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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 (BRASIL, 2012), bem como pela Lei nº 10.257 de 10 de julho 

de 2001 (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 em nível 

municipal que garante a implantação da política de desenvolvimento urbano, 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 envolvendo todos os 

agentes públicos e privados atuantes no município.  

Nesse sentido, o documento apresenta um diagnóstico do município que se propõe a 

analisar as condições atuais, bem como as mudanças que 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 II do Diagnóstico do Plano Diretor de 

São Gonçalo do Rio Abaixo. 
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1. DISTRITO SEDE 

1.1 Análise do relevo 

A análise do relevo é uma tarefa importante, pois permite entender a relação entre 

esse e o processo de ocupação antrópica do espaço geográfico que não é casual, 

mas que depende das inércias induzidas pelo relevo com base em suas feições 

geomorfológicas. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo (MAPA 1), como 

indicado por Fonseca, Bezerra e Augustin (2012) apresenta relevo bastante 

diversificado, refletindo condicionamento às grandes estruturas geológicas regionais 

do extremo nordeste do Quadrilátero Ferrífero. 

Mapa 1 - Localização do município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 

 

 

Fonte: FONSECA, 2015. 
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As estruturas geológicas (MAPA 2) influenciam a elaboração das formas de relevo e, 

consequentemente, a localização e o tipo de ocupação antrópica como localização, 

traçado, formato das glebas, formato dos assentamentos antrópicos e modo de 

implantação das edificações. 

Mapa 2 - Geológico simplificado 

 

Fonte: FONSECA, 2015.  
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A espacialização geográfica das categorias do relevo associadas ao uso antrópico 

indica como este último está associado a um tipo de relevo que tem baixa inércia, 

permitindo o processo de ocupação. Um relevo desse tipo apresenta, em geral, 

vertentes com baixas declividades e superfícies com formatos suaves. Essas feições 

estão associadas, normalmente, a vales, nos quais há a presença de aquíferos, ou a 

pequenos morros arredondados (MAPA 3). A essas condicionantes somam-se, em 

geral, alguns fatores para sustentar e favorecer a implantação dos assentamentos 

urbanos, tais como: 

a) a presença de um aquífero garantidor do fornecimento de água; 

b) a presença de um morro próximo ao aquífero, garantidor da segurança da 

população, além de permitir uma relativa segurança com relação à proximidade 

de focos de vetores infecciosos, evita os efeitos deletérios de enchentes 

sazonais e ainda permite a possibilidade de haver algum tipo de controle do 

território próximo; 

c) a presença de um trevo ou de um caminho ou estrada que, compondo uma 

rede regional, garante a ligação com outros assentamentos urbanos de maiores 

dimensões e importância.  

Todos os fatores que acabaram de ser mencionados são encontrados na parte mais 

antiga de implantação do distrito sede.  



 
13 

 
 

 

 

Mapa 3 - Unidades geomorfológicas do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores; FONSECA; BEZERRA, AUGUSTIN, 2012. 

O distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo se localiza no “Sistema 

Integrado de Planícies e Terraços Fluviais” que interliga as planícies fluviais dos rios 

Santa Bárbara, Una e Bom Sucesso. Nessa unidade, as altimetrias variam de 580 a 

660 metros e as declividades vão de 0 a 9%, o que favorece o predomínio das formas 

de agradação. É uma unidade geomorfológica com grande fragilidade ambiental, uma 

vez que corresponde à área diretamente afetada pelo centro urbano municipal 

(FONSECA; BEZERRA; AUGUSTIN, 2012). 

O relevo onde ocorre a ocupação urbana é composto de pequenos morros e a 

implantação de maior porte, na qual há o centro comercial da cidade, ocupa a margem 

esquerda do rio Santa Bárbara. O núcleo mais antigo (MAPA 4) está localizado em 

um pequeno morro envolvido por um anfiteatro em uma porção mais afastada, do 

ponto de vista altimétrico, do rio Santa Bárbara (FOTOGRAFIAS 1, 2, 3).    
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Mapa 4 - Relevo e mancha urbana do distrito sede de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 1 - Vista da rua Monsenhor Torres em direção ao centro, nota-se a margem do rio Santa 

Bárbara a direita e a igreja Matriz 

 

Fonte: Google Street View, 2021.  

Fotografia 2 - Vista mais aproximada da rua Monsenhor Torres, nota-se a vertente em primeiro plano 

do pequeno morro onde está implantada a igreja Matriz 

 

Fonte: Google Street View, 2021.   
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Fotografia 3 - Vista do cruzamento da rua Monsenhor Torres com Antônio da Manoela que leva à igreja 

Matriz   

 

Fonte: Google Street View, 2021.  

1.2Análise da declividade 

O distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo por estar localizado no 

“Sistema Integrado de Planícies e Terraços Fluviais”, como foi visto no item anterior, 

possui, características bastante heterogêneas com relação à declividade (MAPA 5).  

Na mancha urbana atual podem ser encontradas: 

a) áreas com baixa declividade (de 3 a 8%), localizadas em geral na proximidade 

dos cursos d’água principais como o Rio Santa Bárbara e o Rio Una 

(FOTOGRAFIAS 4, 5) e alguns pequenos tributários;  
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Mapa 5 - Declividade 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 4 - Área de baixa declividade no encontro do Rio UNA com o rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 

Fotografia 5 - Rio UNA na ponte da MG-129 

 

Fonte: Google Street View, 2021.  
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b) áreas com declividade de 8 a 20%, que são consideradas como as melhores 

para a ocupação antrópica, o que possibilita a implantação das edificações sem 

haver muita movimentação de terra (cortes e aterros) e correspondem à maior 

parte da área urbana. Nas partes recém loteadas que pertencem a essa 

categoria, há a presença de edificações de maior porte com prédios de 

múltiplos andares (FOTOGRAFIA 6); 

 

Fotografia 6 - Prédios de múltiplos andares perto do centro 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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c) áreas com declividade de 20% até 45%, que são encontradas nas vertentes 

dos principais morros localizados em volta do centro comercial. A ocupação 

nessas áreas ocorre, em geral, com edificações de pequeno porte, o que exige 

um grande esforço por parte dos proprietários, tratando-se, em muitos casos, 

de edificações residenciais unifamiliares (FOTOGRAFIA 7) com padrão 

construtivo com vigas e pilares de concreto e alvenaria de vedação e 

acabamentos com qualidade de média a baixa; 

Fotografia 7 - Área com altas declividade 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.3 Análise da hidrografia 

Todo o território do município de São Gonçalo do Rio Abaixo se encontra na sub-bacia 

hidrográfica do rio Santa Bárbara na porção alta da bacia do Rio Doce. O Rio Santa 

Bárbara é afluente da margem esquerda do Rio Piracicaba e nasce na confluência do 

Rio Conceição com o Rio São João. Os municípios que fazem parte dessa bacia, além 

de São Gonçalo do Rio Abaixo, são: Itabira, Bom Jesus do Amparo, João Monlevade, 

Bela Vista de Minas, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas (MAPA 6).  

Mapa 6 - Localização da sub bacia do rio Santa Bárbara 

 

Fonte: DEODORO, 2013.  
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Como informa Deodoro (2013, p.4), “A bacia do Rio Santa Bárbara apresenta uma 

rede de drenagem densa, de padrão predominantemente dendrítico, principalmente 

na porção centro-norte [MAPA 7].” Descrevendo as características gerais da sub-bacia 

a autora afirma que  

 [...] como elementos físicos tem-se, no fator geológico da área de 
estudo, a região do sinclinal gandarela e as cangas; no 
geomorfológico, a serra do Caraça; nos recursos hídricos, as 
nascentes e a densidade da rede de drenagem, além dos 
reservatórios de Peti e da PCH São Gonçalo; remanescentes de Mata 
Atlântica e campos de altitude constituindo importantes unidades de 
conservação; no fator antrópico, destacam-se as atividades minerárias 
e turísticas, além dos sítios arqueológicos em Barão de Cocais e em 
São Gonçalo do Rio Abaixo [MAPA 8]. (DEODORO, 2013, p. 4). 
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Mapa 7 - Rede de drenagem da bacia do rio Santa Bárbara 

 

Fonte: DEODORO, 2013.  
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Mapa 8 - Uso de cobertura do solo da bacia do rio Santa Bárbara 

 

Fonte: DEODORO, 2013. 

A estrutura hidrográfica associada ao distrito sede é bastante complexa e consiste em 

um conjunto variado de elementos de diferentes porte e intensidade. A presença do 

Rio Santa Bárbara, recortando o núcleo urbano no sentido sul norte e margeando o 

centro comercial, constitui um marco importante e uma presença constante na vida 

das pessoas (FOTOGRAFIA 8). A relação com o Rio Santa Bárbara recalca, no caso 

do distrito sede, o padrão em uso na maior parte do Brasil, caracterizado por um 

distanciamento que se materializa em um processo de ocupação de suas margens 

criando: 

a) ruas ou avenidas paralelas que impedem a aproximação do curso d’água 

(FOTOGRAFIA 9); 
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Fotografia 8 - Ponte na área central do distrito sede 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 9 - Avenida sanitária na margem esquerda do Rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Autores, 2021. 

b) quintais de residências particulares que viram lugares de despejo de resíduos 

líquidos e sólidos. 

Um aspecto que, de alguma maneira, pode ser visto como fomento desse tipo de 

postura é o formato da calha fluvial que tem margens com altas declividades em boa 

parte do seu curso urbano (FOTOGRAFIA 10), dificultando o acesso ao espelho 

d’água.  
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Fotografia 10 - Calha encaixada do Rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Andrade et. al (2018) analisando as condições do Rio Santa Bárbara no seu trecho 

urbano, esclarecem como o rio se encontra em processo de degradação, impactado 

pelas atividades antrópicas. Segundo os autores,  

[...] o desenvolvimento urbano sem um planejamento adequado e a 
ausência de uma ETE na cidade, contribuem para a degradação do 
curso hídrico, já que o esgoto é lançado diretamente neste, causando 
impacto na qualidade da água e degradando a paisagem [MAPA 9]. 
Além disso, a retirada de vegetação da margem para construções e a 
criação de animais correspondem a fatores identificados como 
responsáveis pela degradação do curso hídrico. (ANDRADE et al., 
2018). 
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Mapa 9 - Hidrografia 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Outro aquífero importante é o Rio Una que margeia a porção norte da cidade e que 

dá o nome ao mais importante distrito do município após o distrito sede 

(FOTOGRAFIA 11). 

Na margem oeste da cidade, há um aquífero tributário do Rio Santa Bárbara que 

marca o limite de crescimento da cidade com a presença de algumas áreas de brejo 

ao longo do seu curso (FOTOGRAFIA 11).  
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Fotografia 11 - Rio Una na altura da MG-129 

 

Fonte: Google Street View, 2021. 

Fotografia 12 - Áreas de brejo do córrego que margeia a porção oeste e sul do distrito sede 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Dentro da mancha urbana, há a presença de algumas linhas de drenagem com 

talvegues com altas declividades (FOTOGRAFIA 13), que dificultam o processo de 

ocupação. Por esse motivo, encontram-se ainda áreas não ocupadas na proximidade 

do centro comercial e na porção a oeste (FOTOGRAFIA 14). 

Fotografia 13 - Linha de drenagem com alta declividade próxima do centro do distrito sede 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 14 - Áreas ainda não ocupadas próximas do centro do distrito sede 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Ainda dentro da mancha urbana, há a presença de alguns espelhos d’água artificiais 

criados em decorrência dos trabalhos de cortes e aterro na implantação de avenidas 

sanitárias, como é o caso da Avenida do Contorno (FOTOGRAFIA 15). Os cortes e 

aterros criaram barramentos, que represam parte da água com a formação de 

pequenas lagoas.  
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Fotografia 15 - Espelho d’água artificial e Avenida do Contorno 

 

Fonte: Autores, 2021. 

O escoamento da água pluvial no distrito sede ocorre: 

a) nas áreas permeáveis, através do processo de infiltração no solo cujo 

desempenho depende do tipo de solo;  

b) nas áreas impermeáveis, a água pluvial é levada, pelo abaulamento 

impermeável da pavimentação de rua e dos calçamentos, diretamente à rede 

pluvial, que é composta por sarjetas e meios fios que conduzem a água pluvial 

até as bocas de lobo e destas para as galerias pluviais (FOTOGRAFIA 16). O 

destino da água pluvial, conduzida pelas galerias, são os aquíferos mais 

próximos.  
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Fotografia 16 – Fotografia realçando estrutura de drenagem à esquerda 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Apesar da presença extensiva de rede de drenagem pluvial, há casos de inundações 

periódicas com o transbordamento do Rio Santa Bárbara, situação essa que ocorre 

especialmente na estação das chuvas (FOTOGRAFIAS 17, 18). 

Fotografia 17 - Enchente do dia 25 de janeiro de 2020 

 

 Fonte: DeFato, 2020.  
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Fotografia 18 - Enchente do dia 25 de janeiro de 2020 

 

Fonte: Jornal Via Comercial, 2020. 
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1.4 Análise das Áreas de Preservação Permanente 

A lei federal que protege as Áreas de Preservação Permanente (APPs) é a Lei 

12.651/2012, chamada de "Novo Código Florestal Brasileiro". Essas áreas se 

caracterizam por  

[...] serem cobertas ou não por vegetação nativa e desempenham a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. (BRASIL, 2012). 

As APPs estão localizadas 

 [...] ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água; ao redor das 
lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; nas 
nascentes; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas 
encostas ou partes destas; nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; 
e em altitude superior a 1.800 metros. (BRASIL, 2012).  

Essas áreas têm essa denominação, pois não é permitido fazer uso dos recursos 

florestais que apresentam. A retirada da vegetação poderá ocorrer somente se 

autorizada, apenas em casos de utilidade pública ou interesse social. 

No distrito sede do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, há a presença de APP 

(MAPA 10) ao longo dos cursos d’água e ao longo das margens de alguns açudes que 

foram se formando com a implantação de avenidas sanitárias (FOTOGRAFIA 19).  
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Mapa 10 - Áreas de Proteção Permanente 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 19 - Açude formado pela implantação de avenida sanitária 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Com relação às APPs ao longo dos cursos d’água (FOTOGRAFIA 20), há de se dizer 

que em vários locais ocorrem e ocorreram processos de degradação por causa da 

invasão dessas áreas, após a qual se seguiu a retirada da vegetação para a 

construção de edificações ou para dar outro tipo de uso aos terrenos, como cultivo 

e/ou pastoreio de animais (FOTOGRAFIA 21).  
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Fotografia 20 - Área de Proteção Permanente do Rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Fotografia 21 - Edificações ocupando Área de Proteção Permanente do Rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Googles Maps, 2021.  
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1.5 Análise da vegetação 

A redução de áreas verdes e o aumento da impermeabilização do solo nas áreas 

urbanas podem contribuir para o aumento de temperatura e das enchentes nas áreas 

urbanas. 

O processo de ocupação antrópica provoca alterações no microclima, no ciclo 

hidrológico, no relevo, na vegetação e na fauna. As áreas verdes têm, nesse contexto, 

um importante papel de mediador e amenizador de parte dos impactos resultantes do 

processo de ocupação. 

Como afirmam Albuquerque e Lopes (2016):  

[...] além de protegerem o solo da impermeabilização, facilitando a 
infiltração das águas pluviais e reduzindo o escoamento superficial, as 
áreas verdes urbanas controlam a poluição atmosférica e melhoram, 
também, as condições climáticas, reduzindo os extremos das 
temperaturas. Proporcionam melhoria ao ambiente da cidade e 
benefícios para os seus habitantes. Além disso, apresentam funções 
ecológicas, sociais, estéticas, educativas e psicológicas. 

Hoje em dia, é bastante comum encontrar áreas urbanas que apresentam alto grau 

de degradação ambiental, por causa da presença excessiva da impermeabilização e 

pela ausência de vegetação.  

A falta de planejamento contribui na degradação ambiental na medida em que, não 

contrastando os processos de degradação, permite a diminuição da qualidade 

ambiental das cidades, afetando diretamente a qualidade de vida da população 

urbana e a isso associa-se como consequência também a falta de integração entre os 

equipamentos urbanos e áreas verdes, tornando o ambiente urbano cada vez mais 

desagradável (ALBUQUERQUE; LOPES, 2016). 

No caso do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, a vegetação 

encontra-se afetada diretamente pelo processo de ocupação, de expansão e de 

adensamento (MAPA 11).   



 
41 

 
 

 

 

Mapa 11 - Vegetação conforme cadastro ambiental rural 

 

Fonte: Autores, 2021.  

Podem ser identificadas algumas tipologias de vegetação que compõem o mosaico 

das áreas urbanas, variando no grau de antropização e no porte, tais como: 

a) vegetação antrópica de jardins e fundos de quintais que, pela conformação das 

quadras, forma centros de quadras com vegetação expressiva. Esses centros 

de quadra com vegetação expressiva estão presentes nas partes onde as 

condicionantes topográficas exigiram uma adequação por parte do traçado, 

sendo assim, trata-se da parte mais antiga do assentamento urbano e nas 

partes mais periféricas, que ocupam morros com alta declividade 

(FOTOGRAFIA 22);  
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Fotografia 22 - Exemplo de vegetação de centro de quadra 

 

Fonte: Autores, 2021. 

b) mata ciliar encontrada nas margens dos aquíferos, destacando-se a mata ciliar 

das margens do Rio Santa Bárbara (FOTOGRAFIA 23); 

Fotografia 23 - Exemplo de mata ciliar 

 

Fonte: Autores, 2021.   
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c) vegetação de porte localizada, dentro do perímetro urbano, em áreas ainda não 

loteadas. Em alguns casos, a presença dessa vegetação é decorrente de 

fatores como a alta declividade que dificulta o parcelamento dessas áreas ou a 

intenção de retenção especulativa na previsão de uma valorização futura no 

crescimento da cidade (FOTOGRAFIA 24);  

Fotografia 24 - Exemplo de vegetação de porte 

 

Fonte: Autores, 2021.   
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d) vegetação de porte nativa, localizada próxima do centro em partes com 

condicionantes topográficos que dificultam o parcelamento. Por causa do tipo 

de vegetação e pelo papel que a vegetação desempenha, como foi mencionado 

no começo desse parágrafo, resulta importante garantir a preservação dessas 

áreas (FOTOGRAFIA 25); 

Fotografia 25 - Exemplo vegetação de porte nativa 

 

Fonte: Autores, 2021.   
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e) vegetação rasteira, localizada nas partes periféricas e ainda não parceladas 

dentro do perímetro urbano. Entende-se que essas áreas estejam prontas para 

serem parceladas na espera de melhores condições para venda 

(FOTOGRAFIA 26). 

Fotografia 26 - Exemplo de vegetação rasteira 

 

Fonte: Autores, 2021.  

Em volta do distrito sede, podem ser identificadas três regiões com características 

homogêneas com relação à vegetação (FOTOGRAFIA 27): 

a) na região 1, localizada ao norte, o relevo que predomina é de “colinas convexas 

e policonvexas”, com declividades que permitem o pastoreio dos animais; por 

esse motivo, o uso predominante dessa região é o agropecuário e 

consequentemente a vegetação se compõe principalmente de vegetação 

rasteira; 

b) na região 2, localizada ao oeste e ao sul, há a presença de vegetação de porte 

misturada com vegetação rasteira. O relevo é composto por colinas rebaixadas 
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com topo alongados, onde há a presença de declividades mais altas que na 

região 1, o que dificulta o pastoreio; 

c) na região 3, localizada ao oeste, há a presença e predomínio de vegetação de 

porte nativa e o cultivo de eucaliptos. 

Fotografia 27 - Vegetação em volta do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

 

 

Fonte: Autores, 2021.  



 
47 

 
 

 

 

Analisando a evolução dos usos do entorno próximo do distrito sede no período de 

2013 a 2019, nota-se que houve uma transformação evidente em três áreas 

apontadas no Mapa 12. 

Na área A, localizada ao oeste do distrito sede, entre este e o distrito Una, observa-

se a diminuição significativa da cobertura “formação florestal” e “formação campestre” 

substituída pela “pastagem”, evidenciando claramente a presença de um processo de 

desmatamento. 

Na área B, localizada ao norte do distrito sede, observa-se a diminuição da “formação 

campestre” substituída pela pastagem, tratando-se de uma região onde predomina a 

atividade agropecuária. 

Na área C, localizada ao sudeste do distrito sede, observa-se a diminuição da 

formação florestal” e “formação campestre” substituídas pela atividade antrópica que 

se localiza ao longo da rodovia federal BR-381. 

Mapa 12 - Coleção de mapas da evolução da cobertura vegetal - 2013-2021 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.6 Análise da evolução da mancha urbana 

A fundação do Distrito sede de São Gonçalo do Rio Abaixo remonta ao começo do 

século XVIII com uma pequena ocupação na margem esquerda do Rio Santa Bárbara, 

consequência do processo de busca do ouro por parte das bandeiras e de 

expedicionários:  

Em 1704 o desbravador Antônio Bueno encontrou minas ricas e 
abundantes, ao longo do Ribeirão Santa Bárbara trajeto do qual 
originou São Gonçalo entre 1710 e 1720. Em 1831, Manoel Dias de 
Freitas, juiz de paz, relatava um número de dois mil 834 habitantes, 
sendo mil 750 livres e mil e 84 cativos. A localidade contava com 
conjunto arquitetônico de antigas fazendas, 13 engenhos de cana, três 
fábricas de ferro e oito mineiros. Sua vocação aurífera era explorada 
por ingleses ao longo do Ribeirão Santa Bárbara e suas terras 
compunham-se de pequenas planícies e campos de criar. (SÃO..., [20-
-]). 
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Desde então, a cidade cresceu significativamente ocupando as duas margens do rio 

Santa Bárbara, ocupando boa parte das vertentes dos morros ao redor e se 

estendendo ao longo da MG-129 em direção ao norte e ao longo da BR-381 em 

direção ao leste (MAPA 13). 

O crescimento da cidade pode ser analisado, verificando as características do traçado 

e das edificações, registros das várias fases ou momentos de crescimento que não 

ocorreram linearmente ao longo da sua história, pois estão associados a momentos 

específicos de crescimento econômico. 

Mapa 13 - Evolução da mancha urbana do distrito sede de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O primeiro momento está associado à implantação do assentamento originário que 

remonta ao começo do século XVIII. Essa porção da cidade mantém um conjunto 

notável de edificações do século XIX e começo do século XX, qualificando-se, de fato, 

como seu centro histórico. Constituem alto valor simbólico e identitário para a 

população da cidade pela presença da igreja matriz e de alguns antigos casarões 

(FOTOGRAFIA 28). 

Fotografia 28 - Matriz de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, 2021.  
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As ruas são estreitas com a presença de muitos veículos e pessoas, por causa das 

importantes atividades comerciais, de serviço e institucionais (FOTOGRAFIA 29). 

Fotografia 29 - Primeiro momento de expansão características do espaço urbano 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O segundo momento de crescimento, após a fundação do atual centro histórico, 

caracteriza-se pelo crescimento ao longo da margem esquerda do Rio Santa Bárbara 

ao norte e ao sul, em áreas com baixas declividades, que sofrem até hoje com o 

problema das inundações (MAPA 14). Do ponto de vista histórico, essa expansão 

ocorre lentamente ao longo da primeira metade do século XX. 

Mapa 14 - Segundo momento de expansão, exemplos 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Nessas áreas, as edificações são de pequeno porte e a atividade comercial se limita 

aos bens de primeira necessidade. Em razão da especificidade da localização ao 

longo das margens do rio, algumas partes têm baixa densidade e processos de 

transformação em curso com a substituição de usos e da tipologia arquitetônica 

(FOTOGRAFIA 30). 

Fotografia 30 - Segundo momento de expansão; características do espaço urbano 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O terceiro momento de expansão transcorre ao longo da segunda metade do século 

XX. Trata-se de um processo de crescimento que ocorre nas vertentes dos morros ao 

redor do centro tanto na margem esquerda quanto na margem direita. As 

condicionantes topográficas do relevo, principalmente a declividade e as feições 

geomorfológicas (linhas de drenagem, pequenos anfiteatros com vertentes íngremes) 

constituíram os fatores de inércia ao crescimento, que ocorreu lentamente (MAPA 15).  

Mapa 15 - Terceiro momento de expansão, exemplos 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Nessas áreas, as edificações são de pequeno porte, tratando-se em geral de 

edificações residenciais unifamiliares. No entanto, há a presença, pontual de 

substituição da tipologia arquitetônica por edificações verticais multifamiliares, 

especialmente nas porções que fazem divisa com o centro histórico ou naquelas, 

poucas partes, onde a topografia não constitui um impedimento (FOTOGRAFIA 31). 

Fotografia 31 - Terceiro momento de expansão, características do espaço urbano 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O quarto momento de expansão ocorre no final da segunda metade do século XX e 

começo do século XXI (MAPA 16). Nessa fase, dois são os fatores que impulsionam 

o crescimento: 

a) o crescimento econômico associado ao começo das atividades de mineração; 

b) o aumento da importância da BR-381. 

Mapa 16 - Quarto momento de expansão, exemplos 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Esses dois fatores desencadeiam o crescimento urbano que se manifesta de duas 

maneiras diferentes (FOTOGRAFIA 32): 

a) na porção norte, com a implantação de novos loteamentos com traçado 

ortogonal, que, ainda não totalmente ocupados, se diferenciam pela presença 

de residências multifamiliares verticalizadas; 

b) na porção sudeste, ao longo da BR-381, com o crescimento de pequenos 

núcleos urbanos compostos de residências unifamiliares de pequeno porte em 

volta do posto Primavera. 

Fotografia 32 - Quarto momento de expansão, características do espaço urbano 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  



 
58 

 
 

 

 

O quinto momento de expansão ocorre entre a primeira e segunda década do século 

XXI impulsionado pelo crescimento econômico associado à mineração. Nessa fase, a 

cidade adquire um formato estrelar crescendo ao norte, ao oeste e ao sudeste (MAPA 

17). 

Mapa 17 - Quinto momento de expansão, exemplos 

 

Fonte: Autores, 2021. 

O crescimento ao norte se qualifica com a presença de distritos industriais e 

loteamentos com residências unifamiliares ao longo da MG-129. 

O crescimento a oeste ocorre pela implantação de loteamentos e de conjuntos 

habitacionais de habitação de interesse social.  
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O crescimento a sudeste ocorre com a criação de núcleos residenciais com 

habitações unifamiliares de pequeno porte e conjuntos habitacionais de habitação de 

interesse social, qualificando-se como segunda fase de crescimento da porção urbana 

relacionada à rodovia BR-381 e ao posto Primavera (FOTOGRAFIA 33). 

Fotografia 33 - Quinto momento de expansão características do espaço urbano 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O sexto momento de crescimento ocorre no final da segunda década do século XXI 

(MAPA 17) e marca claramente o crescimento urbano em direção norte ao longo da 

rodovia MG-129. 

Mapa 17 - Sexto momento de expansão, exemplos 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Essas novas partes da cidade são compostas de novos loteamentos residenciais e da 

expansão dos distritos industriais.  

Em termos gerais, pode-se observar que a cidade apresenta três vetores de 

crescimento que ocorrem com tempos e inércias diferentes: 

a) o vetor norte ao longo da MG-129, em direção a Itabira, parece ser o mais 

dinâmico. Percebe-se claramente o suporte por parte da administração local, 

no desenvolvimento de um vetor baseado no uso industrial e residencial; 
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b) o vetor leste, ao longo da BR-381, é um vetor dinâmico e seu crescimento 

ocorre à revelia da administração pública. Percebe-se claramente a influência 

da cidade de João Monlevade; 

c) o vetor oeste é até hoje o vetor com menos dinamismo, em razão da 

precariedade do acesso e articulação com a BR-381; acredita-se que, uma vez 

concluído o acesso, essa parte possa crescer tornando-se a entrada principal 

para quem chega de Belo Horizonte. Isso irá gerar novos tipos de problemas, 

considerando que essa parte de cidade é, em grande parte, exclusivamente 

residencial, necessitando, portanto, da criação de uma nova centralidade 

multifuncional.  
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Vale ressaltar que há ainda a presença de muitas áreas não ocupadas próximas da 

área central, que precisam ser planejadas de maneira estratégica como parte 

integrante da nova São Gonçalo do Rio Abaixo, tendo em vista uma destinação de 

uso adequada (MAPA 18). 

Mapa 18 - Vetores de crescimento do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.7 Análise dos traçados  

A análise dos traçados urbanos permite entender o modo em que a sociedade se 

organiza no espaço e as soluções que foram adotadas ao longo do processo de 

crescimento da cidade. Ao longo do processo de análise do traçado, são desvendadas 

as fases de crescimento do tecido urbano e as relações que ocorrem no processo de 

implantação das edificações e a distribuição dos usos (MAPA 19). 

Mapa 19 - Traçados do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O primeiro tipo de traçado encontrado é o Traçado de Implantação que corresponde 

ao traçado do núcleo urbano originário. Esse traçado foi implantado com um processo 

de adaptação ao sítio e às condicionantes locais, entre elas, em primeiro lugar, a 

proximidade do rio Santa Bárbara (MAPA 20). Os lotes apresentam frente média de 

10 metros de largura e lateral que varia bastante. As quadras têm formato irregular.    

Mapa 20 - Exemplo de traçado de implantação 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O segundo tipo de traçado encontrado é o traçado orgânico que se caracteriza por 

apresentar um formato resultante da adaptação às condicionantes topográficas. As 

ruas foram implantadas principalmente nos interflúvios das pequenas microbacias ou 

anfiteatros de linhas de drenagem, que compõem essa área (MAPA 21). Os lotes 

apresentam, em média, uma área de 300 m2, com frente de 10 metros e lateral de 30. 

As quadras têm dimensão e tamanho variado. 

Mapa 21 - Exemplo de traçado orgânico 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O terceiro tipo de traçado identificado é o traçado regular tipo 1. Esse é um traçado 

ortogonal composto por quadras retangulares com comprimento variado e largura de 

60 metros. A dimensão maior acompanha as curvas de nível de tal forma que os lotes 

terão acesso em aclive ou declive. Os lotes apresentam 300 m2 de área em média, 

com 10 metros de frente e 30 metros de lateral. Esse tipo de traçado resulta ainda 

pouco ocupado (MAPA 22).  

Mapa 22 - Exemplo de traçado regular tipo 1 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O quarto tipo de traçado é o traçado regular tipo 2. Este é um traçado ortogonal com 

quadras retangulares, com comprimento variado e largura de 60 metros. Os lotes são 

de 360 m2 com frente de 12 metros e comprimento lateral de 30 metros (MAPA 23).  

Mapa 23 - Exemplo de traçado regular tipo 2 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O quinto tipo de traçado é o traçado regular tipo 3. Este é um traçado ortogonal 

composto de quadras retangulares de comprimento variado e lote de 250 m2 com 

frente de 10 metros de largura e comprimento lateral de 25 metros (MAPA 24). 

Mapa 24 - Exemplo de traçado regular tipo 3 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O sexto tipo de traçado é o traçado regular de adaptação composto de quadras 

retangulares, que se deformam e se adaptam às condições topográficas (MAPA 25). 

Os lotes apresentam área, em média, de 200 m2 com frente de 10 metros e 

comprimento lateral de 20 metros.   

Mapa 25 - Exemplo de traçado regular de adaptação 

 

Fonte: Autores, 2021. 

1.8 Análise da hierarquia viária 

A análise da hierarquia do sistema viário urbano permite entender como esse é um 

importante fator de indução da ocupação e do adensamento urbano. Entender a 

hierarquia do sistema em uso e explicitar problemas e possibilidades, associados às 

condições físicas e operacionais das vias, permite sustentar o ordenamento territorial 

do centro urbano. O estudo e as análises da hierarquização viária são importantes, 

pois é com base nessas informações que podem ser discutidos e elaborados os 

planos de mobilidade urbana. 

Para possibilitar a análise considerou-se: 

a) o papel que as vias desempenham dentro da malha urbana; 



 
70 

 
 

 

 

b) as características geométricas básicas das vias. 

A classificação hierárquica final proposta incorpora, portanto, a função da via e seus 

atributos (MAPA 26). 

Mapa 26 - Hierarquia viária do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Foram definidas três categorias de vias urbanas: 

a) via arterial urbana, definida por permitir o trânsito entre as diferentes 

regiões da cidade. As interseções ocorrem em nível e são geralmente 

controladas por semáforo. Essas vias garantem acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias coletoras e locais (FOTOGRAFIA 34);  

Fotografia 34 - Via arterial urbana 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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c) via coletora, cuja função é coletar e distribuir o trânsito das ruas locais às vias 

arteriais urbanas. As interseções ocorrem em nível e podem ser controladas, 

em alguns casos, por semáforos. Essas vias garantem acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias locais (FOTOGRAFIA 35); 

Fotografia 35 - Via coletora 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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d) via local, caracterizada por interseções em nível sem a presença de semáforos. 

São destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas (FOTOGRAFIA 

36). 

Fotografia 36 - Via local 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo é tangenciado pela rodovia 

federal BR-381/262 com a qual possui dois acessos: 

a) um localizado a sudoeste que está sendo construído, encontrando-se, 

atualmente em condições precárias (FOTOGRAFIA 37); 

Fotografia 37 - Acesso em fase de construção 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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e) um localizado a sudeste, tradicional porta de acesso ao distrito, a uma distância 

de cerca de 2,5 km do anterior (FOTOGRAFIA 38).  

Fotografia 38 - Acesso tradicional 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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Sempre ao longo da mesma rodovia federal, há a presença, na porção sudeste, após 

a segunda entrada, mencionada há pouco, de alguns assentamentos urbanos que 

constituem franjas de ocupação periféricas do tecido urbano do distrito sede 

(FOTOGRAFIAS 39, 40).  

Fotografia 39 - Ocupações urbanas próximas da BR-381 na porção sudeste 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  
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Fotografia 40 - Rodovia BR-381/262 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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O sistema viário do distrito sede possui alguns problemas que precisam ser resolvidos 

sobretudo em vista do processo de crescimento do núcleo urbano (MAPA 27). 

Mapa 27 - Problemas de trânsito do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O primeiro problema identificado é a precariedade do novo acesso ao distrito 

(FOTOGRAFIA 41), ainda em fase de execução, mas já está funcionando, mesmo de 

forma precária, o que traz risco à vida das pessoas que pretendem usar essa entrada. 

Fotografia 41 - Trânsito, primeiro problema 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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O segundo problema encontrado se relaciona ao acesso tradicional ao distrito sede. 

Construído em nível, conta com dois radares, que induzem os motoristas a diminuir a 

velocidade. Mesmo assim, esse acesso continua arriscado, sobretudo para os 

pedestres, considerada a quantidade de veículos pesados que circulam por essa 

rodovia (FOTOGRAFIA 42). 

Fotografia 42 - Trânsito, segundo problema 

 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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O terceiro problema identificado é de tipo difuso e afeta o centro histórico e o centro 

comercial em razão de sua malha viária com caixa, atualmente, menor do que a 

função que desempenha (FOTOGRAFIA 43), por se tratar de uma via arterial urbana 

que permite a ligação entre regiões do distrito à qual se sobrepõe o traçado da rodovia 

estadual MG-129.  

Fotografia 43 - Trânsito, terceiro problema   

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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Para esse problema, a solução possível é desviar o trânsito de passagem para a 

Avenida do Contorno, que contorna o núcleo urbano da porção oeste, de sul a norte, 

cujo acesso se dá pela rodovia federal BR 381 e que intercepta a rodovia estadual 

MG-129 na parte norte do distrito sede (FOTOGRAFIA 4). 

Fotografia 44 - Avenida do Contorno 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O quarto problema encontrado se relaciona à capacidade de carga de trânsito da via 

que, desde a entrada tradicional do distrito, apresenta os seguintes nomes: 

Monsenhor Torres, João Pessoa e Januária (FOTOGRAFIA 45). Essa via encontra-

se sobrecarregada, em função de ser uma via com caixa estreita, associada ao uso 

comercial e institucional, com a necessidade de disponibilizar faixas de 

estacionamento ao longo do seu traçado.  

Fotografia 45 - Trânsito, quarto problema   

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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1.9 Análise dos centros e centralidades 

Em 2010, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo possuía 9.777 habitantes. No 

ano de 2020, estima-se que a população chegou a 11.019 habitantes. Analisando 

esses dados, meramente do ponto de vista quantitativo, resulta que o município é de 

pequenas dimensões, assim como seu distrito sede, que quase alcança os 10.000 

habitantes. Porém, a análise quantitativa permite compreender a essência do 

município e de seu distrito sede somente em parte, pois há necessidade de 

compreender sua estrutura funcional e a inserção geográfica na rede de centros 

regionais. Para compreender a estrutura funcional do distrito sede, foram mapeados 

os centros e centralidade, pois isso permite entender as relações que se estabelecem 

entre esses elementos nevrálgicos e o resto da cidade (MAPA 28). 

Mapa 28 - Centros e centralidades do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Na análise feita, foram identificados três níveis de centralidades (FIGURA 1), 

apresentados a seguir, por ordem de importância: 

a) centro multifuncional, localizado na parte central do distrito sede, 

caracteriza-se por ser o centro principal, do ponto de vista dos usos de 

comércio, serviço e institucionais. Apresenta grande valor simbólico e 

identitário por ser o lugar de implantação do núcleo originário. Há 

presença de uso residencial, mas se observa um processo de 

diminuição desse tipo de uso e de especialização do centro (FIGURA 2);  

Figura 1 - Centros e centralidades 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Figura 2 - Centralidade multifuncional 

 

Fonte: Autores, 2021. 

b) centralidade localizada próxima do centro multifuncional, desempenha o 

papel de subcentro e atende a maior parte da cidade localizada na 

margem direita do Rio Santa Bárbara (FIGURA 3). Nessa centralidade, 

são encontrados usos do setor do comércio e serviço;   

Figura 3 - Centralidade 

 

Fonte: Autores, 2021. 

c) centralidade linear, encontrada ao longo de vias com uso comercial e de 

serviço. Foram encontradas três centralidades desse tipo: 

- na Rua Monsenhor Tôrres, ao longo da sua metade a partir do centro 

multifuncional; 
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- na Rua Januária, ao longo do trecho que vai do centro multifuncional 

até o entroncamento com a Rua Belo Horizonte; 

- na Rua Henrique Rubim, ao longo do primeiro quarto a partir do centro 

multifuncional.  

O que acomuna essas centralidades lineares é o fato de serem extensões do 

centro multifuncional. Os usos de comércio e serviço, presentes ao longo delas, 

diminuem gradativamente à medida que ocorre o afastamento do centro 

multifuncional (FIGURA 4). 

Figura 4 - Centralidade linear 

Fonte: Autores, 2021.  
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Analisando em termos de conjunto (FIGURA 5), isto é, os tipos, a quantidade e a 

localização dos centros e centralidades, é possível afirmar que: 

a) a dotação resulta ser aquém do desejado, deixando grande parte da cidade 

além do alcance deles, especialmente a porção norte e oeste; 

b) a concentração de centros e centralidades produzem sérios problemas de 

congestionamento do distrito sede, que podem se agravar à medida que o 

distrito sede se encontre em franco processo de crescimento. 

Figura 5 - Diagrama dos centros e centralidades do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Resulta assim de extrema importância pensar, nesse sentido, em um processo de 

reequilíbrio urbano com a descentralização norteada por parte do poder público local, 

com a criação de quatro centralidades que funcionem como subcentros 

multifuncionais, localizadas em pontos estratégicos e a uma distância, em média, de 

1,5 quilômetro do centro multifuncional (MAPA 29). 

Mapa 29 - Problemas de centros e centralidades 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Essas centralidades poderiam ser: 

a) centralidade A, na porção mais ao norte do Bairro Cidade Universitária, 

perto do entroncamento da Rua Januária com a Avenida do Contorno 

(FOTOGRAFIA 46); 

Fotografia 46 - Centralidade A 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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b) centralidade B, na porção oeste do distrito sede, em uma região ainda 

não ocupada, localizada entre o entroncamento da Avenida Central com 

a Avenida do Contorno e a rotatória, na qual há a saída para o distrito 

Una (FOTOGRAFIA 47); 

Fotografia 47 - Centralidade B 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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c) centralidade C, na porção sudoeste, próxima da primeira entrada para o 

distrito sede para quem vem de Belo Horizonte, ainda em construção 

(FOTOGRAFIA 48); 

Fotografia 48 - Centralidade C 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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d) centralidade D na porção sudeste em volta do Posto Primavera (FOTOGRAFIA 

49). 

Fotografia 49 - Centralidade D 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Paralelamente, será necessário sustentar o processo de criação de vias com comércio 

e serviço que interligam essas centralidades.  
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1.10 Análise dos perfis socioeconômicos 

A análise dos perfis socioeconômicos da população do distrito sede, associada à 

localização espacial, permitem avaliar o grau de integração da população. 

Notoriamente, a cidade brasileira se caracteriza por apresentar um grau significativo 

de segregação socioespacial e, embora essa seja uma característica peculiar das 

cidades de grande porte e das metrópoles, não é raro encontrar a segregação 

socioespacial nas cidades médias e de pequeno porte. No caso do distrito, a análise 

feita (MAPA 30) indica um grau significativo de segregação socioespacial, que ocorre 

com a formação de um tecido periférico homogêneo e regionalizado. 

Mapa 30 – Perfil socioeconômico – São Gonçalo do Rio Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Foram encontrados seis tipos de perfis socioeconômicos caracterizados, 

considerando as características do habitat (tamanho dos lotes, tipo de edificações, 

grau de manutenção e tecnologias construtivas utilizadas). 

O primeiro perfil socioeconômico (Perfil 1) localiza-se na parte central do distrito sede, 

encontrando-se também ao longo da margem esquerda do Rio Santa Bárbara 

(FOTOGRAFIA 50). O habitat ocupado por esse perfil se caracteriza pela 

predominância de edificações residenciais unifamiliares com a manutenção em dia. A 

quase totalidade das edificações são concluídas e utilizam o sistema construtivo em 

alvenaria estrutural ou com estrutura de vigas e pilares, em concreto armado e 

fechados com alvenaria de vedação. Há a predominância de telhados cerâmicos. Não 

há evidências de processos de autoconstrução e predomina uma alta densidade 

planimétrica. Há usos de comércio e serviço nas vias principais e, nesse caso, as 

edificações apresentam, em geral, dois ou três andares e o plano térreo é destinado 

a comércio e serviço. Essas áreas são dotadas de infraestruturas básicas e de 

espaços de uso públicos. A vegetação de rua é escassa a quase ausente, com 

vegetação antropizada na maior parte dos quintais. 
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Fotografia 50 - Habitat do perfil socioeconômico 1 

 

Fonte: Autores, 2021. 

O segundo perfil socioeconômico (Perfil 2) se localiza na porção centro norte da 

cidade, fazendo divisa com a área central e ocupando uma área com condicionantes 

topográficos, que dificultam a ocupação por causa, sobretudo, das altas declividades. 

O habitat é constituído por edificações residenciais unifamiliares, em geral, de um 

andar, com manutenção que, nem sempre, está em dia. As residências são 

construídas, utilizando o sistema construtivo de alvenaria estrutural ou o sistema 

construtivo de vigas e pilares, em concreto armado, e fechados com alvenaria de 

vedação. A densidade habitacional é de média a baixa, com a ocorrência de áreas 

não ocupadas por causa das altas declividades das vertentes. Em geral, as 

edificações são finalizadas, mas há a presença difusa de processos de 
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autoconstrução, com casas em construção, sem acabamento e com armações 

expostas de pilares para a construção de novos andares por exemplo (FOTOGRAFIA 

51). Essas áreas são dotadas de infraestruturas básicas, mas carecem de espaços 

de uso públicos. A arborização de rua é praticamente ausente de tal forma que o 

espaço público resulta bastante árido. 

Fotografia 51 - Habitat do perfil socioeconômico 2 

 

Fonte: Autores, 2021. 

O terceiro perfil socioeconômico (Perfil 3) se localiza na porção norte do distrito sede, 

fazendo divisa com a área pericentral e ocupa uma área com condicionantes 

topográficos que dificultam a ocupação por causa, sobretudo, das altas declividades. 

O habitat é constituído por edificações residenciais multifamiliares com, em média, de 
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quatro a cinco andares com manutenção em dia e com acabamentos de qualidade. 

Os edifícios são construídos com estrutura de vigas e pilares em concreto armado e 

alvenaria de vedação. 

Por se tratar de uma área de ocupação recente, a densidade habitacional é de média 

a baixa, com a existência de várias áreas ainda não ocupadas. Não há processos de 

autoconstrução (FOTOGRAFIA 52) e essas áreas são dotadas de infraestruturas 

básicas. Há carência de espaços de uso públicos e a arborização de rua é 

praticamente ausente de tal forma que o espaço público resulta, para essa região 

também, bastante árido. 

Fotografia 52 - Habitat do perfil socioeconômico 3 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O quarto perfil socioeconômico (Perfil 4) se localiza na porção leste e sudeste do 

distrito sede e ocupa uma área com condicionantes topográficos, que dificultam a 

ocupação por causa, sobretudo, das altas declividades. O habitat é constituído por 

edificações residenciais unifamiliares com, em média, de um a dois andares com 

escassa manutenção e com a presença de muitas edificações sem acabamento ou 

com acabamentos de baixa qualidade. As edificações são construídas, em geral, com 

estrutura de vigas e pilares em concreto armado e alvenaria de vedação. 
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Mesmo se tratando de uma região de ocupação recente, a densidade habitacional é 

de média a alta. As áreas não ocupadas presentes permanecem assim em razão da 

impossibilidade de ocupação por causa das condicionantes topográficas. A presença 

de processos de autoconstrução é difusa (FOTOGRAFIA 53) e a dotação de 

infraestruturas básicas é precária. Há carência de espaços de uso públicos e a 

arborização de rua é praticamente ausente de tal forma que o espaço público resulta, 

para essa região também, bastante árido. 

Fotografia 53 - Habitat do perfil socioeconômico 4

 

Fonte: Autores, 2021. 

O quinto perfil socioeconômico (Perfil 5) se localiza na porção sudoeste do distrito 

sede, fazendo divisa com a área pericentral, e ocupa uma área com condicionantes 

topográficos que dificultam a ocupação, principalmente por causa das altas 
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declividades. O habitat é constituído por edificações residenciais unifamiliares com, 

em média, de um a dois andares com manutenção em dia e com acabamentos de 

média qualidade. As edificações são construídas com estrutura de vigas e pilares em 

concreto armado e alvenaria de vedação. 

Por se tratar de uma área de ocupação recente, a densidade habitacional é baixa, 

com a existência de várias áreas ainda não ocupadas. Não há processos de 

autoconstrução (FOTOGRAFIA 54) e essas áreas são dotadas de infraestruturas 

básicas. Há carência de espaços de uso públicos e há arborização de rua. 

Fotografia 54 - Habitat do perfil socioeconômico 5 

 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O sexto perfil socioeconômico (Perfil 6) se localiza na parte mais extrema da porção 

sudoeste do distrito sede, nas proximidades do entroncamento da Avenida do 

Contorno com a BR-381. Ocupa uma área com condicionantes topográficos que 

facilitam a ocupação por causa, sobretudo, das baixas declividades. O habitat é 

constituído por edificações residenciais unifamiliares de um andar, construídas pelo 

poder público, com manutenção em dia e com acabamentos de média a baixa 

qualidade. As edificações são construídas com estrutura de vigas e pilares em 

concreto armado e alvenaria de vedação.  
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Por se tratar de uma área de uma área de habitação de interesse social, a densidade 

habitacional é alta. Não há processos de autoconstrução (FOTOGRAFIA 55) e essas 

áreas são dotadas de infraestruturas básicas. Há carência de espaços de uso públicos 

e de arborização de rua. 

Fotografia 55 - Habitat do perfil socioeconômico 6 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Resumindo e retomando o que foi mencionado no começo desse parágrafo, pode-se 

afirmar que o distrito sede possui um significativo grau de segregação 

socioeconômica, que se espacializa conforme três porções definidas a seguir (MAPA 

31): 

a) a porção A, que se caracteriza por ser a área mais heterogênea e que 

corresponde ao centro histórico e comercial; 

b) a porção B, que corresponde à porção sudoeste, norte e nordeste e se 

caracteriza por concentrar os perfis socioeconômicos com renda de média a 

média alta e alta (Perfil 3 e Perfil 5) e com um habitat de maior qualidade; 

c) a porção C, que corresponde à porção sul e sudeste e que se caracteriza por 

concentrar perfis socioeconômicos com renda de média baixa a baixa (Perfil 4 

e Perfil 6); em particular, o Perfil 6, considerado um perfil socioeconômico de 

baixa renda, concentra-se na porção mais longínqua ao sudoeste do tecido 

urbano; entretanto, por se tratar de um conjunto habitacional, cuja localização 

foi definida pelo poder público local e, não havendo mais áreas para 

implantação de novos conjuntos habitacionais em torno do existente, entende-

se que não altera a lógica que norteia o conjunto. 
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Mapa 31 - Espacialização da segregação socioeconômica 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.11 Zoneamento morfológico funcional  

O zoneamento morfológico funcional do distrito sede foi feito com base no modelo 

elaborado pelo geógrafo Amorim Filho (2005) para as cidades médias de Minas Gerais 

(FIGURA 6). O fato de a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo não ser uma cidade 

média não impede que seja feita a análise da sua estrutura morfológica e funcional 

usando as categorias definidas por Amorim Filho para as cidades médias. A razão que 

justifica essa escolha metodológica se deve à consideração de um conjunto 

importante de fatores, sendo estes: 

a) a presença de processos em curso que indicam a existência de um dinamismo 

urbano típico de cidades pertencentes à categoria das cidades médias; 

b) a presença de altas taxa de crescimento demográfico de um centro urbano dessas 

dimensões, estimadas em cerca de mais de 1% ao ano; 

c) o crescimento econômico garantido pelos royalties da mineração; 

d) a inserção regional da cidade que pertence ao aglomerado urbano de Itabira, João 

Monlevade, Nova Era e Bela Vista de Minas, sendo este um dos aspectos mais 

esquecidos nas análises urbanísticas e territoriais desse município. 

  



 
107 

 
 

 

 

Figura 6 - Modelo morfológico-funcional de Oswaldo Bueno Amorim Filho 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Aplicando o modelo morfológico-funcional de Amorim Filho, foram encontradas quase 

todas as categorias que o modelo propõe, com a única exceção dos subcentros 

especializados (MAPA 32). Avaliando o resultado de conjunto, pode-se dizer que o 

núcleo urbano reflete os processos em curso e revela um dinamismo que deve ser 

conduzido para que o crescimento urbano possa ocorrer de maneira equilibrada 

gerando benefícios para toda a população.  
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Mapa 32 - Zoneamento morfológico funcional do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo 

 

Fonte: Autores, 2021. 

A Zona Central, que foi definida para o distrito sede como Centro Multifuncional Misto 

Residencial, é definida por Amorim Filho (2005) da seguinte maneira: 

Zona Central: Centro principal bem definido funcionalmente (forte 
presença de equipamentos “raros”, de alcance regional); diferenciação 
funcional interna; paisagem e morfologia típicas (construções em 
altura; maior densidade de construções; forte movimento de veículos 
e de pessoas, animação); função residencial superada pelas funções 
terciárias; centro com polarização pelo menos microrregional, 
podendo alcançar o nível regional de polarização. (AMORIM FILHO, 
2005, p.61). 

No caso do distrito sede, a Zona Central (Centro Multifuncional Misto Residencial) é 

claramente definida, do ponto de vista funcional, com a presença de equipamentos 

raros de abrangência municipal. Encontra-se em processo de especialização funcional 



 
109 

 
 

 

 

com a presença significativa de uso residencial (MAPA 33). O processo de 

verticalização ocorre de forma pontual com edificações de três ou quatro andares.  

O adensamento edilício e populacional no dia a dia é significativo com a possibilidade 

de se ter, em breve, áreas congestionadas em razão de uma estrutura urbana (largura 

das vias, ausências de áreas de estacionamento) incapaz de sustentar os efeitos do 

crescimento urbano.  

O centro principal desempenha a função de polarização microrregional, mantendo 

importantes bens de uso coletivo que atendem à população de todo o município. 

Mapa 33 - Centro multifuncional misto residencial (Zona Central) 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Os subcentros, previstos no modelo de Amorim Filho, são elementos morfológicos e 

funcionais que desempenham o papel de atender a demanda da população por 

serviço e mercadorias em determinadas partes das cidades, quando essas são 

afastadas do centro ou quando essas são divididas do centro por causa da presença 

de barreiras.  
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O subcentro presente no distrito sede tem sua razão de ser e, razão da presença do 

Rio Santa Bárbara que cria uma barreira entre a parte central da cidade e sua porção 

leste (MAPA 34). 

Mapa 34 - Subcentro 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Nas proximidades da Zona Central, há a presença de três subcentros lineares (MAPA 

35) que, como extensão do centro, desenvolvem-se ao longo das ruas mais 

importantes em direção norte (Rua Januária), sul (Rua Monsenhor Tôrres) e leste (Rua 

Rubim). 

Mapa 35 - Subcentro linear 

 

Fonte: Autores, 2021. 

A Zona Pericentral (MAPA 36) é definida por Amorim Filho da seguinte maneira: 

Zona Pericentral: Extensa espacialmente; função residencial 
predominante; presença de sub centros especializados ou 
polifuncionais (estes últimos pequenos), ao longo dos eixos, de praças 
e de entroncamentos; diferenciação morfológica e paisagística em 
função de diferenças socioeconômicas; presença de equipamentos 
especiais como hospitais, universidades, casernas, estações 
rodoviárias e ferroviárias, etc. (AMORIM FILHO, 2005, p. 61). 

A Zona Pericentral do distrito sede corresponde, em grande parte, à definição de 

Amorim Filho, pois se encontra de fato nela muita diferenciação morfológica e 

paisagística decorrente das diferenças socioeconômicas de seus moradores. Uma 

diferença importante é o fato de não apresentar ainda subcentros especializados. 

Acredita-se que a formação de subcentros especializados possa ocorrer em breve, 
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especialmente ao longo dos subcentros lineares ou ocorrer como processo de 

transformação e especialização dos mesmos subcentros lineares. 

Mapa 36 - Zona Pericentral 

 

Fonte: Autores, 2021. 

A Zona Periférica é definida por Amorim Filho da seguinte maneira:  

Zona Periférica: De dois tipos: contínua (como prolongamento da zona 
pericentral) e descontínua, ou polinuclear, formada por loteamentos 
(unidades organizadas) ou “vilas” (desorganizadas e, em certas 
regiões, verdadeiras favelas); presença de subcentros polifuncionais 
bem modestos (comércio e serviços de vizinhança) e de alguns 
subcentros especializados; extensão proporcional ao nível hierárquico 
e tamanho da cidade. (AMORIM FILHO, 2005, p.61). 

A Zona Periférica do distrito sede se compõe dos dois tipos mencionados por Amorim 

Filho. 

A diferença substancial e marcante é a ausência de subcentros, tanto na Zona 

Periférica Contínua, quanto na Zona Periférica Descontínua. 

 A Zona Periférica Contínua, que foi definida, para o distrito sede de Periferia Contínua 

(MAPA 37), é composta na porção norte por loteamentos implantados recentemente 
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e na porção leste por uma ocupação urbana que ocorreu aos poucos apresentando 

do ponto de vista formal (porte da edificação, grau de manutenção, qualidade dos 

acabamentos, tipo de sistema construtivos) os aspectos normalmente encontrados 

em assentamentos informais.  

Mapa 37 - Zona Periférica Contínua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A Zona Periférica Descontínua, que foi definida para o distrito sede de Periferia 

Descontínua, compõe-se de loteamentos de grupos de alta renda e de loteamentos 

irregulares e vilas ocupados por um público com renda variável (MAPA 38). 

Mapa 38 - Zona Periférica Descontínua 

 

Fonte: Autores, 2021. 

A última zona que faz parte do modelo morfológico funcional é a Zona Periurbana, que 

Amorim Filho define como: 

Zona Periurbana: Presença de uma zona de transição urbano rural 
mais ou menos extensa, e que se confunde, nas imediações da 
cidade, com a periferia polinuclear e descontínua; presença de alguns 
equipamentos terciários pontuais; aumento das casas de campo, de 
clubes campestres e hotéis-fazenda; diminuição das fazendas e 
aumento das pequenas propriedades com produtos para a cidade 
média. (AMORIM FILHO, 2005, p. 61). 

Essa zona envolve o distrito sede e apresenta extensão bem maior daquela definida 

por Amorim Filho, já que o distrito sede está inserido em um contexto regional em que 

se encontra urbanização difusa, sustentada pela rede viária e pela presença de 

núcleos urbanos antigos. No processo de crescimento econômico regional e no 

desenvolvimento local, esses núcleos encontraram uma maneira para se dinamizar e 
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voltar a crescer. Por esses motivos, a transição urbano-rural ocorre de uma forma 

muito gradual e somente em certas partes do território municipal. 

1.12 Análise dos bens de uso coletivo 

A análise e espacialização da dotação dos bens de uso coletivo por setor permite 

avaliar o grau de atendimento da população e, sobretudo, identificar aquelas partes 

que não entram na área de abrangência dos bens de uso coletivo. Essa informação é 

importante, pois permite moldar e nortear as políticas municipais para que toda a 

população do distrito sede seja igualmente atendida. 

O raio de abrangência de cada bem de uso coletivo foi definido com base nos 

trabalhos de Santos (1998), Guimarães (2004), Gouvêa (2008).  
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1.12.1 Setor da saúde 

O mapeamento dos bens de uso coletivo do setor da saúde, com a espacialização de 

suas áreas de abrangência indica que, no distrito sede, há porções do tecido que não 

são atendidas por parte das unidades básicas de saúde que se concentram na parte 

central. As áreas fora da abrangência são as porções mais externas das periferias 

norte, sudoeste e sudeste (MAPA 39). Para ser atendida, a população que mora 

nesses lugares deverá se deslocar para o centro do distrito sede onde se encontra 

também o hospital municipal, cujo raio de abrangência e à escala municipal. Essa 

situação é mais um exemplo de como o distrito sede centralizado precisa de 

programas e ações de descentralização para evitar o congestionamento do centro. 

Mapa 39 - Bens de uso coletivo do setor da saúde 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O mapa das unidades básicas de saúde (MAPA 40) mostra como o Bairro Santa 

Catarina e Recreio ficam fora das áreas de abrangência desses equipamentos, bem 

como a porção norte, onde há loteamentos com residências unifamiliares ocupados 

ao lado de novos já implantados e ainda não ocupados. 

Mapa 40 - Bens de uso coletivo do setor da saúde – Unidade Básica de Saúde 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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O mapa do hospital (MAPA 41) mostra como esse importante equipamento se localiza 

perto do centro do distrito sede com acesso pelas Ruas Belo Horizonte, para quem 

vem da porção sul do distrito sede, e Godofredo Figueiredo, para quem vem da porção 

norte do distrito sede. As duas ruas são conectadas com a Rua Januária que, na parte 

sul, atravessa o centro do distrito assumindo os nomes de Rua Augusto Pessoa e Rua 

Monsenhor Tôrres (FOTOGRAFIA 56). 

Mapa 41 - Bens de uso coletivo do setor da saúde - Hospitais 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 56 - Hospital 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.12.2 Setor de esporte e lazer 

O mapeamento dos bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer (MAPA 42), com 

a espacialização de suas áreas de abrangência, indica que a quase totalidade do 

distrito sede acaba por ser abrangida. As únicas exceções são as porções mais 

extremas dos vetores norte, com a presença de loteamentos ainda não ocupados, e 

sudeste.  

Os bens de uso coletivo com maior raio de abrangência, tais como os campos 

esportivos, permitem atingir esse resultado. Por outro lado, se esses equipamentos 

forem excluídos, percebe-se, mais uma vez, a forte concentração do restante dos 

equipamentos no centro e nas proximidades do distrito sede. 

Mapa 42 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Como foi dito, os campos esportivos, pelo raio de abrangência de 2000 metros, 

garantem atender a maior parte da população do distrito sede (MAPA 43). O que 

chama atenção é como os dois principais (FOTOGRAFIAS 57, 58, 59) se encontram 

em lugares pouco favoráveis para o acesso de muitos espectadores, especialmente a 

Arena São Gonçalo, que se localiza praticamente no centro do Bairro Cidade 

Universitária (FOTOGRAFIA 60). 

Mapa 43 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer - Campo Esportivo 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 57 - Campos esportivos perto do centro do distrito sede do município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  
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Fotografia 58 - Arena São Gonçalo 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Fotografia 59 - Campo esportivo ao longo da Rua Januária 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O setor privado contribui no setor de esporte e lazer com as academias (MAPA 44). 

No distrito, há duas dessas localizadas perto do centro ao longo da Rua Januária 

(FOTOGRAFIA 60). 

Mapa 44 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer - Academias 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 60 - Academia privada 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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Em relação aos espaços públicos e, particularmente, às praças, esse tipo de bem de 

uso coletivo está concentrado na parte central do distrito (MAPA 45; FOTOGRAFIA 

61). Chama atenção haver partes de dimensões consideráveis do tecido urbano sem 

espaços públicos de qualidade.  

Mapa 45 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer - Praças 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 61 - Praça do Bairro Santa Efigênia 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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A mesma lógica de distribuição ocorre para os pontos de agregação (MAPA 46), 

localizados principalmente no centro do distrito sede (FOTOGRAFIA 62). 

Mapa 46 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer - Pontos de agregação 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 62 - Ponto de agregação 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Na análise, foram encontrados também outros bens de uso coletivo desse setor, tais 

como o Acqua Life, o Centro Poliesportivo e o Centro Cultural (MAPA 47; 

FOTOGRAFIA 63). 

Mapa 47 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer - Outros bens 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 63 - Centro Cultural 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.12.3 Bens patrimoniais, tombados e inventariados 

O distrito sede possui um importante conjunto de bens arquitetônicos com valor 

histórico (MAPA 48). 

Mapa 48 - Bens patrimoniais 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Ao longo dos anos, as administrações locais se prontificaram a garantir a proteção 

desse conjunto, entretanto, como é de costume no Brasil, a ação da administração 

local conseguiu alcançar somente os imóveis públicos e religiosos, que foram 

protegidos por processos de tombamentos (FOTOGRAFIA 64). 

Fotografia 64 - Exemplo de bem tombado (Igreja Matriz) 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  
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O ainda significativo repertório de imóveis privados foi, sempre ao longo dos últimos 

anos, objeto de inventariamento, cujos relatórios constituem, no seu conjunto, um 

importante registro do patrimônio. Trata-se, porém, de um tipo de ação que não 

consegue garantir a preservação e manutenção dos imóveis (FOTOGRAFIA 65).  

É evidente e urgente a necessidade de se criar mecanismos de proteção do conjunto 

histórico arquitetônico do centro do distrito sede para preservar a memória da cidade 

e da sociedade de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Fotografia 65 - Exemplo de bem inventariado (casarões) 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 

A revisão do plano diretor, que permite uma articulação futura do conjunto das políticas 

municipais, pode e deve constituir um marco no qual a preservação seja colocada em 

prática e vista como um compromisso comum, compartilhado entre todos os atores 

sociais e econômicos que atuam no centro do distrito sede.  
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Acredita-se nessa possibilidade, considerando que há uma cultura difusa de 

valorização da identidade, da cultura local e das pessoas que marcaram a história de 

São Gonçalo do Rio Abaixo (FOTOGRAFIA 66).  

Fotografia 66 - Estátua do Padre João 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.12.4 Setor da educação 

O mapeamento dos bens de uso coletivo do setor da educação indicou que quase a 

totalidade do distrito urbano se encontra atendida (MAPA 49). Entretanto, a parte mais 

extrema do vetor norte ficou de fora e somente parte dela resulta ocupada 

(FOTOGRAFIA 67). 

Mapa 49 - Bens de uso coletivo do setor de educação 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 67 - Vetor norte de expansão 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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A abrangência dos bens de uso coletivo de ensino infantil indica que há importantes 

partes do distrito sede que acabam não sendo atendidas (MAPA 50). Se, de um lado, 

pode-se entender que a densidade de ocupação, ainda baixa, nas porções oeste e 

norte (com a exceção do conjunto habitacional construído na extremidade sudoeste) 

dispensa, momentaneamente, a implantação de novos equipamentos, do outro, 

chama atenção a ausência de equipamentos desse tipo na parte leste (FOTOGRAFIA 

68), onde há alta densidade habitacional. Acredita-se que a razão principal da 

ausência de um equipamento desse tipo, para essa região, seja as condicionantes 

topográficas, pois se trata de uma área com altas declividades. 

Mapa 50 - Bens de uso coletivo do setor de educação - Ensino infantil 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 68 - Porção parte da porção leste do distrito sede 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 

A área de abrangência dos bens de uso coletivo do ensino fundamental repete o 

mesmo padrão visto para os bens de uso coletivo do ensino infantil. São duas as 

regiões que não são atendidas: 

a) a região do vetor norte, ainda pouco ocupada, mas com população com um 

perfil socioeconômico, em geral, de renda média alta;  
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b) a porção mais extrema do vetor sudoeste que é ocupada por um conjunto 

habitacional de habitação social e população com perfil socioeconômico, em 

geral, de baixa renda (MAPA 51; FOTOGRAFIA 69). 

Mapa 51 - Bens de uso coletivo do setor de educação - Ensino fundamental 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 69 - Conjunto habitacional na extremidade da porção sudoeste 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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Na porção leste do distrito sede, chama atenção a presença de uma escola de tempo 

integral que atende a totalidade do vetor de expansão leste (FOTOGRAFIA 70). 

Fotografia 70 - Escola de tempo integral 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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Os bens de uso coletivo de ensino médio se localizam na parte central do distrito sede 

(MAPA 52). Além da parte mais extrema do vetor norte, outra parte não abrangida é 

a mais extrema do vetor leste. 

Mapa 52 - Bens de uso coletivo do setor de educação - Ensino médio 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.12.5 Setor de segurança 

Para o setor de segurança, o distrito sede se encontra bem atendido pela presença 

de uma delegacia da Polícia Civil, uma delegacia da Polícia Militar e um quartel da 

Polícia Militar, localizado estrategicamente na porção leste e oeste do distrito sede 

(MAPA 53). 

Mapa 53 - Bens de uso coletivo do setor da segurança 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.13 Análise das atividades produtivas 

A economia do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, desde o começo do século 

XXI, vem sendo impulsionada pelo setor da mineração graças a presença da empresa 

Vale. Esta explora o minério de ferro, principalmente na mina de Brucutu, localizada 

ao sul do distrito sede. Brucutu é uma das maiores minas a céu aberto de minério de 

ferro do Brasil e do mundo. A atividade de mineração, entretanto, é um tipo de 

atividade econômica com prazo temporal predefinido e ligado à capacidade da mina 

e à velocidade de extração. Por esse motivo, é urgente e estratégico diversificar a 

economia local, visando trazer para o município empresas de outros setores a fim de 

criar uma atmosfera industrial (economias de agregação, economias de escala), que 

sirva para atrair outras empresas (MAPA 54). 

Mapa 54 - Atividades produtivas 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Com base no que foi apresentado, justifica-se a presença de dois distritos industriais 

no município, visando à diversificação de sua base econômica. Ambos se encontram 

em processo de ocupação das suas áreas com a implantação de galpões nos lotes 

disponíveis. O que chama atenção é a presença de um número cada vez mais 

importante e significativo de empresas de pequeno e médio porte já implantadas e 

várias em fase de implantação (FOTOGRAFIA 71).  

Fotografia 71 - Distritos industriais 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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1.14 Processos em curso  

A análise urbanística do distrito sede permitiu identificar a presença de alguns 

processos que afetam o distrito na sua totalidade ou em suas partes. Foi identificado 

um conjunto de cinco processos apresentados a seguir: 

a) alastramento da mancha urbana 

O alastramento da mancha urbana ocorre ao longo de algumas direções 

preferenciais, estruturadas por uma artéria viária de porte municipal (Avenida 

do Contorno) e/ou regional (BR-381/262 e MG-129) e, para cada qual, há a 

presença de um específico perfil socioeconômico. Esse processo acabou 

mudando o formato da mancha urbana de concentrado para estrelar, o que 

revela um claro dinamismo em curso, que deverá ser conduzido da melhor 

maneira por parte da administração local, pois esse formato urbano exige mais 

gastos na sua manutenção e gestão do que normalmente ocorre quando o 

tecido urbano tem um formato mais compacto. Se a essa situação se associa 

o fato de haver um tecido urbano com a presença de vazios urbanos, frutos de 

ações especulativas (como será tratado no ponto a seguir) por parte dos 

proprietários imobiliários, a situação se complica mais ainda, pois exige a 

aplicação de instrumentos urbanísticos que obriguem os proprietários a 

parcelar e a vender os imóveis para garantir a função social da cidade e da 

propriedade e, nesse sentido, a revisão do plano diretor se torna estratégica 

(FOTOGRAFIA 72).  
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Fotografia 72 - Vetor de expansão norte 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  
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b) retenção especulativa de glebas urbanas 

A retenção especulativa de glebas urbanas ocorre principalmente na porção 

oeste do distrito sede e se manifesta com a presença de partes ainda não 

loteadas, ou loteadas e não ocupadas. Será necessária uma ação enérgica por 

parte do poder público local para que essas partes se transformem, de fato, em 

cidade, garantindo que isso ocorra sustentado por políticas que garantam a 

manutenção da qualidade de vida urbana com a implantação de bens de uso 

coletivo e a criação de novas centralidades (FOTOGRAFIA 73). 

Fotografia 73 - Área urbana ainda não parcelada na porção oeste do distrito sede. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

c) alteração das tipologias arquitetônicas 

A transformação do tecido urbano existente ocorre com a substituição dos 

padrões construtivos e das tipologias arquitetônicas mais antigas por novos, 

que atendam à demanda da população local e resultem em processos de 
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adensamento difuso, especialmente na região leste e sudeste, e de 

verticalização pontual, especialmente na região central (FOTOGRAFIA 74). 

Fotografia 74 - Verticalização pontual ao longo da rua Rubim 

 

Fonte: Autores, 2021. 

d) especialização do tecido urbano 

A especialização do tecido urbano ocorre principalmente em decorrência da 

ação da administração pública, segundo duas linhas de ação: 

- a criação de distritos industriais;  

- a implantação de conjuntos habitacionais.  

A implantação dos distritos industriais se torna necessária e estratégica para 

receber empresas, em vista da necessidade de diversificação da base 

econômica municipal, importante para garantir um futuro econômico 

desvinculado do cenário atual (monoindustrial). Por outro lado, a implantação 

de conjuntos habitacionais em áreas isoladas pode trazer problemas sérios, do 
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ponto de vista socioeconômico, para a população moradora, decorrentes da 

segregação socioespacial (FOTOGRAFIA 75). 

Fotografia 75 - Entrada Distrito Industrial 1 

 

Fontes: Autores, 2021. 

e) adensamento das áreas centrais 

O adensamento das áreas centrais ocorre não somente com o aumento da 

densidade demográfica, mas também em razão do aumento das atividades de 

comércio e serviço. Esse tipo de processo precisa ser conduzido da melhor 

maneira, buscando seu arrefecimento com a implantação de políticas de 

descentralização funcional, evitando que se materialize o cenário do 

congestionamento total das áreas centrais, impulsionado também pelas 

características urbanísticas desses espaços: estradas estreitas, ausência (ou 

quase) de estacionamentos, ausência (ou quase) de calçamentos etc. 

(FOTOGRAFIA 76).  
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Fotografia 76 - Adensamento da área central 

 

Fonte: Autores, 2021. 

1.15 Potencialidades 

Ao longo da análise, foram identificadas também várias potencialidades que precisam 

ser consideradas na elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal.  

As potencialidades encontradas podem ser agrupadas, segundo o critério da escala, 

considerando de um lado a escala local e do outro a escala regional.  
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Na escala local, para o distrito sede, podem ser citadas como potencialidades:  

a) as características geomorfológicas da porção norte, que pertence ao 

“Sistema de Colinas Convexas e Policonvexas”, e leste, que pertence 

ao “Sistema de Colinas Rebaixadas com Topos Alongados”, ambas 

favoráveis ao processo de expansão urbana ao longo dos vetores de 

expansão, sustentados pelas artérias rodoviárias, respectivamente MG- 

129 (norte) e BR-381/262 (leste) (MAPA 55); 

Mapa 55 - Formação geomorfológica dos vetores de expansão norte e leste 

 

Fontes: Autores, 2021. 
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b) os fartos recursos ambientais presentes dentro da área urbana e nas 

suas proximidades, tanto do ponto de vista hidrográfico com a presença 

do Rio Santa Bárbara e seus afluentes, quanto do ponto de vista 

vegetacional, com a presença de vegetação de porte e vegetação de 

porte nativa (FOTOGRAFIA 77); 

Fotografia 77 - Mata ripária do Rio Santa Bárbara no trecho urbano 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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c) a forte dimensão identitária e cultural respaldada por um centro histórico 

que ainda conserva um importante estoque de edifícios com valor 

histórico e arquitetônico, que deverá ser preservado e valorizado 

(FOTOGRAFIA 78); 

Fotografia 78 - Praça 1º de Março 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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d) o crescimento econômico impulsionado pela mineração junto do qual 

ocorre um processo sustentado pela administração local de 

diversificação dos setores econômicos, por meio da atração de 

indústrias para os dois distritos industriais criados na porção norte do 

distrito (FOTOGRAFIA 79). 

Fotografia 79 - Exemplo de indústrias instaladas nos distritos industriais 

 

Fonte: Autores, 2021.  



 
157 

 
 

 

 

Na escala regional, podem ser identificadas potencialidades como as citadas a seguir.  

a) A proximidade e integração funcional cada vez mais presentes em 

relação a trocas de pessoas e mercadorias e de complementação 

funcional com as cidades vizinhas de João Monlevade e Itabira 

(FOTOGRAFIA 80). 

Fotografia 80 - Distâncias 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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b) A localização no entroncamento da BR-381/262 com a MG-129, sendo 

essas artérias viárias dois importantes eixos logísticos em nível nacional: 

- a rodovia federal BR-381/BR-262, que está se firmando como o segundo 

eixo logístico em termos de importância (após a rodovia Fernão Dias que 

liga Belo Horizonte a São Paulo), ligando a capital mineira ao porto de 

Vitória no Espírito Santo (BR-262) e à região de Governador Valadares 

(BR-381), passando pela, cada vez mais importante, Região 

Metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, 

Santana do Paraíso) (MAPA 56); 

Mapa 56 - Traçado a partir de Belo Horizonte da BR-381 e BR-262 

 

Fonte: Hoje em Dia, 2021. 
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- a rodovia estadual MG-129, que é um importante arco de ligação no 

sentido norte sul, estruturando a região do Quadrilátero Ferrífero e 

interligando os aglomerados urbanos que dela fazem parte, sendo 

esses, de sul ao norte, o aglomerado urbano de Conselheiro Lafaiete-

Congonhas e Ouro Branco, o aglomerado urbano de Ouro Preto-

Mariana e Itabirito e, por último, o aglomerado urbano de Itabira-João 

Monlevade-São Gonçalo do Rio Abaixo-Nova Era e Bela Vista de Minas 

(MAPA 57). 

Mapa 57 - Rodovia MG-129 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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1.16 Problemas 

Ao longo da análise urbanística do distrito sede, alguns problemas foram identificados 

e chamaram atenção, descritos a seguir; 

a) o fato de haver uma parte importante do tecido urbano não compacto 

com baixa densidade e com grandes áreas não ocupadas, o que se 

repercute de maneira negativa na gestão desses espaços tendo, a 

administração pública municipal, que arcar com os custos de 

manutenção dessas áreas (FOTOGRAFIA 81); 

Fotografia 81 - Áreas vazias dentro do perímetro urbano 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  
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b) o fato de haver ocorrido o alastramento do tecido urbano por meio de 

processos de mera adição sem uma visão de futuro da cidade. Essa 

postura resultou na formação de partes da cidade sem qualidade, 

caracterizadas pela falta de bens de uso coletivo, pela presença 

escassa, ou quase nula, de espaços públicos de referência e de 

qualidade e pela ausência de centralidades, o que torna necessário 

implementar ações de recuperação dessas partes em um futuro próximo 

evitando que se tornem lugares anônimos e pouco seguros 

(FOTOGRAFIA 82); 

Fotografia 82 - Cidades sem qualidade 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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c) o fato de a área central estar em fase de adensamento, em termos 

demográficos, construtivos e, em termos de usos (comércio e serviço), 

podendo chegar, em breve, a uma situação de congestionamento e colapso. 

Paradoxalmente, essa situação ocorre em um momento no qual é evidente e 

urgente a necessidade de descentralização funcional do distrito sede para 

garantir um formato urbano equilibrado, compensando o desequilíbrio existente 

e garantindo o desenvolvimento futuro de todo o distrito sede (FOTOGRAFIA 

83). A ação do poder público local se torna determinante e estratégica na 

implantação de políticas, planos e programas de equilíbrio urbano para 

interromper esse ciclo vicioso. 

Fotografia 83 - Adensamento na área central 

 

Fonte: Google Maps, 2021.  



 
163 

 
 

 

 

d) o fato de estar ocorrendo um acirramento da segregação socioespacial com a 

criação de enclaves urbanas em porções isoladas e longe do centro ou das 

poucas centralidades existentes, o que implica no risco de criar guetos 

afastados, ambientes propícios para o desenvolvimento da violência e da 

criminalidade (FOTOGRAFIA 84); 

Fotografia 84 - Conjunto habitacional na porção sudoeste 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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e) o fato de os acessos viários existentes estarem em situação de risco constante, 

como ocorre tanto para o acesso tradicional, no qual é necessário fazer um 

atravessamento em nível para quem quer acessar o distrito e chega de Belo 

Horizonte, quanto para o novo acesso, que ainda não está pronto, mas é 

utilizado por parte dos motoristas que chegam de Belo Horizonte, nesse caso 

também, exigindo o atravessamento em nível da BR-381/BR-262 

(FOTOGRAFIA 85). 

Fotografia 85 - Obras do novo trevo com a BR-381/BR-262 

 

Fonte: Autores, 2021. 

1.17 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, mas com um dinamismo interno típico das cidades de porte médio. 
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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 apresentar quase nenhuma centralidade 

pericentral e nenhuma periférica, o que pode trazer, em pouco tempo, sérios 

problemas de várias naturezas (social, econômico, funcional etc.); 

b) de ordem formal, por existir 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 

se tornou 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 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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