Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento, que estima a população urbana em 5.193 pessoas em 

2019, todos os moradores são atendidos pelos serviços de abastecimento de água e 

coleta e esgoto. Nesse mesmo ano, foram identificadas 3.417 ligações de água na 

rede da prefeitura, que possui uma rede de 92 km e que tratou 1.913,59 m³ de água. 
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O censo demográfico do Brasil, realizado em 2010, indica que 67% dos domicílios de 

São Gonçalo do Rio Abaixo possuem acesso à água através de rede geral, sobretudo 

na área urbana da cidade, onde a cobertura é total. Além disso, cerca de 19% 

declararam ter acesso à água via poço e os demais 14% têm acesso a água por outra 

forma. 

Gráfico 11 - Abastecimento de água 

 

Fonte: IBGE. 

No Mapa 2, é possível verificar o percentual de domicílios que possuem acesso à 

água via rede geral. É possível verificar que este se encontra nos menores setores 

censitários, aqueles inseridos na área urbana do município.
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Mapa 2 - Percentual de domicílios com acesso à rede geral de água 

Fonte: IBGE. 
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O serviço de esgotamento sanitário, que também é prestado pela Prefeitura Municipal, 

atende a 10.920 pessoas em 2019, cujos efluentes são captados em 3.417 ligações. 

A rede de esgoto do município, que possui 42 km, coletou 1.571,18m³ de efluentes, 

dos quais nada foi tratado. 

Segundo os dados do último censo demográfico do Brasil, cerca de 36% dos 

domicílios de São Gonçalo do Rio Abaixo estão conectados à rede de esgoto, outros 

36 lançavam seus efluentes em corpos hídricos, 9% em fossas, 1% em valas e 4% 

em outros escoadouros (GRÁFICO 12). 

Gráfico 12 - Esgotamento sanitário 

 

Fonte: IBGE. 

 

Como a rede de esgoto se concentra nas áreas rurais, é possível verificar no Mapa 3 

a seguir que os setores censitários, onde os moradores declararam ter acesso à rede 

de esgoto, concentram-se na sede de São Gonçalo do Rio Abaixo.
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Mapa 3 - Percentual de domicílios com acesso à rede de esgoto em 2010 

Fonte: IBGE. 



 
 

36 
 

 

 

Os resíduos sólidos produzidos em São Gonçalo do Rio Abaixo são recolhidos pela 

prefeitura no período diurno, a qual atende toda a população urbana, segundo dados 

do SNIS de 2019. Esses dados também indicam que 30% da população possuem 

coleta diária, 60% possuem coleta duas ou três vezes por semana e 10% possuem 

coleta uma vez por semana. 

A energia elétrica no município de São Gonçalo do Rio Abaixo é distribuída pela 

CEMIG. Segundo dados do censo demográfico de 2010, cerca de 99,9% dos 

domicílios possuem acesso a esse serviço. Tanto os domicílios da área urbana como 

da zona rural possuem, portanto, acesso universal à energia elétrica.
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Mapa 4 - Percentual de domicílios com coleta de lixo em 2010 

Fonte: IBGE. 
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1.4 Desenvolvimento humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) é uma medida comparativa que 

busca classificar os municípios brasileiros segundo o seu grau de “desenvolvimento 

humano”. Para o cálculo dessa medida, são considerados os dados referentes a 

rendimentos, expectativa de vida ao nascer e educação. Trata-se de um índice que varia 

entre 0 e 1, originalmente proposto para países e posteriormente adaptado para os 

municípios. 

O IDH de São Gonçalo do Rio Abaixo, calculado com base nos dados do censo 

demográfico do Brasil de 2010, apresenta resultados inferiores à média de Minas Gerais. 

Há que se destacar que esse indicador apresentou melhora significativa desde 1991, 

saltando de 0,368, naquele ano, para 0,667 em 2010, conforme pode ser verificado no 

Gráfico 13 a seguir. A dimensão que mais contribui para o resultado atual é a educação, 

que em 2010, foi de 0,569. 

Gráfico 13 - Evolução do IDH-M 

 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP, 2013. 
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1.5 Segurança pública 

Outro aspecto importante para a compreensão das características de São Gonçalo do Rio 

Abaixo são os dados de segurança pública. Com base neles, é possível compreender 

quais crimes ocorrem no município, bem como sua distribuição e suas características. 

Para tanto, o presente estudo apresenta informações recebidas da polícia referentes a 

infrações contra a pessoa e infrações contra o patrimônio para os anos de 2016, 2017, 

2018, 2019 e 2020. 

O banco de dados recebido indica que foram registradas 2.329 ocorrências nos últimos 

cinco anos, o que corresponde a uma média de 465,8 por ano. Entre o período analisado, 

o ano de 2016 foi o que apresentou a maior quantidade de ocorrências, enquanto 2018 

registrou os menores quantitativos, como pode ser verificado no Gráfico 14. 

Gráfico 14 - Registros de infrações policiais – 2016-2020 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2021. 

No que se refere à localização dessas ocorrências, embora o banco de dados recebidos 

não possua coordenadas geográficas associadas aos registros, é possível compreender 

como se distribuem com base nas informações dos bairros. Dos 2.329 registros de 

ocorrências presentes no banco de dados, 1.180 possuem informações referentes ao 
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bairro. Entre os registros com essa informação, pode-se verificar que a maior parte das 

ocorrências ocorreu no centro da cidade (19%) e nos bairros Guanabara (18%), Recreio 

(15%), Patrimônio (14%), Santana (10%) e Niterói (7%). Os demais 17% ocorreram nos 

bairros Baixada, Catungui, Cidade Universitária, Diogo Vilela, Distrito Industrial Um, Fonte 

do Mato, Monte Verde, Povoado do Una, Povoado das Bambas, Residencial Vale do 

Ouro, Santa Catarina, Vale do Sol e Vargem Alegre, como pode ser verificado no Gráfico 

15. 

Gráfico 15 - Bairro de ocorrência de infrações policiais – 2016-2020 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2021.  
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No que se refere à natureza dos crimes registrados, verifica-se que 38% dos registros são 

infrações contra pessoas e os demais 62%, infrações contra o patrimônio (GRÁFICO 16). 

Gráfico 16 - Natureza de infrações policiais – 2016-2020 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2021. 
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Os dados também indicam que os anos de 2018 e 2019 foram os que apresentaram 

percentualmente a maior quantidade de infrações contra pessoas (GRÁFICO 17), embora 

também correspondam aos períodos com as menores quantidades de ocorrências. Isso 

indica que a redução das ocorrências nesses anos está ligada principalmente à 

diminuição de infrações contra o patrimônio.  

Gráfico 17 - Distribuição dos registros de infrações policiais segundo a natureza - 2016-2020 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2021. 
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Os registros do banco de dados também apresentam um detalhamento no tocante à 

natureza das ocorrências, tal como pode ser verificado no Gráfico 18. Dentre os 2.329 

registros, cerca de 36% são furtos, 14% são ameaças, 8% roubos, 8% lesão corporal, 7% 

dano e 7% vias de fato/agressão. Os demais 21% são ocorrências associadas à 

apropriação indevida de coisa alheia móvel, calúnia, difamação, estelionato, homicídio, 

injúria, violação de patrimônio, receptação e outros tipos de infração. 

Gráfico 18 - Tipos de infrações policiais – 2016-2020 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2021. 
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2 ANÁLISE MORFOLÓGICO FUNCIONAL DO AGLOMERADO 

URBANO E ANÁLISE DO EIXO ITABIRA – SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO 

2.1 Definição de aglomerado urbano 

Estabelecer o que é um aglomerado urbano é de suma importância, uma vez que 

esse termo pode ser usado em vários contextos com diversos significados. Esse 

conceito também é utilizado por muitos autores com a denominação de 

aglomeração urbana e, muitas vezes, entendido da mesma maneira que o termo 

aglomerado urbano usado neste estudo. 

O uso do termo aglomerado urbano é relevante, tendo em vista que se pretende 

dar ênfase ao que é indicado pelos estudos recentes, isto é, no que diz respeito a 

se tratar de um novo formato urbano, da formação de uma única cidade composta 

de cidades. O termo visa estabelecer tal realidade e condicionar como esse novo 

modelo de cidade deve ser entendido e consequentemente tratado. 

Entende-se, portanto, como aglomerado urbano um conjunto de cidades, que 

embora possam ter ou não continuidade espacial (conurbação), podem ser 

entendidas e se comportam como uma única grande cidade em razão de: 

a) importantes fluxos diários de pessoas (commuting) e mercadorias; 

b) complementação funcional entre as cidades, com a criação de relações 

predominantemente de tipo horizontal entre os centros mais importantes; 

c) expansão do tecido urbano, com a presença de espaços periurbanos 

dinâmicos, ou seja, pode-se compreender aglomerado urbano como um 

conjunto de processos de intensificação de fluxos interurbanos e expansão 

territorial, ocasionando processos urbanos e a escala regional que extravasam 

os limites político-administrativos municipais (MIYAZAKI, 2008). 
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Vale destacar, entretanto, que o conceito de aglomerado urbano, usado neste 

estudo, difere do uso do termo usado pelo IBGE nas publicações dos últimos 

censos, como aborda Matos (2000), em que se identifica aglomerado urbano como 

comunidades que se estabelecem fora das áreas definidas como urbanas. 

O uso da expressão aglomerado, usado neste estudo, vai ao encontro ao que 

Miyazaki (2010, p.2) destacou como uma segunda perspectiva na forma de 

abordagem sobre aglomeração urbana: 

O que se nota é que existem duas formas de abordagem sobre a 

aglomeração urbana: uma diz respeito a essa concentração de pessoas, 

serviços, atividades etc. em espaços compactos, não ultrapassando 

necessariamente os limites político-administrativos de uma cidade; já o 

outro ponto de vista compreende a aglomeração urbana numa 

perspectiva mais ampla, onde o urbano se processa em um conjunto mais 

complexo e extenso e que engloba mais de uma cidade. 

Como destacado por Conti (2009), os aglomerados urbanos se compõem por 

cidades próximas entre si, possivelmente com características socioeconômicas e 

demográficas similares, o que contribui para a relação de complementaridade de 

forma horizontal entre elas. As relações entre os municípios fortalecem 

internamente o aglomerado e possibilitam que este apresente polarização e 

influência sobre o espaço regional. 

Os níveis hierárquicos das cidades também se destacam na conformação dos 

aglomerados urbanos e estabelecem relações inerentes à proximidade geográfica 

e também hierárquica. São formados por cidades que se enquadram à condição 

de cidades médias e podem incluir cidades médias, propriamente ditas, e cidades 

médias de ordem superior e também podem ser compostos por centros 

emergentes. 

2.2 Metodologia 

Para elaboração do presente estudo, a metodologia baseou-se em levantamento 

bibliográfico sobre hierarquia urbana, novos formatos urbanos, aglomerações 

urbanas, área perimetropolitana e sobre o aglomerado urbano de Itabira e sua 
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dinâmica, buscando entender as características dessa nova realidade urbano-

regional. 

Também foram utilizados dados secundários coletados junto ao IBGE, Google 

Earth, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais ‒ INDE, Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração ‒ SIGMINE, Earthexplorer, entre outros, 

sobre fatores ambientais, socioeconômicos, industriais, etc., com a finalidade de 

retratar as especificidades dos eixos que compõem o aglomerado urbano em 

questão, objetivando indicar os aspectos que constituem esse espaço e destacar 

as condicionantes para verificar as tendências e desenvolvimento do local de 

estudo. 

Os dados primários utilizados para esse diagnóstico foram coletados com base na 

realização de um extenso trabalho de campo, que buscou identificar e traçar o 

perfil das novas urbanizações, complementando os demais dados obtidos com a 

finalidade de compreender mais a fundo a(s) dinâmica(s) da região. 

Os dados obtidos foram organizados em mapas, diagramas e quadros, com o 

propósito de possibilitar o entendimento das informações, assim como sintetizá-

las. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa de caráter morfológico funcional de 

todo aglomerado e uma análise mais criteriosa do eixo Itabira-São Gonçalo do Rio 

Abaixo, o qual ganha destaque por apresentar um processo em curso, com um 

número expressivo de novas urbanizações e por ser um eixo com importantes 

transformações dentro do aglomerado urbano.  
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2.3 Análise morfológico funcional do aglomerado urbano e análise do 

eixo Itabira – São Gonçalo do Rio Abaixo 

Para realização do estudo morfológico funcional do aglomerado, foram 

estabelecidos critérios, baseados na caracterização do aglomerado urbano. Sobre 

a proximidade e fluxos entre os municípios, considerou-se os aspectos 

relacionados à conformação do aglomerado, avaliando as ligações e as posições 

dos centros. Foram analisados também os eixos do aglomerado, considerando-os 

como importantes fatores estruturadores do aglomerado, determinados pelo 

sistema viário, que possibilita a ligação física entre os centros urbanos e novas 

urbanizações, balizando a expansão do território. A respeito da relação entre as 

cidades, destacam-se a hierarquia urbana e a tipologia funcional, que determinam 

o papel exercido e a importância de cada uma nas relações intraurbanas. 
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As Figuras 1 e 2 (CONTI; VIEIRA, 2015) sintetizam, na primeira, a tipologia 

funcional, as características morfológicas e os processos em curso nos eixos que 

compõem o aglomerado, na segunda, os critérios necessários para que um 

conjunto de cidades seja considerado um aglomerado urbano. 

Figura 1 - Diagrama dos estágios dos eixos do aglomerado urbano 

 

Fonte: CONTI, VIEIRA, 2015.  
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Figura 2 - Diagrama dos critérios para identificação de aglomerado urbano 

 

Fonte: CONTI, VIEIRA, 2015. 

O aglomerado urbano em estudo compreende as cidades de Itabira, João 

Monlevade, Nova Era, São Gonçalo do Rio Abaixo e Bela Vista de Minas (FIGURA 

3), as quais são articuladas em uma estrutura complexa composta por cinco 

vértices e seis eixos. Em dois de seus vértices opostos, localizam-se as cidades 

de maior importância, Itabira e João Monlevade. 
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Figura 3 - Diagrama do Aglomerado Urbano de Itabira, João Monlevade, São Gonçalo do Rio 

Abaixo, Nova Era e Bela Vista de Minas 

 

Fonte: CONTI; VIEIRA, 2015. 

Os municípios possuem hierarquia urbana e tipologia funcional diferentes e 

estabelecem relações de dependência e/ou complementaridade, sendo Itabira 

classificada como uma cidade média de ordem superior e um centro regional 

associado. No interior de sua região, caracteriza-se como uma cidade grande, com 

dinâmico desenvolvimento paralelamente à indústria de setores de comércio e 

serviços, o que resulta em ligações além do domínio regional e polariza sua região 

de forma compartilhada com outro centro, João Monlevade. João Monlevade é 

uma cidade média propriamente dita, com características intermediárias, em 

relação a aspectos demográficos, econômicos e hierárquicos, possui posição 

geográfica em eixos viários relevantes, estabelece relação importante com centros 

maiores. No entanto, mantém relações intensas com as cidades menores, um 

subcentro regional associado, participando da polarização da região em parceria 

com um centro de nível hierárquico e dimensões maiores (Itabira) e as cidades de 

Bela Vista de Minas, Nova Era e São Gonçalo do Rio Abaixo, consideradas como 

pequenas cidades e centros menores associados, de acordo com Conti e Vieira 

(2015). 

Os eixos que compõem o aglomerado urbano de Itabira são definidos com base 
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nas principais vias de circulação existentes entre os municípios, importantes 

fatores de integração entre as cidades e para o surgimento de novos 

assentamentos, os quais determinam a estruturação do aglomerado em seis eixos. 

Todavia, o aglomerado em estudo pode ser entendido subdividindo-o em duas 

partes, com base em dois elementos estruturadores, os eixos mais relevantes: 

Itabira ‒ São Gonçalo do Rio Abaixo, onde há presença de grande número de 

novas urbanizações, maior complexidade e onde se apresentam áreas com maior 

dinamismo e processos em curso, com mudanças atuais mais expressivas (esse 

eixo será analisado mais profundamente); João Monlevade ‒ Nova Era (passando 

também por Bela Vista de Minas), onde apresenta grande tendência à conurbação. 

Na constituição do aglomerado urbano, destacam-se as tipologias descritas a 

seguir: 

a) agregados: em vários centros urbanos, especialmente naqueles em 

processo de conurbação (MAPA 5), são encontradas novas urbanizações 

que correspondem a essa tipologia e que estão em várias fases de 

consolidação. Por apresentarem, em alguns casos, continuidade com o 

tecido urbano dos centros existentes, podem ser confundidas com 

urbanizações pertencentes à periferia destes, no entanto, suas dimensões 

e características, em termos de densidades e usos previstos, tornam-nos 

autônomos, conformando-os como urbanizações periurbanas. Essas novas 

urbanizações são encontradas facilmente na zona perimetropolitana de 

Belo Horizonte, especialmente naqueles centros que ocupam os níveis 

mais altos da hierarquia urbana e se qualificam como o resultado de 

processos que conjugam a difusão urbana e populacional no território 

perimetropolitano a processos especulativos de parcelamento da terra rural 

(MAPA 5); 

b) mutações: tipos de urbanizações que se encontram na zona 

perimetropolitana de Belo Horizonte ao longo das rodovias mais 

importantes e, mesmo dentro do território rural, em lugares relativamente 

próximos dos grandes centros urbanos. São urbanizações que encontram 
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na implantação de uma indústria a razão para sua formação e 

desenvolvimento, mas que não possuem força suficiente para se 

transformar em novos centros autônomos, mantendo sua dependência das 

indústrias nelas presentes (MAPA 5). 

c) novos assentamentos: provavelmente, são tipos de novas urbanizações 

mais difusas no espaço perimetropolitano e que correspondem, em geral, a 

novos loteamentos que, pelos usos presentes neles, não se limitam à 

moradia e pelo padrão socioeconômico de seus moradores, são autônomos 

em relação ao território que os circunda. Em geral, tratam-se de espaços 

urbanos fechados que possuem várias tipologias e atendem um público 

variado, desde grupos de renda maior, que ocupam os, assim 

denominados, condomínios fechados, caracterizados, em geral, por uma 

estrutura fundiária de baixa densidade e com casas individuais até os 

grupos de baixa renda, que ocupam espaços urbanos de baixa qualidade, 

com sérias deficiências na dotação de infraestruturas básicas. Existe uma 

relação mútua entre os loteamentos para grupos de renda média e alta e 

os grupos de renda baixa. Os primeiros fornecem emprego para os 

segundos, que fornecem mão de obra. Em geral, são localizados uns 

próximos aos outros, mas não apresentam algum tipo de integração do 

ponto de vista urbanístico. Ao contrário dos novos assentamentos 

ocupados por grupos de baixa renda, não foi possível obter informações se 

os imóveis ocupados por grupos de renda alta e média constituem primeiras 

ou segundas casas. Entretanto, vários estudos (COSTA, 1994; MONTE-

MÓR, 2003; COSTA et al., 2006) indicam a transformação da segunda casa 

em residência fixa em muitos dos novos assentamentos próximos àqueles 

municípios periféricos da metrópole. É possível que esse fenômeno esteja 

se alastrando, impulsionado pelo processo de recuperação da rede 

rodoviária regional, iniciado nos últimos anos. A recuperação e melhoria da 

rede rodoviária constitui um fator determinante na difusão urbana, 

garantindo a mobilidade e facilitando os deslocamentos. Não obstante 

essas novas urbanizações serem encontradas em todo o espaço 
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perimetropolitano, são particularmente concentradas ao longo das rodovias 

mais importantes, como a BR-040 tanto na porção sul, em direção a 

Congonhas, quanto na porção norte, alcançando e ultrapassando Sete 

Lagoas, e ao longo da BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, 

especialmente no trecho que vai de Itabirito a Ouro Preto. Nesse último 

caso, a presença é tão difusa que levou à hipótese de que se esteja em 

curso um processo de conurbação entre Itabirito e Ouro Preto, por meio 

desse tipo de urbanização, baseado, portanto, em um espaço com uso 

urbano residencial de baixa densidade. 

Na zona perimetropolitana de Belo Horizonte, foram encontradas algumas 

novas urbanizações pertencentes a essa tipologia localizada, porém, não 

mais às margens de rodovias, mas às margens de represas. Essa situação 

é encontrada naquelas represas que não são mananciais para captação de 

água da COPASA ou de outras concessionárias dos serviços de 

saneamento básico. Essas urbanizações parecem estar fortemente ligadas 

com os centros urbanos a elas próximos, como é o caso de Itaúna com a 

Barragem do Benfica, Divinópolis com a Barragem de Carmo do Cajuru, 

Formiga com a represa de Furnas etc. (MAPA 5); 

d) urbanizações: esse tipo de nova urbanização configura-se como algo 

alternativo aos novos assentamentos, pois surge quase que 

espontaneamente ao longo de uma rodovia, às vezes, impulsionada pela 

localização, a posteriori, de indústrias de vários portes, o que estimula seu 

processo de crescimento, mas não necessariamente o processo de 

desenvolvimento com o ganho de autonomia e identidade própria. É 

composta, em geral, por habitações individuais e por população com um 

perfil socioeconômico de renda média a baixa. Esse tipo de nova 

urbanização pode ser encontrado em lugares específicos como 

entroncamentos rodoviários ou entroncamentos multimodais e, mesmo 

nessa situação, a urbanização mantém as características mencionadas 

anteriormente (MAPA 5); 



 
 

54 
 

 

e) assentamentos pontuais: esse tipo de nova urbanização está associado 

aos grandes eixos viários e, em muitos casos, com base em preexistências 

locais que serviram como suporte para um novo processo de urbanização 

que, em geral, não chega a constituir uma entidade autônoma e fechada 

como a maioria dos novos loteamentos. Trata-se de um espaço urbano que 

evolui de maneira lenta e gradativa, mantendo as características locais e 

transformando-se na medida em que adquire equipamentos e atividades 

produtivas de porte variado (MAPA 5); 

f) agregações lineares: esse tipo de urbanização se caracteriza pela 

presença de áreas de uso misto com a presença de residências e indústrias 

de vários portes, estas últimas localizadas estrategicamente às margens 

das rodovias. Trata-se de um tipo de urbanização cuja presença na zona 

perimetropolitana de Belo Horizonte é recente, mas não se trata de uma 

novidade, pois esse tipo de urbanização se encontra já dentro do espaço 

metropolitano ao longo das rodovias mais importantes. O espaço, ao longo 

do qual há presença significativa desse tipo de urbanização na RMBH, é, 

talvez, o trecho da BR-381, de Contagem até Betim. Para a zona 

perimetropolitana, esse processo se encontra em vários lugares, ainda em 

sua fase inicial, mas com uma perspectiva de franco crescimento e, em 

geral, localiza-se ao longo das rodovias, em proximidade dos centros 

urbanos, como é o caso da cidade de Conselheiro Lafaiete. 

Em alguns casos, as agregações lineares caracterizam-se por serem 

compostas somente por indústrias de vários portes, como acontece no 

trecho da MG-431 entre Itaúna e Pará de Minas. Nesse caso específico, 

existe a hipótese de que esse tipo de urbanização possa gerar um tipo 

particular de conurbação entre os dois centros em questão, caracterizada 

por uma baixa densidade e uso residencial não predominante, pelo menos 

por certo tempo (MAPA 5); 

g) filamentos: essa tipologia surge espontaneamente, geralmente associada 

a outras tipologias, principalmente a novos assentamentos, assentamentos 
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pontuais e agregações lineares, especialmente como elemento de conexão 

e de possível expansão. São formações lineares de edificações ao longo 

de estradas ou percursos históricos, ou ao longo dos rios, elementos 

orográficos ou dotados de novas infraestruturas. Configuram-se como fitas 

edificadas ao longo de um elemento linear e, ao longo de sua evolução, 

podem dar lugar a sistemas conurbados entre assentamentos urbanos 

fechados. 

A organização linear dos assentamentos urbanos de dimensão contida é 

muito frequente na história dos processos de urbanização da antiguidade 

até hoje em dia e, em muitos casos, apresenta uma realidade do passado. 

Essa morfologia se encontra geralmente em contextos rurais em 

transformação e coexistem com outras formas de assentamento em um 

território que vai, cada vez mais, metropolizando-se (MAPA 5) (FONT; 

CARRACEDO; VECSLIR, 2005).   
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Mapa 5 - Aglomerado urbano chefiado pela cidade de Itabira 

  

Fonte: ROSA, 2017. 

2.4  Eixo Itabira – João Monlevade 

O eixo de menor complexidade, Itabira ‒ João Monlevade, tem sua ligação 

territorial estabelecida pela LMG-779, uma via de ligação municipal, implantada 

em uma área repleta de acidentes topográficos relevantes que limitam o número 

de novas urbanizações e dificultam novas formações. As novas urbanizações 

existentes são poucas e apresentam-se na forma de filamentos e agregados 

próximos a Itabira. O eixo apresenta-se no estágio 4, em situação estacionária, 

sem urbanizações significativas. 
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2.5 Eixo Itabira – Nova Era 

Acompanhando o curso do Rio do Peixe, estruturado pela rodovia federal BR-120 

e pela Estrada de ferro Vitória a Minas, encontra-se o eixo Itabira - Nova Era, que 

apresenta poucas novas urbanizações e conta também com o fator de acidentes 

topográficos, que acaba dificultando o desenvolvimento dos assentamentos e 

filamentos presentes. O eixo está em processo de formação, no estágio 3.1, com 

possibilidade de aparecimento de novas urbanizações. 

2.6 Eixo João Monlevade – São Gonçalo do Rio Abaixo 

O eixo João Monlevade – São Gonçalo do Rio Abaixo é ordenado pela rodovia 

federal BR-381, apresenta um número significativo de novas urbanizações, no 

entanto, incapazes de dinamizar esse espaço, com tipologia predominante de 

assentamentos pontuais e de agregados, esses últimos localizados próximos do 

centro urbano de São Gonçalo do Rio Abaixo. Assim como no eixo Itabira ‒ João 

Monlevade, a topografia acidentada constitui um importante fator ao não 

aparecimento e crescimento de novas urbanizações. O eixo encontra-se no 

estágio 3.1, em processo de formação e com um número expressivo de novas 

urbanizações. 

2.7 Eixo João Monlevade ‒ Nova Era 

A rodovia federal BR-381 também ordena o eixo João Monlevade ‒ Bela Vista de 

Minas – Nova Era, que apresenta um grau expressivo de complexidade, baseado 

na contiguidade do território, onde quase se estabelece uma conurbação entre 

João Monlevade e Bela Vista de Minas. Entre as novas urbanizações presentes, 

uma delas ganha maior destaque em razão do seu tamanho e quantidade de 

edificações ‒ a comunidade Lajes, localizada ao longo da BR-381, que se 

apresenta em fase de crescimento e consolidação, principalmente em sua parte 

a nordeste. Sua expressividade leva à hipótese de que em breve irá desempenhar 

um papel importante, tornando-se centro de eixo. Entretanto, para que isso 

ocorra, é imprescindível que a urbanização agregue usos e funções e, nesse 
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sentido, torne-se referência para outras urbanizações tanto em seu entorno 

quanto ao longo do eixo. 

A parte remanescente do eixo, correspondente à outra metade, apresenta poucas 

urbanizações e pouco dinamismo. 

Dessa forma, compreende-se que parte do processo de dinamização do espaço 

periurbano do aglomerado urbano em questão vem se constituindo em função de 

João Monlevade e Bela Vista de Minas. O eixo aproxima-se ao estágio 2.1, com 

um processo parcial de conurbação entre os centros urbanos do aglomerado e 

as novas urbanizações mais próximas. 

2.8 Eixo Itabira ‒ São Gonçalo do Rio Abaixo 

O eixo mais complexo e de maior significância é o eixo Itabira ‒ São Gonçalo do 

Rio Abaixo (MAPA 6), onde existem várias novas urbanizações e uma 

conformação viária diferenciada, composta por mais de uma via. Esse eixo 

representa uma parte do aglomerado, resultante da subdivisão do aglomerado 

em dois eixos estruturadores principais. Vale destacar que, nesse eixo, também 

estão presentes municípios anexos ao aglomerado, Bom Jesus do Amparo e 

Barão de Cocais, estes não mantêm relações relevantes como os demais 

municípios do aglomerado, mas possuem interações em razão da proximidade 

entre suas ocupações, principalmente com São Gonçalo do Rio Abaixo. 

No eixo, estão presentes três vias principais, as rodovias estaduais MG-434 e MG-

129, e a rodovia federal BR-381, que o subdivide em partes. Uma das partes é 

constituída pela MG-434, considerando o trecho entre o cruzamento com a BR-

381 até as proximidades de Itabira, passando pela MG-129. Nessa área, estão 

presentes assentamentos pontuais e um filamento ao longo da rodovia. A outra 

parte é constituída pela MG-129, do entroncamento com a MG-434 até as 

imediações da sede de São Gonçalo do Rio Abaixo. Com maior complexidade, 

nessa parte do eixo, estão localizados assentamentos pontuais, filamentos, novos 

assentamentos, mutações, assim como urbanizações em entroncamentos da 

rodovia, que fomentam as demais tipologias. Tais entroncamentos, embora não 
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estejam completamente pavimentados, também são responsáveis por estabelecer 

conexões viárias entre as rodovias. Assim, uma ligação entre a MG-129 e a BR-

381 é estabelecida pela Rua Principal, acompanhando o sentido do Rio Una, e a 

“Estrada de Vargem Alegre” liga a MG-129 a MG-434. Também ganha destaque 

a região próxima do cruzamento entre a MG-434 e a MG-129, onde novas 

urbanizações apresentam grande crescimento e tendência à conurbação. Outro 

trecho é formado pela BR-381, partindo do núcleo urbano de São Gonçalo do Rio 

Abaixo até encontrar-se com a MG-434, apresentando um filamento e um 

assentamento pontual. Dessa forma, em razão de sua estruturação e pelos 

processos em curso, o eixo encontra-se no estágio 2.2. 

A dinâmica do eixo pode ser mais bem entendida analisando os 30 assentamentos 

presentes, com base nos dados primários e secundários coletados na pesquisa. 

Mapa 6 - Eixo São Gonçalo do Rio Abaixo - Itabira

Fonte: ROSA, 2017. 
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As ocupações ocorrem, em grande parte, na zona rural e de forma espontânea, 

com traçados urbanos indefinidos e não seguem parâmetros pré-determinados. O 

tipo de uso se dá majoritariamente como tipo residencial, com a existência também 

de núcleos que dispõem de serviços e atividades econômicas, principalmente a 

presença de granjas e equipamentos de uso coletivo, que centralizam algumas 

atividades. Existem também dois núcleos industriais no eixo. 

Com base na observação do padrão das edificações, fica subentendido que a 

maior parte da população do eixo se enquadra em perfil de renda média baixa. 

Sobre a infraestrutura, os assentamentos são atendidos por serviços de energia 

elétrica, abastecimento de água e, em sua maioria, apresentam ruas 

pavimentadas. Todo o eixo é atendido por transporte coletivo, mesmo que 

somente em suas vias principais (  
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Mapa 7 - ).  
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Mapa 7 - Urbanizações presentes ao longo do eixo São Gonçalo do Rio Abaixo - Itabira  

 

Fonte: ROSA, 2017.
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2.9  Setorização e dinâmica do eixo 

Para realização do estudo da dinâmica e setorização do eixo foram destacados 

aspectos da estrutura urbana presente, que se caracteriza pelos principais 

acessos, barreiras à ocupação, desarticulações, grandes equipamentos, serviços 

e concentração de população (MAPA 8). 

O eixo foi setorizado em quatro partes, levando em consideração a rodovia de 

acesso e as dinâmicas presentes. Para determinação da dinâmica de cada setor, 

foram avaliados os critérios descritos acima. 

O setor um se mostra estagnado, não apresenta atrativos para convergência de 

fluxos e crescimento, a tipologia é tipicamente residencial e as ocupações não 

contam com equipamentos de uso coletivo. 

O setor dois apresenta o maior dinamismo no eixo, apresentando grande 

tendência a crescimento. Nele estão presentes as comunidades com maiores 

densidades demográficas, equipamentos de uso coletivo, novos loteamentos, 

além de não apresentar grandes barreiras à ocupação, com estradas que 

adentram o território no sentido oeste, sua tendência de expansão mais relevante 

também ocorre nesse sentido, onde se localizam urbanizações com grande 

capacidade de convergência de fluxos. 

O setor três apresenta consolidação e pequeno crescimento, com uma 

desarticulação territorial estabelecida por uma grande cultura de eucaliptos. Seu 

crescimento torna-se limitado naquele sentido e apesar de apresentar 

concentração de algumas atividades, como as de lazer e as religiosas, não existem 

fatores de grande atração na região. 

O quarto setor, apesar das obras viárias, não apresenta indícios de crescimento, 

suas ocupações estão em fase de consolidação/estagnação.  
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Mapa 8 - Setorização e dinâmica do eixo São Gonçalo do Rio Abaixo - Itabira 

 

Fonte: ROSA, 2017. 
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2.10 Síntese 

Com base nos estudos realizados neste trabalho, é possível assinalar alguns 

aspectos sobre o aglomerado urbano de Itabira e principalmente sobre o eixo 

Itabira - São Gonçalo do Rio Abaixo, recorte específico realizado na pesquisa. 

Constatou-se que a principal atividade que promove a dinâmica no aglomerado 

continua sendo a indústria juntamente com a mineração, embora tenha perdido 

forças nos últimos anos. O eixo Itabira – São Gonçalo do Rio Abaixo 

representa a área de maior crescimento e dinâmica dentro do aglomerado 

urbano de Itabira. Em suas proximidades, a mineradora Vale tem feito grandes 

investimentos, como a mina Brucutu, o que atraiu grande número de indústrias 

e consequentemente aqueceu o mercado imobiliário e aumentou a 

arrecadação do município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Também se nota no 

eixo grande frequência na atividade em granjas. 

A duplicação da BR-381 enfatiza a importância do transporte para as novas 

localizações e deslocamentos, sendo também importante fator dinamizador do 

aglomerado e do eixo em um cenário póstero, possibilitando e fortalecendo as 

interações espaciais, com a melhora da mobilidade. 

Percebeu-se que o eixo Itabira ‒ São Gonçalo do Rio Abaixo (MAPA 9) 

apresenta grande tendência de crescimento ao longo da MG-129 no sentido 

oeste, dentro do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, aproximando-se 

dos limites com os municípios anexos ao aglomerado, Barão de Cocais, que 

integra o Colar Metropolitano – CMBH, e Bom Jesus do Amparo, que 

apresentam significativa relação com o eixo analisado, o que, de certa forma, 

pode aumentar a interação do aglomerado com esses municípios no futuro. 

É possível notar a falta de ações conjuntas entre os municípios para 

desenvolvimento do eixo e do aglomerado como um todo. Além das próprias 

relações estabelecidas entre os municípios que compõem o aglomerado, 

aparecem diversas situações em que as ocupações próximas aos limites 

municipais podem gerar processos em locais nos quais não existem 
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determinações sobre ordenamento territorial no âmbito municipal e regional ou 

estas são insuficientes. No entanto, as relações urbanas extrapolam os limites 

político-administrativos dos municípios, expandindo o limite intra-urbano, o que 

faz valer a denominação de aglomerado urbano e afirma a necessidade de um 

plano intermunicipal. 

Mapa 9 - Urbanizações no município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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3 MOBILIDADE URBANA EM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 

A cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), a exemplo da imensa maioria dos 

municípios brasileiros, apresenta, entre seus desafios, a adoção de parâmetros e 

ações que viabilizem a construção e o alcance de padrões mais sustentáveis de 

mobilidade urbana, os quais estejam compatíveis com a realidade do município. Para 

tal, a revisão do Plano Diretor da localidade, bem como a elaboração de um Plano de 

Mobilidade Urbana são elementos chaves, já que esses devem atuar como 

ferramentas auxiliadoras aos gestores da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Importa ressaltar que um planejamento que considere médio e/ou longo prazos deve 

ser feito de modo que se observem indicadores do passado, bem como tendências 

consolidadas, estudos e projetos, de forma que seja possível criar condições para que 

um município possa crescer e se desenvolver de forma ordenada e adequada. 

Assim, planos de mobilidade urbana, assim como planos diretores, devem ser 

monitorados ao longo do tempo e suas propostas devem ser revistas/reformuladas, 

de forma a se adequarem à atual realidade da localidade. Portanto, esses devem ser 

implantados de forma que se tenha em mente a rápida evolução das cidades e a 

realidade social atualizada delas. 

Segundo a Lei federal nº 12.587 (BRASIL, 2012b), que instituiu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, em seu Artigo 24, o Plano de Mobilidade Urbana é o 

instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Além disso, no 

mesmo Artigo, em seu parágrafo 1º, inciso I, são obrigadas a elaborar e aprovar 

planos de mobilidade, compatíveis e integrados com o Plano Diretor Municipal, 

cidades que, entre outros critérios, tenham população superior a 20.000 habitantes. 

Nesse sentido, a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana de São Gonçalo do 

Rio Abaixo, em que pese não ser ato obrigatório, representaria um marco legal 

fundamental da política de desenvolvimento urbano, que objetiva integrar os 

diferentes modos de transporte e melhorar os padrões de acessibilidade e mobilidade 

das pessoas e das cargas no território municipal. Assim, recomenda-se que, 

aproveitando esse importante momento de “releitura urbanística” do município, 
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considerando a revisão do Plano Diretor Participativo de São Gonçalo do Rio Abaixo, 

que os munícipes e seus representantes considerem a possibilidade de investir na 

elaboração do seu Plano de Mobilidade, o qual seja pautado nos seguintes objetivos 

estratégicos: 

a) fazer o transporte coletivo ser mais atrativo do que o transporte motorizado 

individual, ampliando a adesão da população ao transporte público na cidade; 

b) promover melhorias contínuas de questões relacionadas à mobilidade, como 

equipamentos, infraestrutura e segurança ao usuário; 

c) contribuir para a melhoria da qualidade ambiental por meio do estímulo aos 

modos de transporte não motorizados. 

Para auxiliar nas reflexões e análises decorrentes dessas recomendações, o presente 

relatório tem como objetivo apresentar um breve diagnóstico analítico e propositivo 

acerca das atuais condições de mobilidade e acessibilidade espaciais em São 

Gonçalo do Rio Abaixo, utilizando informações obtidas em observações feitas in loco, 

em visita técnica realizada em 29 de junho de 2021, por meio de dados e documentos 

coletados junto à Prefeitura Municipal e revisão da literatura acerca de temas 

pertinentes. O relatório aqui apresentado é dividido em quatro subeixos, que serão 

posteriormente apresentados, e apresenta a situação atual para São Gonçalo do Rio 

Abaixo. 
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3.1 Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta  

O Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta tem como objetivo propor 

mudanças no que se refere às decisões de viagens dos usuários do transporte 

individual motorizado em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), de modo que estes 

passem a escolher outros modos de transporte mais sustentáveis, como transporte 

coletivo, a pé ou em bicicleta. Portanto, nesta seção, busca-se sugerir caminhos para 

que possam ser feitas mudanças buscando melhorar a situação observada 

atualmente no município. 

Para facilitar as discussões e as definições de medidas a serem tomadas sobre cada 

área, sugere-se uma divisão em subeixos, sendo estes: 

a) mobilidade ativa; 

b) mobilidade pública; 

c) mobilidade individual motorizada; 

d) logística urbana e transporte de carga. 

O subeixo referente à mobilidade ativa engloba deslocamentos a pé e por bicicleta. O 

subeixo mobilidade pública refere-se ao transporte público coletivo por ônibus e táxis. 

Já o subeixo mobilidade individual motorizada é composto por carros e motocicletas, 

de modo geral. O subeixo logística urbana trata da circulação e entrega de 

mercadorias na cidade.  

Convém ressaltar que para construção de cidades mais inclusivas e justas para todos 

os seus habitantes deve-se basear na melhoria do transporte coletivo e na 

infraestrutura disponível para o transporte ativo, bem como na redução dos benefícios 

concedidos ao usuário do transporte individual motorizado como, por exemplo, 

converter zonas públicas de estacionamento em áreas a serem utilizadas pelos 

pedestres. Sendo assim, para modificar as cidades em que vivemos, podemos utilizar 

várias soluções, mas é importante que o planejamento dos espaços urbanos seja feito 

de modo que se considerem todos os atores de mobilidade, ou seja, incluindo os 

transportes não motorizados e coletivos (RUBIM; LEITÃO, 2013). 
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3.1.1 Subeixo 1 – Mobilidade Ativa 

De acordo com a Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana (BRASIL, 

2019a), os modos de transporte não motorizados são aqueles em que se utiliza do 

esforço humano ou da tração animal para se realizar a locomoção, ou seja, esses são 

transportes ativos. Portanto, no subeixo Mobilidade Ativa serão tratados os aspectos 

referentes ao transporte ativo que, no caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, refere-se 

aos deslocamentos a pé e por bicicleta. Convém ressaltar que o uso desses modos 

possibilita que o usuário tenha uma maior interação com a cidade e com o espaço 

urbano, por causa da velocidade com que se deslocam. 

Entre as vantagens desses modos de transporte, estão a não emissão de poluentes 

e a tendência à melhoria da qualidade de vida da população, seja por redução da 

quantidade de poluentes, lançados na atmosfera, ou pela melhora do 

condicionamento físico de seus “praticantes”. Também são modos de deslocamento 

de baixo custo de locomoção, o que pode ser decisivo para a parcela de população 

dotada de menor renda. Entretanto, entre as suas desvantagens, pode-se destacar o 

limitado alcance espacial, por isso eles são mais competitivos em curtas e médias 

distâncias. Contudo, o raio de abrangência dos transportes ativos pode ser aumentado 

com a utilização da intermodalidade, que pode ser compreendida pelo uso de mais de 

um modo de transporte integrado, a fim de transpor uma determinada distância, com 

o deslocamento a pé ou de bicicleta para complementar viagens motorizadas, sejam 

elas por meio do transporte coletivo ou pelo transporte individual. 

Para que a população mude seus hábitos e passe a optar por esses modos de 

deslocamento, é importante que as necessidades desses grupos sejam atendidas. 

Para tal, é necessário que se mude a forma como o planejamento das cidades é feito, 

de modo que o espaço urbano seja concebido de forma mais justa e igual para todos 

e assim seja fornecida a infraestrutura necessária para a realização desses 

deslocamentos. 
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3.1.1.1 Deslocamentos a pé  

O deslocamento a pé é a forma mais democrática e primordial de se deslocar, visto 

que está disponível para todos, exceto para crianças muito pequenas ou aqueles que 

possuem alguma dificuldade de locomoção (VASCONCELLOS, 2000). Sendo assim, 

pedestre é qualquer ser humano que se desloque a pé, ainda que não faça todo seu 

deslocamento integralmente a pé (BID; MDR, 2020). Logo, os pedestres são crianças, 

adultos, idosos, sejam eles homens ou mulheres que tenham ou não dificuldades de 

locomoção, sejam estas temporárias ou permanentes (ANDRADE; LINKE, 2017), ou 

seja, são pessoas que possuem diferentes percepções e agilidades (ITDP, 2018).  

Fornecer uma infraestrutura de qualidade para pedestres pode ser uma forma de 

estimular as pessoas para que realizem viagens mais curtas usando esse modo 

(ITDP; EMBARQ, 2013). Entretanto, uma boa infraestrutura para os pedestres deve 

reunir qualidades como: segurança viária, conforto, boa conservação das calçadas, 

iluminação adequada, segurança pública, conectividade, atratividade e acessibilidade 

universal (SÃO PAULO, 2015). 

De acordo com a Lei nº 671 (SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2006), Art. 127, uma 

das diretrizes relativas à pavimentação de vias urbanas refere-se a priorizar a 

implantação de calçadas de modo que se adote uma largura suficiente para a 

circulação de pedestres e para acomodar equipamentos urbanos e abrigos para 

usuários do transporte coletivo. Segundo a Lei nº 916 (SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO, 2011), a segurança na circulação de pedestres é uma das diretrizes no 

município, assim como o estabelecimento da prioridade para deslocamentos a pé e 

transporte coletivo de passageiros sobre o transporte individual. 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, observam-se alguns problemas no que se refere à 

infraestrutura disponível aos pedestres. Durante visita à cidade, foi possível observar 

que um problema recorrente se refere à ocorrência de calçadas estreitas 

(FOTOGRAFIA 1). Tal situação, tende a dificultar a circulação de pedestres, em 

especial, daqueles que possuem alguma dificuldade de locomoção. Além disso, as 

calçadas estreitas em áreas com grande fluxo de pedestres representam um risco 
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adicional, visto que, nesses casos, os pedestres tendem a preferir se deslocar pela 

pista de rolamento junto com os veículos e não pelas calçadas (FOTOGRAFIA 3).  

Fotografia 1 - Calçadas estreitas em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 2 - Calçadas estreitas em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 3 - Pedestres se deslocando junto aos veículos na pista de rolamento 

  

  

Fonte: Autores. 

Outros problemas também se mostraram bastante recorrentes na localidade e 

contribuem de forma significativa para o deslocamento de pedestres junto aos 

veículos na pista de rolamento. Entre esses, pode-se citar a total falta de calçada em 

determinados trechos (FOTOGRAFIA 4). Também pode-se citar a obstrução das 

calçadas (FOTOGRAFIA 5) por material de construção, caçamba, caixas de papelão 

e outros. O estacionamento irregular de veículos nas calçadas, como o de carros e 

motos (FOTOGRAFIA 6), também é um problema no deslocamento dos pedestres e 

pode ser um risco extra por aumentar a possibilidade de conflito entre pedestres e 

veículos na área das calçadas. Importante salientar que, de acordo com a Lei 

municipal nº 671 (SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2006), uma das diretrizes do 

sistema viário refere-se à redução ao mínimo do conflito entre veículos e pedestres, 

principalmente na zona central da cidade.   
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Fotografia 4 - Trechos com ausência de calçada em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 5 - Calçadas obstruídas em São Gonçalo do Rio Abaixo 

   

Fonte: Autores.  
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Fotografia 6 - Veículos estacionados na calçada em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 7 - Moto estacionada na calçada em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Além de tal situação representar um risco para os deslocamentos dos pedestres, 

ressalta-se que afeta de modo negativo a acessibilidade da área, visto que todas as 

pessoas são pedestres em algum momento. De acordo com a norma brasileira ABNT 

NBR 9050 (ABNT, 2020), que dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliários, 

espaços e equipamentos urbanos, as dimensões mínimas de uma calçada, ou seja, a 

faixa desta que deve estar livre de qualquer obstáculo, deve ter largura mínima de 

1,20m1. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei nº 671 do município, de 20 de 

dezembro de 2016, o passeio ou faixa de calçada deve ser de 4m no caso de via 

arterial ou coletora e de 3m no caso de via local. 

 
1 De acordo com o iCam, índice de caminhabilidade proposto pelo ITDP (2018), consideram-se 
calçadas ótimas aquelas com largura maior ou igual a 2,0m, calçadas boas com largura igual ou maior 
que 1,5 m e calçadas insuficientes como aquelas com largura inferior a 1,5 m. Esse índice de 
caminhabilidade apresenta uma metodologia que possibilita a avaliação das condições do espaço 
urbano de modo que seja possível monitorar a qualidade do espaço público destinado aos pedestres. 
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Em alguns pontos, destaca-se também a presença de recortes nas calçadas por 

causa de bocas de lobo (FOTOGRAFIA 8). Tal situação pode representar um risco 

adicional para os pedestres em seus deslocamentos. A presença de desníveis e 

degraus nas calçadas também pode afetar de modo negativo a acessibilidade. Em 

São Gonçalo do Rio Abaixo, a existência de calçadas com degraus (FOTOGRAFIA 9, 

10) é bastante recorrente, tanto no que se refere a áreas mais planas quanto a áreas 

mais íngremes. 

Fotografia 8 - Calçada com recorte para boca de lobo  

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 9 - Calçadas com degraus em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 10 - Calçadas com degraus em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

A falta de rampas, observada na localidade, também afeta de modo negativo a 

acessibilidade na área. Durante a visita em campo, foram observados poucos 

rebaixamentos na travessia ou travessias em nível (FOTOGRAFIA 11). Em alguns 

casos, o que se podia notar era a presença de rampa em apenas um dos lados da 

calçada (FOTOGRAFIA 11, 12), o que transmite uma falsa sensação de 

acessibilidade. De acordo com a Lei municipal nº 671, de 20 de dezembro de 2006, 

uma das diretrizes referentes à pavimentação de vias urbanas relaciona-se à previsão 

e adaptação de rampas entre a pista e a calçada, bem como meios-fios rebaixados 

em locais apropriados de modo a ampliar a acessibilidade.  
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Fotografia 11 - Travessia sem rampa em São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 12 - Travessia em São Gonçalo do Rio Abaixo com rampa em apenas um dos lados 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 13 - Rampa em apenas um dos lados da rua 

   

Fonte: Autores. 

Em algumas travessias em São Gonçalo do Rio Abaixo, pode-se observar a 

necessidade de reparos e de implantação de uma melhor sinalização (FOTOGRAFIA 

14), ou até mesmo a padronização da sinalização (FOTOGRAFIA 14). Na cidade, são 

escassas, ou até mesmo inexistentes, estruturas como travessias elevadas, aviso 

sonoro para auxílio na travessia e sinalização destinada aos pedestres.   
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Fotografia 14 - Travessias em São Gonçalo do Rio Abaixo 

   

   

Fonte: Autores.  



 
 

81 
 

 

Fotografia 15 - Sinalização não padronizada para pedestres em São Gonçalo do Rio Abaixo 

   

Fonte: Autores. 

A conservação do pavimento das calçadas também é um problema presente em 

algumas áreas da cidade, visto que se pode observar a presença de buracos. A má 

conservação do pavimento das calçadas pode aumentar consideravelmente o risco 

de queda dos pedestres durante seus deslocamentos. 

Além dos buracos, outra situação que pode ser vista com bastante recorrência na 

localidade refere-se ao lançamento irregular de água da chuva. Em alguns casos, os 

canos presentes na calçada atuam como buracos (FOTOGRAFIA 16). E, em outros 

tantos casos, a própria água da chuva concorre como risco adicional aos pedestres 

(FOTOGRAFIA 16), visto que, nesses casos, a água de chuva é lançada diretamente 

na calçada e não na sarjeta, como deveria ser. De acordo com a Lei municipal nº 671 

(SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2006), Art. 266, parágrafo 1º, o escoamento de 

águas pluviais deve ser feito por meio de canalização embutida no passeio, de forma 

que esta seja lançada diretamente na rede pluvial ou na sarjeta.  
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Fotografia 16 - Buraco de lançamento irregular de água da chuva na calçada 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 17 - Lançamento irregular de água da chuva na calçada 

  

Fonte: Autores. 

Importante ressaltar que, entre os pontos positivos observados na localidade, 

observou-se a limpeza das calçadas (FOTOGRAFIA 18). Durante a visita a campo, foi 

possível notar, ao longo do dia, diversos profissionais trabalhando nessa tarefa 

(FOTOGRAFIA 18) e, de modo geral, ainda que não se tenha observado a presença 

de muitas lixeiras destinadas aos transeuntes da área pela cidade, as calçadas 

estavam bastante limpas. De acordo com a Lei municipal nº 671, um dos objetivos da 
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política municipal de saneamento básico refere-se a assegurar os serviços de limpeza 

e conservação dos espaços públicos. Tal situação auxilia os pedestres em seus 

deslocamentos, pois reduz o risco de acidentes, ocasionados pela presença de 

resíduos no chão, como quedas. Em alguns pontos da cidade, foi possível observar a 

presença de sacos de lixo na calçada ou lixeiras (FOTOGRAFIA 20), que consistiam 

em obstáculos, fazendo o pedestre precisar se desviar.  

Fotografia 18 - Calçadas limpas em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 19 - Profissionais da limpeza urbana em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 20 - Sacos de lixo e lixeira na calçada 

 

Fonte: Autores.  
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Outro ponto positivo observado na cidade refere-se à presença de pontes destinadas 

exclusivamente ao deslocamento de pedestres. De acordo com as informações 

apresentadas no site da Câmara municipal (SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2017), 

a cidade está localizada às margens do Rio Santa Bárbara e, para a ligação entre as 

duas margens, há uma ponte veicular e duas destinadas exclusivamente para trânsito 

de pedestres (FOTOGRAFIA 21). A presença dessas pontes aumenta a conectividade 

para os pedestres, em virtude da existência de mais rotas disponíveis e, assim, podem 

se sentir motivados a optar pelo deslocamento a pé em seus percursos diários. 

Fotografia 21 - Ponte para circulação exclusiva de pedestres 

  

Fonte: Autores.  
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Entretanto, na área central da cidade, observa-se uma grande área destinada ao 

estacionamento de veículos particulares (FOTOGRAFIA 22) na Praça Primeiro de 

Maio. Esse amplo espaço reservado ao transporte motorizado, poderia ser dedicado 

aos pedestres ou à população, de modo geral, se fosse convertido em uma praça e/ou 

espaço de lazer, como também poderia ampliar a área disponível para que os 

pedestres circulem na região. 

Fotografia 22 - Praça Primeiro de Maio 

 

Fonte: Autores. 

Muitos dos aspectos citados aqui estão relacionados com a definição de 

caminhabilidade. Logo, se faz importante destacar que a definição de caminhabilidade 

se relaciona com as condições do espaço urbano de acordo com a percepção dos 

pedestres, ou seja, em que medida determinadas características do ambiente urbano 

favorecem ou não tais deslocamentos (ITDP, 2018). Nesse sentido, índices de 

caminhabilidade vêm sendo desenvolvidos com o intuito de servirem como 

ferramentas, que podem auxiliar na mensuração das características do ambiente de 

circulação pedonal. Todos os atributos/indicadores citados anteriormente (a exemplo, 

largura,  qualidade da pavimentação e condições de limpeza das calçadas) podem, 

portanto, ser mais bem avaliados com menos subjetividade por meio da aplicação de 

um índice de caminhabilidade na localidade, de modo que possa auxiliar na 

descoberta de quais são, de fato, os pontos que necessitam de melhorias imediatas 

para aprimorar as condições de caminhabilidade em determinada área e tornar os 

deslocamentos a pé mais atrativos para todos. 
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Destacam-se, como contribuições para a aferição das condições de caminhabilidade 

na localidade, os índices propostos por ITDP (2018), Carvalho (2018) e Barros (2018). 

O iCam, índice de caminhabilidade proposto pelo ITDP (2018), foi desenvolvido para 

o Rio de Janeiro e, em 2018, chegou à sua versão 2.0, que é composta por 15 

indicadores e 6 categorias, a saber: calçada, mobilidade, atração, segurança viária, 

segurança pública e ambiente. Na categoria calçada, são avaliados os indicadores 

largura e pavimentação. Já na categoria mobilidade, avaliam-se os indicadores 

dimensão das quadras e distância a pé ao transporte. Na categoria atração, são 

considerados os indicadores: fachadas fisicamente permeáveis, fachadas 

visualmente ativas, uso público diurno e noturno e usos mistos. Para a categoria 

segurança viária propõe-se mensurar a tipologia da rua e travessias. Na categoria 

segurança pública observa-se a iluminação e o fluxo de pedestres diurno e noturno. 

Por fim, para a categoria ambiente, avaliam-se os indicadores: sombra e abrigo, 

poluição sonora e coleta de lixo e limpeza. 

Já o índice de caminhabilidade proposto por Carvalho (2018) foi concebido para o 

município de Belo Horizonte e é composto por 27 indicadores, que estão distribuídos 

em 8 categorias. São estas: acessibilidade, estética, conectividade, conforto, 

segurança pública, segurança viária, uso do solo e interseções. A escolha dos 

indicadores desse índice baseou-se na relevância destes na literatura, tanto nacional 

quanto internacional, e também foram selecionados outros indicadores que 

representassem características singulares da capital mineira e que não haviam sido 

contemplados na seleção anterior. Na categoria acessibilidade, consideram-se os 

indicadores referentes à largura efetiva do passeio, conservação do pavimento da 

calçada, presença/ausência de desníveis na calçada, presença/ausência de 

sinalização tátil e a topografia do trecho. Já na categoria estética, observam-se: 

atratividade visual, permeabilidade visual, arborização, limpeza do trecho e poluição. 

Na categoria conectividade, são avaliados: tamanho das quadras/quarteirões, acesso 

ao transporte público e infraestrutura cicloviária. Na categoria conforto, são avaliados 

os indicadores: presença de bancos para sentar ao longo dos trechos, proteção contra 

intempéries e infraestrutura pluvial. Na categoria segurança pública, são observados 

os seguintes atributos: presença/ausência de pedestres no trecho e iluminação da via. 



 
 

88 
 

 

Na categoria segurança viária, observam-se os atributos: possibilidade de conflito 

entre pedestre e veículos na calçada, presença/ausência de barreiras de proteção 

(buffers), largura do leito carroçável e velocidade dos veículos na via próxima. Para a 

categoria uso do solo, existem os seguintes indicadores: uso misto do solo e 

presença/ausência de parques e áreas verdes a uma distância caminhável. Por fim, 

para a categoria interseções, devem ser investigados: acesso à travessia, número de 

ruas na interseção e sinalização na interseção. 

Já o índice de caminhabilidade proposto por Barros (2018), que é um desdobramento 

do índice de Carvalho (2018), é mais simplificado, visto que é composto por 15 

indicadores, distribuídos em 4 categorias, a saber: calçadas, interseções, 

características ambientais e infraestrutura. A definição dos indicadores que compõem 

esse índice se deu com base no grau de importância que os pedestres de Belo 

Horizonte atribuíram a cada um dos indicadores. Na categoria calçadas, são avaliados 

os indicadores: conservação do pavimento da calçada, largura efetiva da calçada e 

desníveis ao longo delas. Já na categoria interseções, busca-se avaliar os 

indicadores: sinalização na interseção, número de ruas na interseção e travessias 

acessíveis. Na categoria características ambientais observam-se os indicadores: 

arborização, poluição sonora, topografia do trecho e presença/ausência de pedestres 

no trecho. Por fim, na categoria infraestrutura, são avaliados os indicadores: 

iluminação das vias, limpeza das calçadas, risco de enchentes, atratividade visual da 

região e acesso ao transporte público. 

Vale ressaltar que, de acordo com a Lei municipal nº 671, seção III, também são 

diretrizes: a implantação de arborização ao longo das vias, bem como a promoção de 

uma iluminação pública adequada. Tais aspectos podem contribuir, respectivamente, 

com o conforto e segurança dos pedestres que circulam por tais espaços. 

3.1.1.2 Deslocamentos por bicicleta  

Os deslocamentos por bicicleta alcançam distâncias maiores do que os 

deslocamentos a pé, por isso, são uma opção viável para pequenas e médias 

distâncias. Esse é um meio de transporte que ocupa menos espaço quando 
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comparado ao motorizado, tanto durante o deslocamento quanto ao estacionar 

(SOARES, 2013). 

De acordo com a Lei municipal nº 671, uma das diretrizes apresentadas na seção III 

refere-se a estimular o uso de bicicletas como meio de transporte, enfatizando que, 

para tal, é necessária a implantação de ciclovias em vias arteriais e coletoras. Ainda 

de acordo com essa lei, capítulo V, uma das diretrizes do sistema viário destaca a 

necessidade da disponibilização de condições adequadas, no que se refere ao 

conforto e segurança para os ciclistas e demais usuários de veículos não motorizados. 

Apesar de não ter sido observada a presença de ciclovias, ciclofaixas e/ou ciclorrotas 

em São Gonçalo do Rio Abaixo, pode-se observar frequentemente o deslocamento 

de ciclistas por toda a cidade. A falta desse tipo de infraestrutura faz os ciclistas se 

deslocarem compartilhando espaço com os veículos (FOTOGRAFIA 23), o que 

representa um risco à segurança dos ciclistas (FOTOGRAFIA 23), ou se deslocarem 

compartilhando espaço com os pedestres (FOTOGRAFIA 24), o que representa um 

risco para os pedestres.  
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Fotografia 23 - Bicicletas se deslocando na pista de rolamento de veículos 

 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 24 - Ciclista se deslocando próximo de pedestres e veículos 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 25 - Bicicletas se deslocando na calçada 

   

Fonte: Autores. 

Vale ressaltar que na cidade também não foi observada a presença de bicicletários 

ou paraciclos, o que faz os ciclistas estacionarem suas bicicletas em pontos 

improvisados, como junto ao meio-fio (FOTOGRAFIA 26). Na localidade também, não 

foi observada a presença de vestiários destinados aos ciclistas. 

Fotografia 26 - Bicicletas estacionadas junto ao meio-fio 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 27 - Bicicletas estacionadas junto ao meio-fio 

  

Fonte: Autores. 

Na localidade, tampouco observa-se a presença de qualquer sinalização destinada 

aos ciclistas. Uma sinalização cicloviária urbana de qualidade deve assegurar que os 

ciclistas tenham uma boa experiência e deve garantir sua segurança, conforto e 

garantia de orientação (SIQUEIRA, 2013). 

Um aspecto importante relacionado aos deslocamentos de bicicleta refere-se à 

topografia, visto que essa pode ser um dificultador a esses deslocamentos nos casos 

em que é acidentada demais. No caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, observa-se 

(MAPA 10) predominância de declividades superiores a 8%2. Entretanto, o mapa não 

apresenta os arruamentos da cidade, situação que impede uma análise mais 

aprofundada sobre o tema. Ressalta-se que na cidade existem áreas mais planas e 

mais propícias ao deslocamento por bicicleta. Tal fato pode ser confirmado pela 

quantidade de ciclistas na cidade.  

 
2 O valor consagrado pela literatura técnica como limite razoável para viabilizar a realização de 
viagens ciclísticas urbanas, que é de até 7% de declividade da via. 
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Mapa 10 - Declividade de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte:  

Importante enfatizar novamente que o uso de modos ativos nos deslocamentos diários 

tende a melhorar a qualidade de vida da população, seja por reduzir a emissão de 

gases poluentes ou por retirar os praticantes da situação de sedentarismo. Como 

forma de mostrar a mudança de prioridade, no que se refere aos modos de 

deslocamento, pode-se sugerir que, nas principais vias da cidade, parte das áreas que 

atualmente são destinadas como estacionamento para veículos sejam substituídas 

por ciclovias e/ou ciclofaixas. Desse modo, pode-se priorizar os modos de transporte 

não motorizados em relação aos modos de transporte motorizados, conforme 

estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 

(BRASIL, 2012b).  
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De maneira análoga à caminhabilidade, o conceito de ciclabilidade refere-se à quão 

amigável determinada área é para o ciclista (CÉSAR, 2014). Esse conceito pode ser 

avaliado como conceito ou como uma somatória de fatores (BAGNO et al., 2019). 

Sendo assim, a aplicação de um índice de ciclabilidade na localidade pode ajudar a 

identificar seus problemas e potencialidades. 

Pode-se citar o índice proposto por Bagno et al. (2019), que é composto por 16 

indicadores distribuídos em 4 categorias, sendo estas: infraestrutura cicloviária, 

infraestrutura viária, urbanização e tráfego viário. Na categoria infraestrutura 

cicloviária são avaliados os fatores: largura da faixa compartilhada, continuidade física 

e largura da ciclovia/ciclofaixa. Para a categoria infraestrutura viária, são considerados 

os fatores: segurança física, presença de ciclovia/ciclofaixa, conectividade dos 

trajetos, cruzamento seguro e qualidade do pavimento. Já na categoria urbanização, 

consideram-se os fatores: políticas públicas, segurança pública, drenagem urbana e 

iluminação. E por fim, na categoria tráfego viário, avaliam-se os fatores: presença de 

veículos pesados, conflito com veículos estacionados, velocidade de tráfego e volume 

de tráfego. 

3.1.2 Subeixo 2 – Mobilidade pública 

É necessário que as cidades tenham um sistema de transporte público de qualidade 

e integrado, de forma que aqueles que são usuários habituais de automóveis se 

sintam potencialmente atraídos a realizar os seus deslocamentos por meio desse 

modo. Essa migração também pode trazer como benefícios: a redução dos poluentes 

lançados na atmosfera, a redução do número de carros estacionados nas vias e a 

redução dos congestionamentos viários. Segundo a Lei municipal nº 916 (SÃO 

GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2011), o sistema de transporte público de São Gonçalo 

do Rio Abaixo é composto pelo transporte coletivo, táxi, transporte fretado e transporte 

escolar. Este relatório direcionará o enfoque ao transporte público coletivo e individual, 

ou seja, respectivamente, a ônibus e táxis.  



 
 

95 
 

 

3.1.2.1 Transporte público coletivo – ônibus  

De acordo com a Lei municipal nº 671, seção III, uma das diretrizes refere-se à 

adequação da pavimentação das vias urbanas para a circulação do transporte 

coletivo, possibilitando o seu acesso à população de baixa renda. Ainda de acordo 

com a seção I, art. 129, uma das diretrizes relacionadas ao transporte coletivo urbano 

é o desenvolvimento do sistema de transporte coletivo, que prevaleça sobre o 

individual, e estimule os modos não motorizados, como o deslocamento a pé e por 

bicicleta. Na mesma Lei, destaca-se também a necessidade de implantação de um 

sistema de transporte coletivo que atenda às comunidades rurais.  

O transporte público coletivo de São Gonçalo do Rio Abaixo é operado pela empresa 

CAF Transportes (FOTOGRAFIA 28), por meio de ônibus, desde 2013. De acordo 

com um fiscal do transporte coletivo, tal atividade é regulamentada, entretanto, 

durante o período em que foi realizada a elaboração deste trabalho não foi encontrada 

documentação que comprovasse a regulamentação. Segundo a Lei municipal nº 916, 

de 16 de dezembro de 2011, o prazo para concessão do serviço de transporte coletivo 

será fixado no edital de licitação. No entanto, vale ressaltar que o edital de licitação 

vigente não foi disponibilizado até a presente data. Durante a visita técnica realizada 

ao município, em 29 de junho de 2021, o valor da tarifa na localidade era de R$2,00 

para quaisquer uma das linhas/rotas disponíveis no município.   
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Fotografia 28 - Ônibus da empresa CAF transportes circulando na cidade 

 

Fonte: Autores. 

Ao todo, existem 18 linhas que circulam entre a sede e as comunidades rurais. Todas 

as linhas têm como ponto de partida a garagem da empresa, localizada na Rua 

Januária nº 1278, Bairro Guanabara. Os horários dos ônibus podem ser verificados 

no site da prefeitura do município3. Durante a elaboração deste relatório, as rotas das 

18 linhas foram solicitadas ao representante da empresa CAF transportes, entretanto, 

até a data de envio deste, não se obteve tal resposta. 

Importante destacar que a qualidade do transporte público urbano depende de vários 

fatores e dos diversos envolvidos, sendo estes: o poder público, os usuários, os 

trabalhadores das empresas operadoras, os empresários e a comunidade. Para que 

se obtenha qualidade nesse sistema, é preciso que os envolvidos tenham claramente 

definidos os seus objetivos, direitos e obrigações (FERRAZ; TORRES, 2004). 

 
3 Os horários das linhas de ônibus em São Gonçalo do Rio Abaixo estão disponíveis no link: 
https://www.saogoncalo.mg.gov.br/detalhe-da-galeria-de-imagens/info/horario-de-onibus/354 
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O poder público deve proporcionar aos usuários um transporte coletivo com qualidade, 

ou seja, com segurança, comodidade e rapidez, de modo que o custo deste seja 

compatível com a renda dos usuários e satisfaça os maiores interesses da 

comunidade. Logo, o poder público deve fazer a gestão do transporte público por meio 

das seguintes obrigações: planejamento do transporte, implementação de obras e 

ações que se referem à gestão do sistema. O transporte público deve gozar de 

preferência sobre os modos individuais e é importante que seja programado 

juntamente com o planejamento de crescimento e do desenvolvimento da cidade, já 

que a ocupação e uso do solo estão fortemente ligados ao transporte. Portanto, 

enfatiza-se a necessidade de se planejar e fazer a gestão adequada do transporte 

público de São Gonçalo do Rio Abaixo, de modo que possa atender às necessidades 

da população, incluindo os seus distritos. 

Por essa razão, é fundamental que quaisquer (re)definições acerca da criação de 

novos itinerários para a linha existente, bem como uma eventual implantação de novas 

linhas de ônibus municipais, sejam alicerçadas por estudos específicos para a 

identificação de demanda (tanto percebida quanto potencial). Também é importante 

que seja observado o comportamento da mancha urbana do município, com base na 

identificação das áreas mais adensadas e daquelas com potencial de expansão 

urbana. 

Obras físicas também podem ser necessárias e importantes para que o transporte 

público de determinada localidade possa operar com qualidade e eficiência. Como 

exemplo dessas obras, podem ser citadas: pavimentação, sinalização das vias, 

sinalização dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, colocação de 

abrigos e bancos nos pontos de embarque e desembarque, entre outras. Algumas 

dessas ações podem ser negociadas pelo governo para que sejam realizadas pelas 

empresas operadoras do transporte público na localidade ou até mesmo podem ser 

executadas por meio de parcerias governo-empresa (FERRAZ; TORRES, 2004). 

No que se refere aos usuários, esses têm como objetivo e direito o acesso a um 

transporte público que seja de qualidade e de baixo custo. Os passageiros são os 

clientes do transporte público e, portanto, devem estar satisfeitos e motivados para 
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continuar a utilizá-lo. Além disso, para que o usuário do transporte apresente um 

comportamento adequado, é importante que existam programas de educação no 

transporte. 

Já no que se refere aos trabalhadores das empresas operadoras, é necessário que 

esses possuam salários compatíveis com a função, jornada de trabalho adequada, 

boas instalações de trabalho, entre outros. Isso porque funcionários satisfeitos tendem 

a se esforçar para prestar um serviço de qualidade e, por consequência, um serviço 

de qualidade atrai usuários para o transporte público. Portanto, é necessário que 

esses trabalhadores sejam constantemente capacitados e conscientizados da 

importância que possuem para a qualidade do serviço (FERRAZ; TORRES, 2004). 

Os empresários do setor têm como direitos e objetivos: retorno econômico de seu 

investimento; garantia de continuidade da prestação do serviço, para que o tempo seja 

compatível com seu investimento e reconhecimento pelo poder público e pela 

comunidade da importância de seu trabalho. Como obrigações, os empresários 

devem manter: o pagamento de forma correta de impostos e encargos sociais; o 

cumprimento da legislação trabalhista; o pagamento de salários justos a seus 

funcionários; a promoção constante de capacitação de seus funcionários e 

permanente melhora na qualidade e eficiência do transporte público por meio de 

novos investimentos. 

A comunidade local, por fim, também possui direitos, entre estes, os seguintes: que o 

serviço seja operado de modo a haver baixa poluição atmosférica, pouco ruído e 

mínimo prejuízo ao trânsito local; que não haja degradação do espaço público; que 

haja baixo índice de acidentes, baixo preço do serviço e qualidade deste. Importante 

salientar que a comunidade também tem como obrigação apoiar o transporte público 

local, reconhecendo a sua importância econômica e social (FERRAZ; TORRES, 

2004). 

Enfatiza-se que o (re)conhecimento de todos os envolvidos no planejamento, gestão, 

operação e utilização dos serviços de transporte público coletivo, assim como seus 

respectivos direitos e deveres, é condição sine qua non para que o sistema seja 



 
 

99 
 

 

dotado de qualidade e, por conseguinte, torne-se atrativo para todos os entes que 

estão direta e indiretamente envolvidos na sua realização. 

Alguns fatores são importantes para a qualidade do transporte público no que se refere 

aos usuários, como: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, 

lotação, confiabilidade, segurança, características dos veículos, características dos 

locais de parada, sistema de informações, conectividade, comportamento dos 

operadores e estado das vias em que o serviço ocorre. 

O fator acessibilidade está relacionado à facilidade que o usuário tem para chegar e 

sair do local de embarque e desembarque, bem como a facilidade de alcançar o 

destino final da viagem em questão, o que apresenta, portanto, relação com a 

distância percorrida para que se possa iniciar e finalizar a viagem no transporte 

público, comodidade do percurso, condições das calçadas, declividade do trajeto, 

iluminação da localidade e segurança no trajeto. 

Já a frequência de atendimento se refere ao intervalo de tempo entre a passagem de 

um veículo e outro, ou seja, apresenta relação com o tempo de espera nos pontos de 

embarque e desembarque de passageiros (FERRAZ; TORRES, 2004). Vale ressaltar 

que durante a visita à cidade foi possível perceber que uma queixa bastante recorrente 

por parte dos usuários do transporte coletivo refere-se ao intervalo entre os ônibus4 

(FIGURA 4). Em alguns casos, um ônibus faz determinada rota pela manhã e depois 

só no fim da tarde.  

 
4 Tal informação foi obtida durante visita à cidade, no dia 29 de junho de 2021, por meio de conversa 

com usuários do transporte coletivo. 
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Figura 4 - Horário de algumas linhas/rotas de ônibus em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

  

Fonte:  

O tempo de viagem refere-se ao tempo gasto dentro dos veículos, dependendo da 

velocidade média exercida por estes e da distância a ser percorrida. A falta de 

pavimentação em vias por onde o ônibus passa faz diminuir a velocidade de 

deslocamento, o que tende a aumentar o tempo gasto no percurso. A distância entre 

os pontos de embarque e desembarque também afeta o tempo de viagem, pois, 

quanto menor a distância média entre os pontos de parada, menor a velocidade dos 

veículos e, por consequência, maior o tempo de viagem. As rotas que os veículos 

percorrem também influenciam no tempo de viagem. Rotas muito abertas nas pontas, 
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sinuosas e/ou tortuosas aumentam o tempo de viagem, já que aumentam as 

distâncias percorridas e necessitam de redução da velocidade nas conversões 

(FERRAZ; TORRES, 2004). 

O fator lotação refere-se à quantidade de passageiros no interior dos ônibus. Caso se 

considere que todos os passageiros deveriam viajar sentados, o custo para o 

transporte destes aumentaria consideravelmente, portanto, é aceitável que alguns 

usuários realizem a viagem em pé. No entanto, é necessário que o poder público 

defina qual será o parâmetro de conforto a ser adotado na realização das viagens, 

com base na observação do limite de passageiros a ser transportado em pé nos 

horários de pico. Ressalta-se que um limite de até quatro passageiros em pé, nos 

períodos de maior demanda, privilegia a qualidade do serviço prestado. Acima desse 

valor, privilegiam-se meramente os aspectos econômicos da oferta do serviço, 

trazendo prejuízos ao conforto dos usuários, o que pode tornar o transporte público 

menos atrativo. 

Já o fator confiabilidade se refere ao grau de certeza que os usuários do transporte 

público possuem de que o ônibus vai passar no ponto de embarque e desembarque 

e chegará ao destino dentro do horário previsto ou dentro da margem de tolerância 

deste. Esse fator se relaciona, portanto, com a pontualidade e a efetividade da 

programação operacional. Pode-se avaliar a confiabilidade, por meio da porcentagem 

de viagens programadas que não são integralmente realizadas ou que são finalizadas 

com atraso superior a cinco minutos ou adiantamento maior do que três minutos 

(FERRAZ; TORRES, 2004). 

A segurança engloba tanto os acidentes que ocorrem envolvendo os ônibus quanto 

atos de violência nos ônibus e nos pontos de embarque e desembarque de 

passageiros. E o fator características dos veículos depende do estado de conservação 

dos ônibus utilizados, sendo importante observar que esse fator apresenta forte 

relação com a comodidade e conforto dos usuários. Portanto, aspectos como a 

aparência do veículo, altura dos degraus para embarque e desembarque, idade da 

frota e ruído influenciam diretamente na experiência do usuário no transporte coletivo 

(FERRAZ; TORRES, 2004). 
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As características dos locais de parada é outro fator que apresenta relação com a 

qualidade do transporte público para os usuários e refere-se às características físicas 

dos locais de parada. Logo, é importante que estes possuam sinalização adequada, 

calçadas com largura suficiente para que os passageiros possam aguardar sem 

prejudicar a circulação de pedestres e a existência de banco e cobertura nos pontos 

de embarque e desembarque.  

No que se refere aos pontos de embarque e desembarque em São Gonçalo do Rio 

Abaixo, observou-se que alguns contavam apenas com placa sinalizadora 

(FOTOGRAFIA 29) e outros contavam também com banco e cobertura 

(FOTOGRAFIA 30). A ausência de banco e cobertura nos pontos de embarque e 

desembarque afeta diretamente na sensação de conforto que os usuários têm 

enquanto aguardam pelo transporte (FOTOGRAFIA 30). 

Fotografia 29 - Pontos de embarque e desembarque apenas com placa sinalizadora 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 30 - Pontos de embarque e desembarque com placa sinalizadora, banco e cobertura 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 31 - Passageiros aguardando ônibus em São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores. 

Outro fator a ser considerado é o sistema de informações, que engloba a divulgação 

de horários e itinerários das linhas, bem como a identificação dos pontos de embarque 

e desembarque de passageiros. A disponibilidade de tabelas com os horários e os 

itinerários das linhas auxilia o usuário não habitual e pode aumentar o conhecimento 

do usuário cativo sobre o sistema (FERRAZ; TORRES, 2004). Em São Gonçalo do 

Rio Abaixo, boa parte dos pontos de ônibus estão sinalizados por meio de placas 

(FOTOGRAFIA 32). Na cidade, observou-se que os pontos de ônibus não são 

numerados e nem apresentam qualquer menção aos horários e itinerários 

(FOTOGRAFIA 33). Conforme dito anteriormente, os horários podem ser verificados 

no site da prefeitura e os itinerários não foram disponibilizados pela empresa CAF 

Transportes.  
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Fotografia 32 - Sinalização de pontos de embarque e desembarque em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 33 - Ponto de embarque e desembarque 

  

Fonte: Autores. 
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Importante observar também que alguns pontos de ônibus estavam localizados em 

calçadas estreitas (FOTOGRAFIA 34). Essa situação pode representar um problema 

caso o fluxo de pedestres na área seja elevado. Em alguns locais, também se 

observou situações de desrespeito dos motoristas com as áreas que deveriam ser 

destinadas ao embarque e desembarque dos passageiros (FOTOGRAFIA 35).  

Fotografia 34 - Pontos de ônibus em locais com calçada estreita 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 35 - Carro estacionado no ponto de ônibus 

 

Fonte: Autores. 

Durante o dia, de maneira geral, os ônibus não circulam nem superlotados, nem 

extremamente vazios. Logo, uma eventual baixa atratividade do sistema de ônibus, 

situação que deve ser confirmada com a realização de estudos mais detalhados, pode 

se relacionar a uma suposta preferência da população por outros modos de 

deslocamento. 

Já a conectividade se refere à facilidade de transporte que os usuários possuem ao 

se deslocar entre dois locais quaisquer de uma cidade. Desse modo, a conectividade 

depende da configuração espacial da rede de linhas existente na localidade (FERRAZ; 

TORRES, 2004).  

O fator que se refere ao comportamento dos operadores engloba questões como 

conduzir o veículo com habilidade e cuidado, tratar os usuários com respeito, esperar 

o embarque e desembarque, entre outros. 
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Outro fator de qualidade para os usuários é o estado das vias por onde passam os 

ônibus, pois a qualidade dessas evita as reduções e aumentos de velocidade 

ocasionados pelos buracos. Vias pavimentadas, sem buracos e com sinalização 

adequada possibilitam que os passageiros tenham conforto e segurança em suas 

viagens.  

Importante salientar que outro aspecto de interesse é a eficiência econômica do 

transporte público. Entre os fatores que afetam a eficiência econômica do transporte 

público, estão principalmente: o tamanho dos veículos, o tipo e estado das vias que 

são utilizadas nos trajetos, as distâncias entre paradas, tipo de prioridade nas vias, 

aproveitamento da frota, a configuração da rede de linhas, o traçado das linhas, a 

programação da operação, o sistema de bilhetagem, a administração e o tamanho 

das empresas operadoras, a morfologia e a topografia da cidade (FERRAZ; TORRES, 

2004). 

Com relação ao tamanho dos veículos, em geral, observa-se que, quanto maior o 

tamanho destes, mais eficiente será a operação, porém, há que se considerar que o 

tamanho do veículo se relaciona com o fluxo de passageiros que se tem na localidade, 

o intervalo máximo entre atendimento, a largura das vias, raio de curva nas 

conversões e declividade nas ruas. Importante ressaltar que veículos grandes 

operando com ociosidade ou veículos pequenos operando com intervalos reduzidos 

indicam ineficiência do transporte (FERRAZ; TORRES, 2004). De acordo com o fiscal 

do transporte coletivo em São Gonçalo do Rio Abaixo, a empresa conta com 14 ônibus 

que circulam e dois reservas para atender as 18 linhas que circulam na localidade. 

Vale ressaltar que a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social 

recomendado para conter o seu avanço podem ter afetado o número de passageiros 

ao longo dos últimos meses. 

Outro fator que pode afetar a eficiência econômica do transporte público urbano é o 

tipo e o estado das vias, já que a regularidade do pavimento das vias apresenta grande 

relação com a velocidade operacional, com o tamanho da frota e, por consequência, 

com a eficiência do transporte. Em ruas de calçamento, como é o caso de algumas 

áreas de São Gonçalo do Rio Abaixo (FOTOGRAFIA 36), as velocidades dos veículos 
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tendem a ser menores do que em vias dotadas de pavimento rígido (concreto) ou 

flexível (asfalto) em razão de suas pequenas irregularidades. 

Fotografia 36 - Rua estreita de calçamento em São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores. 

Outro fator que pode afetar significativamente a eficiência econômica desse tipo de 

transporte é a distância entre paradas, a qual afeta a velocidade média dos veículos, 

já que pontos de parada muito próximos tendem a reduzir a velocidade operacional, 

sendo necessária uma frota maior para realizar o mesmo serviço. A prioridade no 

sistema viário também pode afetar a eficiência econômica, pois paradas em 

cruzamentos e congestionamentos de trânsito aumentam o tempo de viagem, 

reduzem a velocidade operacional e demandam uma frota maior (FERRAZ; TORRES, 

2004). 

O aproveitamento da frota também é um atributo que pode afetar a eficiência 

econômica do sistema de transporte público, pois um baixo aproveitamento da frota 

pode acarretar a necessidade de uma maior disponibilidade de veículos. O baixo 

aproveitamento da frota também pode estar relacionado a uma programação 
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operacional mal elaborada. Tais prerrogativas enfatizam a necessidade de que sejam 

feitos estudos mais detalhados sobre o sistema de transporte público urbano de São 

Gonçalo do Rio Abaixo, de modo que a programação operacional desses veículos 

possa ser feita de maneira a propiciar melhores padrões de eficiência. 

A configuração da rede de linhas e o traçado das linhas são outros dois fatores que 

podem influenciar na eficiência econômica do sistema de transporte público da 

localidade. Em uma rede de linhas na qual haja superposição destas, ou linhas muito 

próximas, ou em número maior do que o necessário, há perda de eficiência 

operacional e, como resultado, são necessárias maiores quilometragens e frotas. Já 

no que se refere ao traçado das linhas, o que se observa é que itinerários tortuosos e 

sinuosos tendem a possuir velocidades médias mais baixas e, por consequência, 

acarreta-se a necessidade de uma frota maior (FERRAZ; TORRES, 2004). 

A programação da operação é outro atributo que influencia na eficiência do transporte 

público urbano. Isso ocorre porque a correta alocação do número de veículos 

necessários em cada linha, nos diferentes dias da semana e horários do dia, propicia 

uma maior eficiência operacional e reduz tanto a quilometragem percorrida quanto o 

número de veículos necessários (FERRAZ; TORRES, 2004). 

Outros dois atributos importantes de serem considerados no que se refere à eficiência 

econômica desse tipo de transporte são a morfologia e a topografia da cidade. A 

morfologia da cidade refere-se à forma e tamanho desta, o que afeta 

significativamente a eficiência do sistema de transporte público. Em cidades mais 

compactas, as distâncias a serem percorridas são menores e, consequentemente, o 

custo do transporte é menor. Importante salientar que as linhas existentes em São 

Gonçalo do Rio Abaixo atendem a sede e as comunidades rurais. Já no que se refere 

à topografia da cidade, nota-se que quanto mais acidentada for, maior será o gasto 

com combustível, menor a velocidade operacional e maior o número de veículos 

necessários para prestação do serviço.  

Importante salientar que em São Gonçalo do Rio Abaixo observa-se uma quantidade 

significativa de ônibus e micro-ônibus circulando durante o dia (FOTOGRAFIA 37). 
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Esses são veículos fretados que realizam o transporte de funcionários das 

proximidades. Vale ressaltar que na cidade observa-se a proibição de circulação de 

ônibus em algumas ruas ou trechos (FOTOGRAFIA 38) e a proibição de 

estacionamento de ônibus em algumas áreas (FOTOGRAFIA 39). 

Fotografia 37 - Ônibus e micro-ônibus circulando em São Gonçalo do Rio Abaixo 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 38 - Trechos e/ou ruas com proibição de circulação de ônibus 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 39 - Proibição de estacionamento de ônibus 

 

Fonte: Autores. 

No que se refere ao transporte intermunicipal/regional, a cidade de São Gonçalo do 

Rio Abaixo não conta com um terminal rodoviário. Entretanto, os veículos que fazem 

o transporte intermunicipal circulam pela cidade e realizam o embarque e 

desembarque de passageiros na Praça Primeiro de maio e no trevo de São Gonçalo 

do Rio Abaixo. Cabe salientar que tais pontos não possuem sinalização diferenciada, 

indicando que ali ocorre o embarque e desembarque de ônibus intermunicipal. Os 

ônibus intermunicipais com embarque na Praça Primeiro de maio têm como destino 

as cidades de Itabira e João Monlevade, os demais destinos têm ponto de embarque 

no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

3.1.2.2 Transporte público individual – Táxi  

De acordo com as informações fornecidas pelo representante da Prefeitura, o único 

ponto de táxi do município está localizado na Praça 1º de Março, onde está localizada 

a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e encontra-se sinalizado por meio de sinalização 
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horizontal e vertical (FOTOGRAFIA 40). Segundo os taxistas5, é possível encontrar 

veículos no ponto de táxi entre 7h e 19h. Durante visita a campo, no ponto de táxi, foi 

possível notar que a disponibilidade de veículos oscila entre horários do dia que não 

existem táxis disponíveis e horário com muitos deles aguardando no ponto Fotografia 

40 - Ponto de táxi em São Gonçalo do Rio Abaixo na Praça 1º de Março 

(FOTOGRAFIA 41. De acordo com os taxistas da cidade, é habitual que as pessoas 

liguem diretamente para os profissionais de interesse para agendar as corridas. 

Fotografia 40 - Ponto de táxi em São Gonçalo do Rio Abaixo na Praça 1º de Março 

    

Fonte: Autores.  

 
5 Tais informações foram obtidas por meio de conversa informal com os taxistas da cidade durante 

visita a localidade. 
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Fotografia 41- Ponto de táxi em horários distintos do dia 

   

Fonte: Autores. 

Os taxistas estão habituados a realizarem corridas dentro da sede, entre a sede e as 

comunidades rurais e de São Gonçalo do Rio Abaixo até outros municípios próximos. 

Entretanto, os motoristas se queixaram da presença de veículos clandestinos que 

realizam o transporte de passageiros na região. Ainda que empresas de carro por 

aplicativo não estejam presentes na cidade, alguns motoristas se aproveitam da falta 

de fiscalização e atuam de modo irregular. Esses praticam tarifas inferiores aos 

valores tabelados pelos taxistas e acabam prejudicando o movimento dos táxis, o que 

também pode comprometer a segurança dos usuários.  

Foi solicitado ao funcionário da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo informações 

sobre as concessões de táxi na cidade ou a regulamentação da atividade, entretanto, 

esse não soube responder sobre o assunto. A informação que foi obtida durante visita 

a campo, segundo um dos taxistas do município, é que existem aproximadamente 80 

licenças para atividade na localidade, entretanto, cerca de 12 taxistas de fato atuam 

no município. Vale ressaltar que o município de São Gonçalo do Rio Abaixo tem uma 

população de aproximadamente 11.114 (IBGE, 2021). Assim, caso existam, de fato, 

80 licenças distribuídas, há uma proporção de um táxi para cada 139 pessoas. 
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De acordo com a Lei municipal nº 671, uma das diretrizes relativas ao transporte 

coletivo urbano refere-se à implantação do sistema de prestação de serviço de táxi 

público por meio de licitação. Ressalta-se, novamente, que até a entrega deste 

relatório não foram encontradas informações acerca da licitação para táxis na cidade. 

No que se refere à atividade de mototáxi, não foi encontrada licitação ou lei referente 

a ela e, ao entrar em contato com funcionários da Prefeitura, esses não souberam 

dizer se essa atividade é regulamentada ou não no município. Ressalta-se que, 

durante visita a campo em conversa com a população, relatou-se que é possível 

encontrar mototaxistas nas proximidades da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 

Rio Abaixo (FOTOGRAFIA 42). 

Fotografia 42 - Estacionamento próximo a Prefeitura Municipal 

 

Fonte: Autores. 

3.1.3 Subeixo 3 – Mobilidade individual motorizada 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sinalização de trânsito é o 

conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública 

para garantir a utilização adequada desta, sendo importante para garantir a segurança 

de veículos e pedestres e uma melhor fluidez do trânsito. No que se refere aos sinais 

de trânsito, esses são elementos de sinalização viária que utilizam de placas, marcas 

viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, 

destinados a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres (BRASIL, 1997), 
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sendo classificados em: verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 

luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. 

A sinalização vertical tem o objetivo de fornecer informações que possibilitam o 

aumento da segurança, a ordenação do fluxo de tráfego e a orientação dos usuários 

da via (CONTRAN, 2007b). Esse tipo de orientação utiliza sinais em placas fixadas na 

posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista e transmite mensagens por meio 

de símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. Esse tipo ainda 

é subdividido em: sinalização vertical de advertência, de regulamentação e de 

indicação (CONTRAN, 2005). 

A sinalização vertical de regulamentação tem a finalidade de informar aos usuários as 

condições, proibições ou restrições de uso da via em questão (CONTRAN, 2007a). 

São exemplos desse tipo de sinalização: preferência de passagem, velocidade, 

sentido de circulação e estacionamento (CONTRAN, 2007a). É importante que tal 

sinalização seja coerente de modo que, ao obedecer ao que determina uma 

regulamentação, não se desrespeite outra (CONTRAN, 2007a). 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, foram observados alguns problemas referentes à 

sinalização vertical de regulamentação como, por exemplo, a escassez de placas de 

velocidade máxima permitida (FOTOGRAFIA 43). Também se observa a escassez de 

placas de “pare” nos cruzamentos (FOTOGRAFIA 43). Em muitos casos, existe a 

sinalização horizontal, mas não há sinalização vertical acompanhando. Ressalta-se 

que, em alguns cruzamentos, não se observa nem sinalização horizontal e nem 

sinalização vertical (FOTOGRAFIA 44), o que representa um risco adicional.  
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Fotografia 43 - Placas de velocidade máxima permitida. 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 44 - Cruzamento sem sinalização vertical. 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 45 - Locais com falta de sinalização 

  

 

Fonte: Autores.  
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Nas rotatórias existentes no município, observa-se que poucas apresentam 

sinalização vertical adequada (FOTOGRAFIA 46). Destaca-se também a falta de 

padronização da sinalização vertical de regulamentação presente em São Gonçalo do 

Rio Abaixo (FOTOGRAFIA 46). Em alguns casos, observa-se que a sinalização está 

desgastada e necessita de reparos (FOTOGRAFIA 47), pois a situação pode dificultar 

a visualização. 

Fotografia 46 - Sinalização na rotatória 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 47 - Sinalização vertical desgastada 

    

   

Fonte: Autores.  
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Fotografia 48 - Falta de padronização na sinalização vertical 

 

  

Fonte: Autores. 

Vale ressaltar que na cidade não há estacionamento rotativo. Em muitos pontos, há 

placas sinalizando a proibição de parar e/ou estacionar (FOTOGRAFIA 49). 

Entretanto, em várias áreas da cidade, foi possível notar motoristas estacionando 

sobre a calçada (FOTOGRAFIA 49), ou seja, de forma totalmente irregular. Em 

algumas áreas, observam-se ruas estreitas com muitos veículos estacionados dos 

dois lados da via (FOTOGRAFIA 51), principalmente na área central da cidade. Em 

poucos pontos, observa-se a possibilidade de estacionar em 45º (FOTOGRAFIA 51), 

como na Praça Primeiro de Março. Novamente destaca-se o grande estacionamento 

existente na Praça Primeiro de Maio (FOTOGRAFIA 53). De modo geral, o que se 
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observa na área central de São Gonçalo do Rio Abaixo são ruas abarrotadas de 

carros, quando se considera o porte da cidade. Tal fato pode ser indício de que são 

necessárias melhorias na infraestrutura disponível para as demais formas de 

deslocamento, como por meio de transporte coletivo, a pé ou de bicicleta. 

Fotografia 49 - Placas de proibido parar e/ou estacionar 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 50 - Veículos estacionados na calçada 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 51 - Trechos com muitos veículos estacionados 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 52 - Estacionamento em 45º 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 53 - Praça Primeiro de Maio 

 

Fonte: Autores. 

A sinalização vertical de advertência é utilizada com o objetivo de alertar os usuários 

da via para condições que podem ser potencialmente perigosas, existência de 

obstáculos ou restrições na via (CONTRAN, 2007b). Em muitos casos, o uso dessa 

sinalização exige redução da velocidade como, por exemplo, em curvas, presença de 

pedestres e ciclistas, existência de obras e condições de superfície da pista 

(CONTRAN, 2007b). O posicionamento adequado dessas placas depende da 

distância de visibilidade e da distância de desaceleração e/ou manobra e, por 

consequência, depende também da velocidade de aproximação (CONTRAN, 2007b). 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, observou-se escassa sinalização em áreas escolares 

e em áreas de trânsito de pedestres (FOTOGRAFIA 54). Ressalta-se também a falta 

de sinalização vertical de advertência em algumas lombadas (FOTOGRAFIA 55). E 

novamente destaca-se a falta de padronização desse tipo de sinalização no município 

(FOTOGRAFIA 56) e o mau estado de conservação, o que dificulta a visualização da 

sinalização por parte do condutor (FOTOGRAFIA 57).  
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Fotografia 54 - Sinalização de trânsito de pedestres 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 55 - Ausência de sinalização vertical em lombadas 

  

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 56 - Falta de padronização em sinalização vertical 

  

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 57 - Sinalização vertical em mau estado de conservação 

   

Fonte: Autores. 

Convém ressaltar que os sinais têm formas padronizadas e todos os símbolos e 

legendas necessitam obedecer à diagramação definida pelo Manual Volume II - 

Sinalização Vertical de Advertência (CONTRAN, 2007b). Na localidade, também foi 

possível encontrar modelos de sinalização que não se encontram descritos no manual 

mencionado (FOTOGRAFIA 58).  
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Fotografia 58 - Sinalização vertical de advertência em São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores. 

A sinalização vertical de indicação tem o objetivo de identificar vias e locais de 

interesse, de modo que oriente condutores e pedestres no que se refere aos 

percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos (CONTRAN, 

2014a). Essa sinalização tem caráter informativo ou educativo. O Manual Volume III - 

Sinalização Vertical de Indicação (CONTRAN, 2014a) apresenta instruções sobre o 

posicionamento correto dessa sinalização. No caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, 

destaca-se, mais uma vez, a escassez de tal tipo de sinalização em algumas áreas, 

bem como a ausência de padronização (FOTOGRAFIA 59).  
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Fotografia 59 - Falta de padronização em sinalização 

     

Fonte: Autores. 

Já a sinalização do tipo horizontal refere-se a marcas, símbolos e legendas que são 

feitos sobre o pavimento da pista de rolamento (CONTRAN, 2007a). Essa sinalização 

tem o objetivo de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização 

adequada da via, estabelecendo proibições, restrições e fornecendo informações para 

que isso seja possível (CONTRAN, 2007a). É importante que seja reconhecida e 

compreendida por todos os usuários da via. Entre as suas funções, podem ser citadas 

a ordenação do fluxo de veículos e/ou de pedestres; orientação do deslocamento de 

veículos e complementação aos sinais verticais (CONTRAN, 2007a). Vale ressaltar 

que a sinalização horizontal aumenta a segurança e contribui para a redução de 

acidentes. 

No caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, durante visita à cidade, observou-se que os 

principais problemas referentes à sinalização do tipo horizontal estão relacionados à 

falta de padronização e ao precário estado de conservação (FOTOGRAFIA 60).   

Destacam-se como ponto de atenção as faixas de pedestre (FOTOGRAFIA 62); 

cruzamentos com parada obrigatória (FOTOGRAFIA 62); rotatórias (FOTOGRAFIA 

63) e lombadas (FOTOGRAFIA 64). Apesar de a situação ser crítica em boa parte da 

cidade, no que se refere à sinalização horizontal, ressalta-se que, durante visita 
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realizada na data de 29 de junho de 2021, observou-se que estava ocorrendo a pintura 

desse tipo de sinalização em algumas áreas (FOTOGRAFIA 65). 

Fotografia 60 - Falta de padronização em sinalização horizontal 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 61 - Estado de conservação de sinalização horizontal 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 62 - Faixa de pedestre em mau estado de conservação 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 63 - Parada obrigatória em mau estado de conservação 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 64 - Rotatória com pintura em mau estado de conservação 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 65 - Lombada com pintura em mau estado de conservação 

  

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 66 - Execução de pintura de sinalização horizontal na cidade 

 

Fonte: Autores. 

Durante visita à cidade, não se observou a presença de nenhuma sinalização de 

vagas espaciais, que são vagas de estacionamento para portadores de deficiência. A 

única sinalização horizontal relacionada à temática se referia à presença de rampas 

(FOTOGRAFIA 67).   
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De modo geral, foi observada a escassez de sinalizações horizontais de marcas 

delimitadoras de estacionamento regulamentado para portadores de deficiência no 

município (FOTOGRAFIA 67).  

Fotografia 67 - Sinalização horizontal de rampas 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 68 - Sinalização horizontal de estacionamento 

   

Fonte: Autores.  
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A sinalização semafórica é composta por indicações luminosas, cujo objetivo é 

transmitir mensagens aos usuários da via, regulamentar o direito de passagem ou 

advertir os usuários de algum obstáculo ou situação perigosa (CONTRAN, 2014b). Os 

semáforos podem ser destinados a veículos automotores, bicicletas, faixas 

reversíveis, advertência e pedestres (CONTRAN, 2014b). Convém ressaltar que São 

Gonçalo do Rio Abaixo não possui semáforos, nem destinados aos veículos e nem 

para os pedestres. Enfatiza-se aqui também a necessidade de que sejam feitos mais 

estudos sobre a necessidade de implantação de sinalização semafórica tanto para 

veículos quanto para pedestres, em trechos mais críticos ou de maior fluxo de veículos 

e de pedestres. Ressalta-se também a importância de que esses estudos considerem 

tanto o cenário atual da cidade quanto a perspectiva de crescimento para os próximos 

anos. Isso deve ser considerado, porque o crescimento da cidade pode levar à 

ampliação da frota veicular e, ao mesmo tempo, ao aumento do número de pedestres 

transitando pela cidade. 

Em relação aos dispositivos auxiliares, ressalta-se que são elementos utilizados na 

via ou nos obstáculos que estejam próximos a ela para que o trânsito na localidade 

seja mais eficiente e seguro (CONTRAN, 2016). Esses têm por objetivo incrementar 

a visibilidade da sinalização, reduzir a velocidade do trânsito, reduzir os acidentes, 

alertar os condutores de situações com perigo e controlar o acesso de veículos a 

algumas áreas (CONTRAN, 2016). Ressalta-se também que na localidade não foi 

observada a presença de travessias elevadas. Tais estruturas podem tanto contribuir 

com a segurança dos pedestres de modo geral, uma vez que obrigam os veículos a 

reduzir a velocidade para trafegar pela área, quanto contribuir para uma maior 

acessibilidade na travessia. No caso de implantação de travessias elevadas, destaca-

se a necessidade de que essas sejam projetadas e executadas de forma adequada e 

conforme estipula a legislação sobre o tema. 

Em bairros mais distantes da área central de São Gonçalo do Rio Abaixo, evidencia-

se a ausência de faixas de pedestres. A presença desse elemento é de grande 

importância, pois tem forte relação com a segurança tanto de pedestres quanto de 

motoristas. Na ausência de faixas de pedestres, esses ficam mais vulneráveis a 
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acidentes com os veículos que transitam nas vias próximas. Além disso, a presença 

delas é algo de extrema necessidade nas ruas de qualquer cidade, pois elas 

estabelecem a prioridade do pedestre em relação aos veículos, oferecendo maior 

garantia de segurança ao atravessar a pista de rolamento. 

Ademais, a implantação de sinalização de forma adequada e suficiente por toda a 

cidade pode contribuir positivamente no que se refere a todos os atores do sistema 

de mobilidade. De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, é 

importante ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, 

garantindo a real eficácia dos sinais, ao se implantar a sinalização de trânsito. Para 

que isso seja assegurado, é preciso seguir o padrão estabelecido por lei, no qual 

situações iguais devem ser sinalizadas utilizando os mesmos critérios. Nesse sentido, 

importa salientar que a sinalização deve estar presente em todo o município de forma 

suficiente e padronizada. 

Outro ponto que merece especial atenção na cidade é a pavimentação das vias. 

Foram observados problemas como: descontinuidade (FOTOGRAFIA 69), 

irregularidades ou buracos (FOTOGRAFIA 70) e rampas de garagem que invadem a 

pista de rolamento (FOTOGRAFIA 71). Essas situações podem representar risco a 

condutores, pedestres e ciclistas. Destaca-se também que, durante visita à cidade, foi 

possível notar obras de asfaltamento de alguns trechos (FOTOGRAFIA 72). 

Fotografia 69 - Descontinuidade de pavimentação 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 70 - Irregularidades e buracos na via 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 71 - Rampas de garagem invadindo a pista de rolamento 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 72 - Asfaltamento de via 

 

Fonte: Autores. 

Um dos problemas mais comuns nos centros urbanos brasileiros (independentemente 

do seu porte), sobretudo em municípios nos quais a população mantém alto grau de 

dependência do transporte individual motorizado, é o elevado volume de acidentes de 

trânsito. Ressalta-se então que a área central da cidade, nas proximidades da 

Prefeitura Municipal, merece especial atenção por causa do fluxo de veículos que ali 

circula, bem como pela quantidade de veículos estacionados durante todo o dia e as 

estreitas e insuficientes calçadas da região. 

3.1.4 Subeixo 4 – Logística urbana e transporte de carga 

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, foi observado que, em algumas áreas, circulam 

caminhões e veículos pesados, ainda que a cidade possua muitas ruas estreitas 

(FOTOGRAFIA 73). Vale ressaltar que, em alguns pontos da cidade, é possível 

observar a proibição de circulação de caminhões (FOTOGRAFIA 74), embora até a 

finalização deste relatório não tenham sido encontradas informações do tipo 

legislação, regulamento e/ou mapeamento de tais áreas. Em alguns pontos, também 

se observa a proibição do estacionamento de caminhões (FOTOGRAFIA 75).  
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Fotografia 73 - Caminhão circulando em São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 74 - Proibição de circulação de caminhões 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 75 - Proibição de estacionamento de caminhões 

 

Fonte: Autores. 

Salienta-se então a necessidade de regulamentação dessa proibição, bem como o 

mapeamento de tais pontos e padronização da sinalização. Importa ressaltar que o 

tráfego intenso de caminhões em algumas áreas representa um risco para os demais 

usuários, em especial: motociclistas, pedestres e ciclistas. Nas áreas com proibição 

de circulação para veículos pesados, sugere-se o uso de veículos de menor porte para 

os serviços de entrega. O uso de veículos de menor porte para os serviços de entrega 

já ocorre largamente em diversas cidades pelo mundo. 

No que se refere ao transporte de carga, a sinalização que mais se observa em São 

Gonçalo do Rio Abaixo está relacionada à regulamentação de áreas de carga e 

descarga, bem como os horários para tais atividades (FOTOGRAFIA 76). Entretanto, 

algumas dessas sinalizações necessitam de reparos (FOTOGRAFIA 77), de modo 

que possam ser mais bem visualizadas. Destaca-se também que as placas 

sinalizadoras de carga e descarga se encontravam tanto próximas a estabelecimentos 
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visivelmente comerciais (FOTOGRAFIA 78) quanto próximas a locais em que não se 

observava estabelecimentos comerciais próximos (FOTOGRAFIA 79Fotografia 79). 

Fotografia 76 - Sinalização horizontal de áreas de carga e descarga 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 77 - Sinalização de área de carga e descarga em mau estado de conservação 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 78 - Estabelecimentos com áreas de carga e descarga 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 79 - Áreas de carga e descarga 

 

Fonte: Autores.  
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Importante salientar também que não há uma padronização no que se refere às placas 

sinalizadoras de áreas de carga e descarga (FOTOGRAFIA 80). Destaca-se também 

a falta de respeito por parte dos motoristas no que se refere às áreas de carga e 

descarga regulamentadas no município (FOTOGRAFIA 81). Ressalta-se também a 

existência de áreas de carga e descarga, localizadas juntamente a áreas de proibição 

de estacionamento (FOTOGRAFIA 82), visto que se situam em frente a áreas de 

garagens residenciais, situação que pode causar conflito e confusão.  

Fotografia 80 - Falta de padronização na sinalização de áreas de carga e descarga 

   

Fotografia 81 - Desrespeito dos condutores em áreas de carga e descarga 

   

Fonte das duas fotografias: Autores. 
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Fotografia 82 - Área de carga e descarga 

 

Fonte: Autores. 

3.2 Comunidades rurais 

Além de contar com a sede, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo também 

possui 39 comunidades rurais (SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, 2017). Durante 

visita ao município, em 29 de junho de 2021, além da sede, foram visitadas as 

seguintes comunidades rurais: Chácara velha, Matias, Recreio e Una. De modo geral, 

foram observadas semelhanças em tais comunidades rurais e, por isso, neste relatório 

estas serão apresentadas de modo conjunto. 

Em princípio, observa-se que nas comunidades rurais há um agravamento dos 

problemas que foram encontrados na sede. Sendo assim, aqui serão destacados os 

pontos que merecem mais atenção em tais áreas. De forma breve, serão abordados 

os principais desafios dos deslocamentos a pé (mobilidade ativa), por bicicleta 

(mobilidade ativa), ônibus (transporte público coletivo), táxi (transporte público 

individual), mobilidade individual motorizada e transporte de carga (logística urbana). 

Acerca da mobilidade a pé, os principais problemas observados nas comunidades 

rurais visitadas estão relacionados à ausência de calçadas (FOTOGRAFIA 83), 

calçadas estreitas (FOTOGRAFIA 84) e calçadas obstruídas (FOTOGRAFIA 85). 
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Nestas observou-se, de modo bastante frequente, obstruções por material de 

construção. Ressalta-se que tal situação representa um risco adicional aos pedestres 

que circulam na região, uma vez que essas circunstâncias obrigam os pedestres a se 

deslocar, compartilhando a via com os veículos (FOTOGRAFIA 86). 

Fotografia 83 - Trechos sem calçada 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 84 - Trechos com calçada estreita 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 85 - Calçada obstruída por material de construção 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 86 - Pedestres se deslocando na rua 

  

Fonte: Autores.  
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Também se observou a presença de degraus nas calçadas e, em alguns trechos, em 

vez de calçadas, a presença de escadas no lugar destas (FOTOGRAFIA 87Fotografia 

87). Tal situação afeta de modo bastante negativo a acessibilidade da região. 

Fotografia 87 - Escada no local de calçada 

  

Fonte: Autores. 

Ainda em relação à mobilidade a pé nas comunidades rurais, destaca-se a ausência 

de faixas de pedestres e sinalizações destinadas aos pedestres. Nessas áreas, 

ressalta-se também a presença de lançamento irregular de água pluvial na calçada 

(FOTOGRAFIA 88), em vez do despejo na sarjeta como deveria.  
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Fotografia 88 - Lançamento irregular de água pluvial na calçada 

 

Fonte: Autores. 

Já no que se refere ao deslocamento por bicicleta nas comunidades rurais, assim 

como na sede, não se observou a presença de quaisquer infraestruturas ou 

sinalizações direcionadas aos ciclistas. Tal fato faz o deslocamento por bicicleta em 

tais áreas tornar-se complicado e perigoso. Entretanto, ressalta-se que é possível 

observar os ciclistas se deslocando tanto dentro da sede do município quanto entre a 

sede e as comunidades rurais (FOTOGRAFIA 89). Tal situação pode representar um 

risco adicional aos ciclistas em razão da maior velocidade dos veículos nas rodovias. 

Fotografia 89 - Ciclistas se deslocando entre a sede e comunidades rurais 

  

Fonte: Autores.  
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De modo geral, pode-se observar que os pontos de embarque e desembarque 

destinados ao atendimento das comunidades rurais localizam-se junto à rodovia 

(FOTOGRAFIA 90), com exceção da comunidade rural Una (FOTOGRAFIA 91). 

Destaca-se novamente o intervalo entre a passagem do ônibus em tais localidades 

como ponto negativo. 

Fotografia 90 - Ponto de embarque e desembarque de ônibus 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 91 - Ponto de embarque e desembarque na comunidade rural Una 

 

Fonte: Autores. 

Nas comunidades rurais visitadas, não se observou a presença de pontos de táxi ou 

de táxis circulando. Caso os moradores da região desejem fazer uso de tal serviço 

devem solicitar por meio de telefone. 

Sobre a mobilidade individual motorizada na área, foram observados principalmente 

problemas relacionados à sinalização horizontal e vertical. Os problemas mais 

frequentes são falta de sinalização horizontal (FOTOGRAFIA 92, 93) e vertical 

(FOTOGRAFIA 94), não padronização da sinalização (FOTOGRAFIA 95) e estado de 

conservação ruim dessa sinalização (FOTOGRAFIA 96).  



 
 

150 
 

 

Fotografia 92 - Ausência de sinalização horizontal 

.   

Fonte: Autores. 

Fotografia 93 - Ausência de sinalização horizontal 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 94 - Ausência de sinalização vertical 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 95 - Ausência de padronização na sinalização vertical 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 96 - Sinalização vertical em mau estado de conservação 

   

Fonte: Autores. 

Nas localidades, de modo frequente, também foram observados problemas 

relacionados à pavimentação. Nesse caso, os principais problemas foram: 

descontinuidade do pavimento (FOTOGRAFIA 97, 98); irregularidades ou buracos 

(FOTOGRAFIA 99) e rampas invadindo a pista de rolamento (FOTOGRAFIA 100).  
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Fotografia 97 - Descontinuidade de pavimentação 

  

Fonte: Autores. 

Fotografia 98 - Descontinuidade de pavimentação 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 99 - Irregularidade e buracos na pista 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 100 - Rampas invadindo a pista de rolamento 

  

Fonte: Autores. 

Também foi possível observar que, frequentemente, as comunidades rurais são 

compostas por ruas bastante estreitas (FOTOGRAFIA 101). Também foi possível 

perceber trechos em que a largura da pista de rolamento ficava ainda mais estreita 

em função da disposição indevida de material de construção na área (FOTOGRAFIA 

102). Em tais comunidades rurais, verifica-se o desrespeito dos motoristas em relação 
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às leis de trânsito como, por exemplo, a presença de veículos estacionados na 

contramão de direção (FOTOGRAFIA 103). 

Fotografia 101 - Ruas estreitas em comunidades rurais 

   

Fonte: Autores. 

Fotografia 102 - Material de construção na pista de rolamento.  

 

Fonte: Autores.  



 
 

155 
 

 

Fotografia 103 - Carro estacionado na contramão 

 

Fonte: Autores. 

No que se refere ao transporte de carga, observou-se nas comunidades rurais 

visitadas a presença de caminhões circulando (FOTOGRAFIA 104). Entretanto, não 

foram observadas a presença de sinalizações com proibição de circulação ou 

estacionamento desses veículos, tampouco a presença de áreas de carga e descarga. 

Fotografia 104 - Caminhão circulando em comunidade rural 

 

Fonte: Autores.  
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3.3 Rotas de fuga 

O município de São Gonçalo do Rio Abaixo conta com a presença de placas, 

sinalizando a presença de rotas de fuga (FOTOGRAFIA 105) e pontos de encontro 

(FOTOGRAFIA 106). Essas foram implantadas com o intuito de direcionar a 

população para locais seguros em caso de rompimento da barragem Sul Superior, da 

Vale, que está localizada em Barão de Cocais (PLACAS..., 2019). Durante a 

elaboração deste relatório, foram feitas tentativas de contato com a Defesa Civil do 

município, por telefone e por e-mail, com o objetivo de identificar se tais rotas e pontos 

são mapeados, entretanto, não se obteve resposta. 

Fotografia 105 - Rotas de fuga na cidade 

 

Fonte: Autores.  
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Fotografia 106 - Ponto de encontro na cidade  

 

  

Fonte: Autores. 

Vale ressaltar que se observou que, em alguns pontos de rotas de fuga, há calçadas 

estreitas e com muitos degraus (FOTOGRAFIA 107), o que pode dificultar o 

deslocamento de pessoas a pé em caso de rompimento da barragem. Outro ponto de 

especial atenção, nesse caso, refere-se às ruas estreitas e com veículos estacionados 

que fazem parte das rotas de fuga disponíveis no município (FOTOGRAFIA 108). Tal 

fato também pode ser um complicador em caso de necessidade de uso de tais rotas. 

Fotografia 107 - Rotas de fuga em locais de calçadas estreitas com degraus 

  

Fonte: Autores.  
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Fotografia 108 - Rotas de fuga em ruas estreitas com veículos estacionados 

 

Fonte: Autores. 

Salienta-se, então, a necessidade de que as rotas de fuga e pontos de encontro sejam 

devidamente mapeados e tal informação seja de fácil acesso por parte da população. 

Destaca-se também a necessidade de que essas rotas estejam o máximo possível 

desobstruídas em caso de necessidade, bem como sejam mais acessíveis a todos. 

Ressalta-se que nas comunidades rurais também se observa a presença de rotas de 

fuga (FOTOGRAFIA 109) e pontos de encontro. Sendo assim, as recomendações 

feitas com relação a tais aspectos na sede de São Gonçalo do Rio Abaixo podem ser 

estendidas às comunidades rurais.  
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Fotografia 109 - Rotas de fuga em comunidades rurais 

  

Fonte: Autores. 

3.4 Conclusões acerca da mobilidade urbana 

Realizar o planejamento futuro de uma cidade, incorporando todos os setores sociais, 

econômicos e políticos que a compõem, de forma a construir um compromisso entre 

cidadãos e governos na direção de um projeto que inclua todos, é um dos grandes 

desafios que se impõem a Planos Diretores Municipais e, por conseguinte, a Planos 

de Mobilidade Urbana. 

Para tanto, é necessário instituir formas de planejamento e controle do território 

municipal, utilizando os potenciais e limites do seu meio físico, as potencialidades 

abertas pela existência de redes de transporte e logística em seus territórios, de forma 

que os impactos de seu crescimento e desenvolvimento não se traduzam em 

desequilíbrios e deseconomias, como tem sido a experiência recente de urbanização 

no Brasil. 

Como qualquer outra cidade brasileira, São Gonçalo do Rio Abaixo, não obstante suas 

peculiaridades, também tem desafios a enfrentar, de modo a alcançar padrões mais 
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adequados, justos e democráticos de desenvolvimento urbano, devidamente 

ajustados ao seu crescimento populacional e territorial. 

A revisão do Plano Diretor Participativo do município, ora em curso, que pode ser 

seguida pela concepção de um Plano de Mobilidade Urbana, é um caminho inevitável 

para compreender as demandas e potencialidades, especialmente urbanísticas, da 

cidade, o que pode culminar na proposição de correções de rumo, bem como na 

consolidação dos aspectos e características meritórias e que, por essa razão, devem 

ser mantidas e replicadas. 

Para se compreender adequadamente a realidade municipal em suas mais diversas 

searas, a exemplo da mobilidade urbana, é fundamental que os atores, direta e 

indiretamente envolvidos nas políticas setoriais, disponham de dados e informações 

atualizadas, os quais possibilitem a realização de diagnósticos periódicos, que se 

afiguram como ferramentas estratégicas para balizar a formulação de políticas 

públicas. Também é imprescindível que o município disponha de leis e regulamentos 

que estejam em constante processo de aprimoramento, de modo que sejam 

condizentes com a realidade atual da localidade. 

No tocante ao sistema de mobilidade, a experiência de se realizar a presente análise 

crítica e propositiva da mobilidade urbana de São Gonçalo do Rio Abaixo revelou que 

o município dispõe de poucos estudos e dados sobre o tema, fato que dificulta a 

realização de análises mais aprofundadas sobre tais questões. Boa parte das análises 

aqui apresentadas tiveram, como base, visita a campo realizada na cidade pela equipe 

multidisciplinar de pesquisadores da UFMG, oportunidade em que foi possível captar 

as percepções da população sobre o sistema de mobilidade do município e algumas 

informações por alguns agentes atuantes no transporte e no trânsito municipais, a 

exemplo da Prefeitura. 

Assim sendo, enfatiza-se a necessidade de que se faça um monitoramento 

permanente de questões referentes à mobilidade urbana de forma mais efetiva na 

cidade, para que futuramente se possa ter acesso a mais dados, de modo a subsidiar 

análises mais consistentes acerca da situação de São Gonçalo do Rio Abaixo, 
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considerando ainda a possibilidade de se realizarem estudos comparativos com base 

em séries históricas de informações. 

Ademais, de maneira mais específica, o município não possuía, anteriormente à 

revisão do seu Plano Diretor, dados sobre hierarquização viária, circulação viária atual 

e identificação dos principais polos geradores/atratores de viagens. São Gonçalo do 

Rio Abaixo também não dispõe de cadastro de calçadas e tampouco cadastro de 

sinalização estatigráfica (horizontal e vertical). 

No que se refere ao transporte coletivo, ressalta-se a necessidade de que os pontos 

de embarque e desembarque sejam mais bem sinalizados e mapeados e possuam 

uma estrutura melhor, que possa proporcionar o mínimo de conforto aos usuários. É 

importante também que a rota e os horários do transporte público sejam mais bem 

divulgados aos potenciais usuários. O mesmo vale para o transporte ofertado ao 

público para o deslocamento entre São Gonçalo do Rio Abaixo e suas comunidades 

rurais, com mais estudos sobre a demanda, de modo que se possa identificar se a 

rota e os horários das viagens atualmente disponíveis, de fato, atendem aos anseios 

e necessidades da população. 

Com relação aos serviços de táxi, observou-se que esses possuem legislação 

municipal que os regulamenta, mas é muito antiga e apresenta elevado número de 

concessões. 

É necessário também que sejam definidas legislações específicas e/ou regulamentos 

sobre o transporte de carga no município futuramente, de modo que as operações de 

carga e descarga possam ser eficientes, porém tragam menores prejuízos à qualidade 

de vida urbana da população do município de modo geral. O mapeamento de áreas 

onde é ou não permitido que circulem veículos pesados é também bastante 

importante. 

Por fim, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo ainda não existe nenhuma 

estrutura institucional dedicada à mobilidade urbana. A municipalização das atividades 

relacionadas a essa temática pode ser um caminho inevitável. A esse respeito, em 

médio prazo, seria desejável a ocorrência da municipalização do trânsito, atribuição 
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definida pela Constituição Federal de 1988, que denotou maior autonomia e, por 

conseguinte, maior responsabilidade aos poderes públicos locais, considerando a 

emergência da municipalização dos transportes públicos e do trânsito. Desse modo, 

a organização institucional é necessária para o atendimento das diretrizes em tela. 

Diante do exposto, recomenda-se que seja construído, de maneira participativa, um 

Plano de Mobilidade Urbana de São Gonçalo do Rio Abaixo.   
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4 ASPECTOS TERRITORIAIS DO POTENCIAL TURÍSTICO  

A atividade turística ou as atividades relacionadas ao setor do turismo são, de modo 

geral, preteridas ou pouco desenvolvidas em municípios com base econômica na 

monoindústria, salvo raras exceções como o município de Ouro Preto.  

No caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, algumas ações recentes como a ativação do 

Conselho Municipal de Turismo, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, representa 

um passo adiante em relação às ações que podem fomentar as atividades turísticas 

como elemento de diversificação da economia.  

Os atrativos turísticos de São Gonçalo do Rio Abaixo estão relacionados ao seu 

patrimônio histórico, às atividades culturais, religiosas e às festas tradicionais. 

Ademais, estão também relacionados às belezas naturais de suas serras, morros, 

rios, quedas d’água e áreas verdes.  

O mapa de potencialidades turísticas (MAPA 11) evidencia algumas áreas com alto 

potencial, como a região central do município, sobretudo na sede em virtude do 

patrimônio histórico das igrejas, a infraestrutura existente e as potencialidades em 

relação às áreas verdes no contexto urbano e periurbano e a estátua do querido Padre 

João. As potencialidades das áreas urbanas serão descritas com maior detalhamento 

nos Tomos II e III integrantes do presente diagnóstico.  

De um modo geral, além das potencialidades da área urbana central, observa-se um 

elevado potencial turístico na área do Parque Natural Municipal de Peti, além de áreas 

com relevância na paisagem como morros e relevos residuais, a exemplo do mirante 

do Morro das Almas, Serra do Catungui, Mirante do Peti, Serra do Seara e o Sítio 

Arqueológico.  
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Mapa 11 - Potencial turístico  

   

Fonte: Autores 
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O município de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG possui diversos atrativos turísticos 

em relação à sua paisagem exuberante e belezas naturais, as quais estão 

representadas nas áreas em vermelho e laranja (MAPA 11).  

Fotografia 110 - Tomada fotográfica do alto da rua Ceará, nas instalações do Departamento Municipal 

de Água e Esgoto – DAE. Vista do pôr do sol e da área urbana central 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 111 – Vista da Serra do Caraça no Mirante do Morro das Almas 

 

Fonte: Autores.  
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As Fotografias 110 e 111 evidenciam duas áreas com potencial turístico pela visada 

360º da paisagem regional. A parte alta da rua Ceará (FOTOGRAFIA 110) tem 

potencial para criação de mirante de contemplação da paisagem (pôr do sol e vista da 

cidade). Nesse local seria possível a instalação de infraestrutura de recepção do 

turista com lanchonetes, restaurantes, cafés e painéis informativos sobre os 

elementos notáveis da paisagem, a exemplo do Serra do Espinhaço Meridional ao 

fundo, na divisa entre os municípios de Bom Jesus do Amparo e Nova União.  

Já o Mirante do Morro das Almas (FOTOGRAFIA 111), localizado a 12 km do distrito 

turístico de Ipoema, em Itabira – MG, possui vista panorâmica para as serras do 

Caraça, da Piedade, do Espinhaço e o pico do Cauê. Trata-se de relevo residual em 

área de embasamento cristalino. O local tem potencial para instalação de receptivo 

turístico com centro de interpretação da paisagem regional, com infraestrutura de 

bares, restaurantes e cafés.  

Em relação à paisagem cultural, podemos citar os monumentos construídos e as 

edificações tombadas pelo patrimônio histórico, cultural e artístico. Nesse quesito é 

possível elencar o monumento ao Padre João, as igrejas Matriz de São Gonçalo do 

Amarante, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, além da Fazenda Brejaúba.   
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Fotografia 112 - Vista lateral da Matriz de Nossa Senhora do Rosário 

 

Fonte: Autores. 

Fotografia 113 - Vista frontal da Matriz de Nossa Senhora do Rosário 

 

Fonte: Autores. 
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Fotografia 114 - Monumento em homenagem ao Padre João 

 

Fotografia 115 - Igreja de Santa Efigênia 

 

Fonte das duas fotografias: Autores.  
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Fotografia 116 - Igreja de São Gonçalo do Amarante 

 

 

Fonte: Autores. 
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Fotografia 117 - Fazenda Brejaúba 

  

Fonte: Prefeitura Municipal. 

Fotografia 118 - Fazenda Brejaúba 

 

Fonte: Prefeitura Municipal.  
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5 ANÁLISE TERRITORIAL INTEGRADA 

5.1 Uso da terra e cobertura vegetal  

O uso da terra e cobertura vegetal do município de São Gonçalo do Rio Abaixo foram 

analisados a partir de dados da plataforma de monitoramento Map Biomas, que 

disponibiliza classificações de imagens orbitais dos satélites Landsat. Para cada ano 

analisado, as classes geradas pela plataforma foram alocadas em sete grupos, sendo 

estes: solo exposto, urbano, mineração, campo rupestre, pastagem e agricultura, 

floresta, reflorestamento de eucalipto, por fim, água (MAPA 12, MAPA 13). 

Mapa 3 - Uso e cobertura do solo em 2000 

 

Fonte: Autores 
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Mapa 13 - Uso e cobertura do solo em 2020 

 

Fonte: Autores 

Em relação aos diferentes usos e coberturas presentes no município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo, os quantitativos apontaram as tipologias que ganharam ou perderam 

área nas datas analisadas. De modo geral, as classes temáticas trabalhadas no 

diagnóstico variaram no tamanho de sua área ao longo das duas décadas observadas, 

bem como em sua distribuição espacial. 

Em 2000, observa-se ocupação urbana somente no distrito sede, constituindo 117,9 

hectares em área para esta tipologia. As atividades de pastagem e agricultura 

ocupavam 16.415,28 hectares (TABELA 6) do território municipal, concentrando-se 

nas porções norte e leste do município, regiões nas quais as condições 
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geomorfológicas refletidas na topografia são mais propícias para tais atividades, 

considerando o contexto municipal. 

Tabela 6 - Quantitativo das tipologias de uso do solo e cobertura vegetal - 2000 

USO E OCUPAÇÃO 

ANO 2000 

CATEGORIA 
ÁREA (EM 

HECTARES) 

Floresta 14.107,68 

Pastagem e Agricultura 170.992,73 

Reflorestamento de Eucalipto 3.845,70 

Água 274,41 

Campo Rupestre 747,72 

Mineração 80,73 

Uso Urbano 117,9 

Solo Exposto 0,18 
                Fonte: Equipe técnica. 

 

Nas porções sudoeste e central do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, observa-

se a predominância de floresta nativa, que, somada a pequenos fragmentos 

descontínuos espraiados pelas outras regiões do território municipal, somavam 

14.107,68 hectares. A presença de reflorestamento de eucalipto ocorre em 

concomitância com a floresta nativa, apresentando-se principalmente nas porções sul 

e central do município, que, no total, representam 3.845,70 hectares. A atividade de 

mineração representava, no ano de 2000, uma ocupação de somente 80,73 hectares, 

localizada na porção sudoeste municipal, mais precisamente na Serra do Machado.  

Entre os anos de 2000 e 2020, devido a dinâmica no uso e ocupação da terra em 

território municipal (GRÁFICO 19), é possível observar um crescimento das manchas 

urbanas em 544 hectares, que ocorreu principalmente devido a expansão do distrito 

sede, bem como o surgimento de novas ocupações no sentido norte do município, ao 

longo da rodovia MG-129 e nas localidades do Una e Pacas. No mesmo período 

temporal, observa-se o crescimento de 447 hectares em área de reflorestamento de 

eucalipto, explicada por uma expansão nas atividades da CENIBRA SA, responsável 

pelo plantio da espécie em território municipal.  
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A transição de 1.384 hectares de floresta nativa para outras tipologias de uso também 

ocorreu nesse período, principalmente na região conhecida como “Serra do 

Machado”, devido a expansão da atividade mineradora, que se expandiu em 892 

hectares no local. Por fim, as áreas classificadas como agricultura e pastagem perdeu 

área, apresentando uma redução de 684 hectares, dando lugar, principalmente, para 

expansão urbana (GRÁFICO 19). 

Gráfico 19 - Mudanças no uso do solo entre 2000 - 2020 

 

Fonre: Autores 

No cenário atual, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo tem como características 

de uso predominantes em seu território, áreas destinadas a pastagem e agricultura, 

ocupando 16.415,28 hectares (TABELA 7). A segunda tipologia de uso mais presente 

no município é a floresta nativa, compreendendo uma área de 12.722,04 hectares, o 

que corresponde aproximadamente a uma área três vezes maior do que a ocupada 

pelo reflorestamento de eucalipto (4.292,64 hectares), tipologia que representa a 

terceira maior ocupação do território municipal. 

A atividade mineradora ocupa atualmente 982,26 hectares do município, sendo assim, 

mais representativa que o somatório de todas as áreas urbanizadas em território 

municipal, que atualmente corresponde a 671,58 hectares.  
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Tabela 7 - Quantitativo das tipologias de uso do solo e cobertura vegetal - 2020 

USO E OCUPAÇÃO  

ANO 2020 

CATEGORIA ÁREA (EM HECTARES) 

Floresta 12.722,04 

Pastagem e Agricultura 16.415,28 

Reflorestamento de 

Eucalipto 
4.292,64 

Água 291,24 

Campo Rupestre 632,25 

Mineração 982,26 

Uso Urbano 671,58 

Solo Exposto 286,11 
Fonte: Equipe técnica. 

5.2 Interesses conflitantes: potencial de preservação ambiental e 

potencial de expansão urbana  

O mapeamento dos interesses conflitantes, ou matriz de interesses conflitantes, é o 

resultado da análise combinatória entre o potencial de expansão urbana e o potencial 

ou necessidade de preservação ambiental.  

A princípio, foram definidos e analisados quatro processos que descrevem e explicam 

a área de estudo em relação à necessidade e interesse de preservação ambiental 

(TABELA 8) e cinco processos que explicam o funcionamento da área de estudo em 

relação ao potencial de expansão urbana (TABELA 9). Os critérios, para a análise 

ambiental e para a análise de expansão urbana, foram analisados e modelados 

conforme metodologia descrita e apresentada em Fonseca (2015).    
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Tabela 8 - Variáveis ambientais avaliadas 

PROCESSOS AMBIENTAIS AVALIADOS 

Modelos de Representação Critérios 

Mapeamento da Cobertura Vegetal Nativa  
Combinação de Métricas de Paisagem 

em Fragmentos Florestais 

Mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal Uso e Ocupação do Solo 

Rede Hidrográfica, Nascentes, Modelo Digital de 

Terreno, Novo Código Florestal 

Área de Preservação Permanente 

(APPs) 

Legislação Ambiental, limites territoriais e 

Zoneamentos (IBAMA, SEMMA-SGRA) 
Unidades de Conservação 

Mancha de inundação  Distância das Manchas de Inundação* 

Fonte: Elaboração própria. 

Considerou-se previamente os seguintes critérios relacionados à necessidade de 

preservação ambiental: fragmentos de vegetação nativa, uso e ocupação do solo, 

áreas de preservação permanente e as unidades de conservação. Os critérios 

relacionados à avaliação do potencial de expansão urbana foram, a saber: 

acessibilidade e capilaridade (densidade de vias), proximidade de áreas urbanizadas, 

distância da cava da Mina de Brucutu, concentração de novos projetos e classes de 

declividade conforme a Lei Federal 6766 (BRASIL, 1979), que regulamenta o 

parcelamento do solo em meio urbano.  
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Tabela 9 - Variáveis relacionadas aos processos de expansão urbana 

PROCESSOS RELACIONADOS AO POTENCIAL DE EXPANSÃO URBANA 

AVALIADOS 

Modelos de Representação Critérios 

Eixos viários: ruas, estradas pavimentadas e 

vicinais 
Acessibilidade e Capilaridade viária 

Áreas Urbanizadas Proximidade de áreas urbanizadas 

Cava da Mina de Brucutu  Distância da cava da Mina de Brucutu 

Área de incidência de Novos Projetos aprovados 

desde 2010 e em execução até o ano de 2020 
Concentração de Novos Projetos 

Modelo Digital de Elevação  
Classes de Declividade Lei 6766/79 

(Lei de Parcelamento Urbano). 

Geologia, Geotecnia, Geomorfologia e 

parâmetros morfométricos do relevo 

Índice Geomorfológico de Potencial de 

ocupação e uso do solo - IGPU 
Fonte: Fonseca (2015) 

Mapa 14 - Critérios ambientais analisados apresentados de forma normalizada 

 

Fonte: FONSECA, 2015. 
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Mapa 15 - Critérios que explicam o potencial de expansão urbana analisados apresentados de forma 

normalizada  

 

Fonte: FONSECA, 2015. 

É possível observar que as áreas com maior potencial para preservação ambiental 

sofrem a influência do relevo da região central do município, sobretudo em relação ao 

critério das áreas de preservação permanente (APPs), com destaque para as áreas 

de topo de morro na região centro-sul da área de estudo. Os fragmentos florestais, 

junto às APPs (MAPA 15), correspondem aos dois critérios com maior relevância para 

a análise em questão, sobretudo pela concentração e representatividade espacial na 

região centro-sul do município. 

As áreas com alto e muito alto potencial de preservação representam 27,58% do 

território do município e as áreas com potencial médio de preservação representam 

30%. Ou seja, aproximadamente 60% do município possui condições de serem 

mantidas ou convertidas em ativo ambiental, restando 40% para os processos de 

expansão urbana, produção rural e industrial.  
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Tabela 10 - Quantitativo do potencial de preservação ambiental 

 Potencial de Preservação Ambiental Área (ha) % 

Muito Baixo 9.183,27 25,21 

Baixo 6.030,92 16,55 

Médio 11.159,81 30,64 

Alto 6.448,16 17,70 

Muito Alto 3.599,30 9,88 

Total geral 36.421,46 100 

                        Fonte: Dados da pesquisa. 

Mapa 16 - Resultado da análise de multicritérios para avaliação do potencial de preservação ambiental 

 

Fonte: Autores 
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De um modo geral, o mapa de áreas com potencial para preservação evidencia uma 

condição de relativo equilíbrio entre áreas prioritárias para preservação (as de maior 

potencial) e áreas com menor potencial.  

A avaliação do potencial de expansão urbana mostrou que a região norte da área de 

estudo concentra a maior quantidade de áreas classificadas como de alto e muito alto 

potencial para desenvolvimento das atividades antrópicas urbanas, o que corresponde 

a quase 47% do município de São Gonçalo do Rio Abaixo (TABELA 11 e MAPA17). 

Nas adjacências do limite municipal com o município de João Monlevade também é 

possível observar uma zona de elevado potencial para expansão urbana, a área 

corresponde ao povoado de Santa Rita de Pacas, que sofre influência da mancha 

urbana daquele município. Por esse motivo, cabe ressaltar que no critério de 

proximidade de áreas urbanizadas considerou-se parte da área urbanizada do 

município de João Monlevade, a partir da qual também foram calculadas distâncias 

euclidianas no sentido da área de estudo. 

Tabela 11 - Análise quantitativa do potencial de expansão urbana na área de estudo 

Potencial de Expansão Urbana Área (ha) % 

Muito Baixo 7.681,58 21.08 

Baixo 6.171,05 16.94 

Médio 5.543,91 15.21 

Alto 8.810,18 24.18 

Muito Alto 8.214,73 22.56 

Total  36.421,46 100 
                        Fonte: Dados da pesquisa. 

Importante ressaltar ainda que o potencial de expansão urbana elevado não significa 

necessariamente que a área será ou precisa ser urbanizada ou transformada em 

perímetro urbano. As estratégias de definição de processos legais de expansão 

urbana devem considerar a integração de áreas e a alocação de zonas de expansão 

de modo a evitar a pulverização de zonas urbanas para todas as regiões do município, 

o que acarretaria maior ônus para manutenção e fiscalização.   
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Mapa 17 - Resultado da análise de multicritérios para avaliação do potencial de expansão urbana 

 

Fonte Autores 

É possível observar que a BR-381 (leste-oeste) exerce a "função de fronteira” do 

potencial de expansão urbana, a partir da qual, em direção ao sul, o potencial de 

expansão das atividades urbanas é reduzido. Tal fato pode ser explicado pela 

acessibilidade viária reduzida e por fatores do relevo. Ao longo da BR-381 observa-se 

alto potencial de expansão urbana, haja vista a atração que as rodovias exercem em 
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relação às atividades antrópicas urbanas, agindo como um catalisador do processo 

de urbanização. 

Do mesmo modo, a MG-129 (norte-sul) desempenha função importante na 

acessibilidade viária da área de estudo, ligando o município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo ao município de Itabira ao norte, e às cidades históricas de Catas Altas, 

Mariana e Ouro Preto ao sul.  

É importante ressaltar que o trecho da MG-129, entre a BR-381 e o limite do município 

de Santa Bárbara, ainda não é pavimentado, o que contribui para o baixo potencial de 

expansão urbana na região sudoeste do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

(MAPA 17). Por outro lado, o potencial médio de preservação ambiental ao longo do 

referido trecho da MG-129 pode contribuir para uma ocupação desta área, sobretudo 

se o projeto de pavimentação do trecho for executado. 

5.2.1 Matriz de interesses conflitantes 

A matriz de potencial de impactos foi elaborada pela combinação de valores atribuídos 

aos resultados das matrizes de potencial de expansão urbana e potencial de 

preservação ambiental. O modelo de impacto foi construído seguindo a lógica de 

potencial de impactos, por meio da combinação da matriz de potencial de expansão 

urbana com a matriz de necessidade de preservação ambiental, conforme 

metodologia presente em Fonseca (2015) (MAPA 18). Ressalta-se que o foco da 

avaliação do potencial de impactos é sobre as áreas com potencial de expansão 

urbana e processos de parcelamento do solo.  
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Mapa 18 - Matriz resultante de potencial de impactos, com valores agrupados e classificados 

 

Fonte: Autores 
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As áreas classificadas como de alto potencial de impactos apresentam alto e muito 

alto potencial de expansão urbana associados espacialmente à alta e muito alta 

necessidade de preservação ambiental (MAPA 18, TABELA 12), materializando 

conflito de interesse. Essas áreas correspondem à 5,07% da área de estudo, sendo 

representadas por grandes fragmentos florestais, sobretudo nas adjacências das 

áreas urbanizadas e de rodovias. A área da mancha de inundação do rio Santa 

Bárbara, considerando também as manchas de inundação dos estudos de 

rompimento de barragem, no perímetro urbano e algumas APPs também fazem parte 

das áreas classificadas como de alto potencial de impactos.  

Tabela 12 - Análise quantitativa da Matriz de Potencial de Impactos para o município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo 

Classificação  Área (ha) % 

Baixo Potencial de Impactos 4.332,96 11,91 

Potencial de Transformação (Geodesign) 10.955,50 30,11 

Alto Potencial de Expansão Urbana 10.035,30 27,58 

Alto Potencial de Impacto (Conflito) 1.846,11 5,07 

Necessidade de Preservação Ambiental (Ambiental) 9.212,79 25,32 
Fonte: Dados da pesquisa. 

As áreas de baixo potencial de impacto ou baixo conflito (em relação às atividades 

urbanas) ocupam 11,91% da área de estudo, e estão concentradas na região centro-

sul, associadas às atividades de mineração e reflorestamento. 

As áreas classificadas como de alto potencial de expansão urbana abrangem 27,58% 

do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, ocorrendo em maior quantidade na 

região centro-norte. Ocorrem ao longo da BR-381, na região centro-sul e no extremo 

leste da área de estudo, em uma estreita faixa norte-sul, nas proximidades dos limites 

municipais com João Monlevade e Bela Vista de Minas. 

As áreas com necessidade de preservação ambiental ocupam 25,32% da área de 

estudo, com concentração espacial na região centro-sul, coincidindo com a Estação 

Ecológica de Peti e com a área estudada para ser transformada em Área de Proteção 

Ambiental (APA).  
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É importante ressaltar o elevado potencial de impacto sobre essas áreas, na região 

sudoeste da área de estudo, em relação à atividade de mineração, embora a matriz 

de interesses conflitantes tenha seu foco nas atividades de parcelamento do solo. 

Áreas classificadas como "Transição" ocupam a maior parte da área de estudo, num 

total de 30,11%. São áreas aptas a serem estudadas para receberem projetos 

baseados em Geodesign, a exemplo de parques, unidades de conservação e novos 

parcelamentos do solo de forma sustentável. Essas áreas apresentam, em geral, 

médio potencial de expansão urbana e necessidade média de preservação ambiental, 

são caracterizadas por manchas de vegetação em meio a uma matriz de pastagem, 

com presença de cultivo de eucalipto (reflorestamento). 

De um modo geral, os resultados alcançados com a matriz de interesse conflitantes 

ou potencial de impactos sugerem que o município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

pode ser considerado em condição de equilíbrio ou “Geodesign Natural”, haja vista 

que a maior parte de sua área, aproximadamente 11 mil hectares (30,11%), apresenta 

equilíbrio entre potencial de expansão urbana e necessidade de preservação 

ambiental.  

Tal condição é ainda ratificada pelos expressivos valores de áreas com aptidão para 

preservação ambiental (9 mil ha ou 25,32%) e com aptidão para expansão urbana (10 

mil ha ou 27,58%), e sobretudo pelo equilíbrio evidente entre estes valores. Deste 

modo, a área de estudo apresenta condição de equilíbrio na totalidade de seu 

território, bem como apresenta áreas específicas que podem ser alvo para projetos 

baseados nos conceitos e práticas sustentáveis ou baseados em Geodesign. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desse diagnóstico da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, é possível fazer 

algumas considerações que poderão servir para nortear a elaboração da Proposta de 

Revisão do Plano Diretor. 

A primeira consideração a se fazer é que se trata de uma cidade com dimensões de 

cidade pequena, porém apresenta dinamismo interno típico das cidades de porte 

médio. Esse dinamismo pode ser visto, de um lado, no crescimento da mancha urbana 

em formato estrelar (típico dos centros urbanos em rápido crescimento) e, no outro, 

na base da economia local que se encontra em processo de diversificação. 

A segunda consideração é que a cidade se encontra em uma situação de 

desequilíbrio: 

a) de ordem funcional, por não ter quase nenhuma centralidade pericentral e 

nenhuma periférica, o que pode acarretar sérios problemas de várias naturezas 

(social, econômico, funcional etc.) em pouco tempo; 

b) de ordem formal, por apresentar uma mancha urbana com a presença de áreas 

loteadas ainda não ocupadas e de glebas não parceladas fruto de um claro 

processo de especulação imobiliária. 

A terceira consideração é que se trata de uma cidade na qual a comunidade 

reconhece e valoriza a própria cultura e identidade. O reconhecimento se materializa 

no acervo arquitetônico de edifícios históricos presentes no centro histórico, de 

propriedade pública e privada, nos equipamentos presentes que valorizam a cultura, 

a história, o artesanato local (como, por exemplo, o Centro Cultural na Rua Henrique 

Rubim e a loja de artesanato na Praça 1° de Maio), na valorização das pessoas que 

marcaram a história do lugar, como o Padre João, cuja estátua de 12 metros de altura 

tornou-se um marco para a população da cidade e para os turistas. 

A quarta consideração diz respeito à inserção regional do núcleo urbano que se 

beneficia com a localização estratégica em volta do cruzamento entre BR-381/BR- 

262 e MG-129 e com o fato de pertencer a um aglomerado urbano composto por 
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cidades de porte médio (Itabira, João Monlevade, Nova Era), que dinamizam os 

centros urbanos menores do aglomerado em si e do espaço regional.  

Afinal resultará importante e estratégico definir a identidade do núcleo urbano e seu 

papel no âmbito do aglomerado urbano. 
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