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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

Estatuto das Cidades, que regulamenta esses artigos constitucionais, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

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

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

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

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

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

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

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

envolvem todos os agentes públicos e privados atuantes no município.  

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

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

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

Abaixo, adequado à realidade atual. 

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

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

características socioeconômicas e uma análise morfológico funcional do aglomerado 

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

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

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

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

São Gonçalo do Rio Abaixo. 
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1. POVOADO UNA 

1.1 Introdução 

O município de São Gonçalo do Rio Abaixo possui diversos povoados, distribuídos de 

forma pulverizada pelo território. O povoado Una é o mais importante e mais próximo 

ao distrito sede e está localizado a noroeste do centro da cidade, na margem esquerda 

do Rio Una.  

Esse povoado possui uma Rua Principal em formato de alça, tendo uma ligação direta 

com a BR-262/381 e com a Avenida do Contorno, via arterial urbana do distrito sede. 

Una conta com mais de 100 edificações e possui grande potencial de crescimento 

visto que existem diversas áreas já loteadas com lotes vagos a serem ocupados. 

1.2 Análise do relevo 

Conforme citado na análise do distrito Sede, o relevo tem uma relação direta com o 

processo de ocupação de uma região, permitindo entender a conformação da 

ocupação conforme as características do terreno. A geomorfologia da região é 

composta pelo vale do Rio Una, que dá nome ao povoado, onde o rio apresenta um 

curso tortuoso com muitos meandros, criando áreas de várzea de diferentes tamanhos 

e larguras, como pode ser observado pela Fotografia 1.  



19 
 

 

 

Fotografia 1 - Vista aérea do povoado Una 

 

Fonte: Google Earth, 2021. 

Mapa 1 - Relevo do povoado Una 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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No mapa de relevo (MAPA 1), percebe-se que em volta do vale há pequenos morros 

com topos arredondados, com direção principal perpendicular ao ribeirão. Esses 

morros são cortados por linhas de drenagem, que contribuem diretamente com o rio 

Una. A exposição das vertentes dos morros fica a nordeste e a sudoeste do povoado. 

Apesar de a vertente com exposição nordeste ser a mais apropriada para ocupação 

antrópica, a ocupação a sudoeste é um pouco mais densa provavelmente em razão 

da maior proximidade da região com a BR-381.  

O vale tem a cota média de 615 metros sobre o nível do mar, enquanto os morros ao 

redor chegam até 680 metros. Como o relevo é propício à ocupação antrópica, as 

edificações não precisam de grandes movimentações de terra (cortes e aterros) para 

se instalar. A maioria delas se localiza na meia vertente, afastada das áreas de várzea 

(FOTOGRAFIA 2), acompanhando a rua principal que se desenvolve na meia vertente 

paralela ao ribeirão. 

Fotografia 2 - Área de várzea do Rio Una 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.3 Análise das declividades 

O Mapa 2, a seguir, mostra que a declividade presente na região do povoado Una é 

bastante heterogênea, no entanto, pode-se dizer que há predominância de 

declividades abaixo de 20%. A menor classe de declividade, que possui inclinação de 

3 a 8% (denominada plana), encontra-se, de forma geral, perto das áreas de várzea 

do ribeirão Una, sendo assim, a ocupação ocorre de forma limitada, não 

correspondendo à maior parte das edificações implantadas na região. 

Mapa 2 - Isodeclividade do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração Pessoal, 2021. 

  



22 
 

 

 

Grande parte das edificações ocupa áreas pertencentes a duas classes de 

declividade: suavemente ondulado (3 a 8%) e ondulado (8 a 20%). A ocupação de 

áreas com baixas declividades, porém não planas, é melhor porque garante o 

escoamento natural das águas de chuva, evitando os alagamentos. Existem poucas 

edificações implantadas em declividades maiores (FOTOGRAFIA 3) e ainda existem 

áreas vazias com possibilidade de ocupação em regiões com declividades abaixo de 

20%, que provavelmente serão prioritárias no crescimento do povoado. 

Fotografia 3 - Porção da rua principal com alta declividade 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.4 Análise da hidrografia 

Conforme dito anteriormente, uma presença muito forte e fundamental para a 

conformação do povoado é o rio Una e o vale formado a partir dele. O rio possui um 

trajeto sinuoso, com muitos meandros e significativas áreas de várzea (em termos de 

tamanho) com a presença de uma exuberante mata ripária (FOTOGRAFIAS 4, 5). 

Fotografia 4 - Rio Una 

 

Fonte: Autores, 2021. 

O trecho do rio localizado próximo ao povoado Una não é canalizado e não há 

evidências de processos de assoreamento, pois a ocupação urbana é afastada das 

margens, que demonstram estar preservadas. No entanto, o desmatamento das 

margens e o assoreamento podem ocorrer se o povoado crescer mais, portanto o 

crescimento deve ser controlado e planejado.  
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Existem diversos afluentes de porte pequeno que desaguam no Rio Una, que 

dissecam o relevo formando talvegues, que, em alguns casos, são profundos e 

ocupados por mata ripária.  

Fotografia 5 - Trecho canalizado de um pequeno córrego sem nome que deságua no rio Una 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A rua principal de meia encosta (FOTOGRAFIA 5), que ocorre, de certa forma, 

paralela ao caminho do rio, norteia o processo de ocupação ao longo de suas 

margens. Em alguns pontos, principalmente na parte do povoado conhecida com o 

nome de Una de Cima, apresenta área com invasão das margens e das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). Ressalta-se que, em regiões pontuais, ocorre 

despejo de esgoto bruto nos afluentes. 

Fotografia 5 - Rua principal de meia encosta no Una de Cima 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O Mapa 3, a seguir, mostra a localização do rio Una e seus afluentes e a relação 

espacial da hidrografia local com a ocupação urbana do povoado. 

Mapa 3 - Hidrografia do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração Pessoal, 2021. 
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1.5 Análise das Áreas de Proteção Permanente - APP 

As Áreas de Preservação Permanente - APPs são, de forma geral, áreas verdes 

preservadas com a presença de vegetação ripária. No caso da região de Una, as 

áreas de APP existentes correspondem, prioritariamente, a uma margem de 15 metros 

de distância de cada lado do leito do rio a fim de preservar a mata ciliar e, 

consequentemente, o curso d’água.  

Mapa 4 - Áreas de Proteção Permanente do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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Conforme pode ser visto no Mapa 4, no Una de cima (porção esquerda do povoado) 

existem dois pontos de invasão de APP. Em alguns casos, a vegetação ripária é 

exuberante e, quando é de porte, é encontrada nas margens do Rio Una ou nas 

margens dos afluentes do rio, particularmente nas vertentes com maior declividade, 

tendo exposição solar quase sempre a sudoeste. 

As áreas de várzea do Rio Una, embora não façam parte de APP, são áreas úmidas 

que apresentam uma vegetação densa, sendo de interesse ambiental mantê-las 

(FOTOGRAFIA 6). 

Fotografia 6 - Novos parcelamentos em primeiro plano com a área de várzea e APP do Rio Una em 

segundo plano 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.6 Análise da vegetação 

Na área do povoado Una, há predominância de vegetação rasteira, resultado do 

processo de antropização e da transformação e adaptação à vegetação para os usos 

rurais (FOTOGRAFIA 7). 

Fotografia 7 - Tipo de vegetação presente no povoado Una e no seu entorno imediato 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Mapa 5 - Vegetação do povoado Una 

 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

 

Por meio do Mapa 5, acima, percebe-se que existem diversas manchas de vegetação 

de porte no entorno do povoado e nas vertentes dos morros ocupados ou em fase de 

ocupação com exposição sudoeste. 

Ressalta-se a presença de resquícios de vegetação de mata nativa nas porções sul, 

sudeste e leste no entorno da mancha urbana. Há vegetação ripária exuberante ao 

longo das margens do Rio Una e nas suas várzeas, assim como nas margens dos 

tributários do rio. 
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1.7 Análise da evolução da mancha urbana 

Considerando a evolução da mancha urbana, foram identificadas três etapas de 

crescimento da ocupação urbana no povoado Una, como pode ser visto no Mapa 6 a 

seguir. 

Mapa 6 - Evolução urbana do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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O primeiro momento de ocupação urbana identificado é a ocupação de dois pequenos 

núcleos (Una de Cima e Una de Baixo) instalados ao longo da Rua Principal, principal 

acesso ao povoado. Esse crescimento inicial provavelmente se deu por meio de 

iniciativas individuais (FOTOGRAFIA 8). 

Fotografia 8 - Edifícios representativos do primeiro momento de ocupação do povoado Una 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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No segundo momento (FOTOGRAFIA 9), ocorre o preenchimento dos vazios 

existentes ao longo do caminho (Rua Principal), ocupado parcialmente na primeira 

etapa. Nessa fase, ocorre uma quase junção dos dois núcleos e seu fortalecimento. 

O crescimento ainda possui características de ser estruturado por iniciativas 

individuais sem o aparecimento de novos parcelamentos. 

Fotografia 9 - Edifícios representativos do segundo momento de ocupação do povoado Una 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Num terceiro momento, ocorre um crescimento fora da linha de preenchimento ao 

longo da Rua Principal e aparecem novas tipologias de empreendimentos imobiliários, 

correspondendo a parcelamentos no formato de loteamento e de condomínio 

(FOTOGRAFIA 10). 

Fotografia 10 - Loteamento/condomínio representando o terceiro momento de ocupação do povoado 

Una 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Como uma projeção futura, há probabilidade de ocupação total ao longo da Rua 

Principal e aumento do número de loteamentos, com a possibilidade do tipo 

predominante de ocupação passar do formato linear para um formato denso e circular. 
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1.8 Análise dos traçados  

Sobre os traçados urbanos desenvolvidos no Una, foi possível encontrar três 

tipologias, resultantes das diferentes fases de crescimento do povoado, conforme 

pode ser visto na Fotografia 11. 

O primeiro traçado percebido fica ao longo da Rua Principal, formando um caminho 

linear. Esse traçado é composto de lotes com frente para a rua e laterais de dimensões 

variadas, adaptando-se às condicionantes topográficas e ambientais do local, sem um 

padrão estabelecido.  

Fotografia 11 - Edificações no traçado linear ao longo da rua principal 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O segundo traçado é regular de adaptação. É um traçado que se conforma às 

características do terreno, mas em uma malha xadrez, com as ruas principais se 

ligando perpendicularmente à Rua Principal (FOTOGRAFIA 12). Os lotes variam de 

tamanho, em geral, com a frente de 12 metros e o fundo de dimensões variadas, 

decorrentes da adaptação das edificações às condicionantes topográficas e 

ambientais do local.  

Fotografia 12 - Rua perpendicular à rua principal, compondo o traçado regular de adaptação 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O último traçado encontrado é o traçado regular tipo 2, um traçado regular em malha 

xadrez, fruto de um parcelamento implantado por empreendedores do ramo imobiliário 

(FOTOGRAFIA 13). Os lotes variam de tamanho, dependendo do empreendimento, 

com dois padrões: lotes com área de 360 m², que têm 12 metros de frente e 30 metros 

de fundo e os lotes com 240 m², com 12 metros de frente e 20 metros de fundo (MAPA 

7). 

Fotografia 13 - Vista para as ruas com as quadras ainda não ocupadas do traçado regular de tipo 2 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Mapa 7 - Traçados urbanos do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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1.9 Análise da hierarquia viária  

Considerando a hierarquia viária do povoado, destacam-se três tipos de vias: arterial, 

coletora e local (MAPA 8). 

Mapa 8 - Hierarquia viária do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

A Rua Principal (FOTOGRAFIA 14) é caracterizada como uma via arterial, que 

estrutura o povoado e conecta a região com outros locais importantes do município, 

como o distrito Sede e a BR-381. É o eixo principal ao longo do qual se tem a ocupação 

mais densa. Essa rua implantada na meia vertente acompanha o vale do Rio Una. 

Vale ressaltar que a largura da faixa de rolamento, que é de 8 metros, está aquém do 

desejado para uma via com essa função, pois a presença de veículos estacionados 

ao longo de suas margens dificulta o trânsito, gerando risco para os motoristas e 

pedestres.  



40 
 

 

 

Fotografia 14 - Trecho da Rua Principal (rua arterial) 

 

Fonte: Autores, 2021 

No povoado, também existem ruas que podem ser caracterizadas como coletoras, 

pois têm a função de receber o fluxo das ruas locais, transpondo para a rua arterial. 

Pela conformação urbana, as ruas coletoras são associadas ao traçado regular de 

adaptação e de implantação. A caixa dessas ruas também é inferior ao desejado, 

tendo, em média, 6 metros de largura. 

Por fim, as ruas locais são o último tipo de via encontrado no povoado, completando 

a estrutura viária da região. Essas ruas têm várias larguras distintas, dependendo do 

processo de implantação das propriedades, com largura maior nos empreendimentos 

mais recentes.  
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1.10 Análise do estado das vias  

Mapa 9 - Hierarquia viária do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Como se vê no Mapa 9 anterior, considerando o estado das vias existentes no 

povoado Una, percebe-se que, dentro da mancha urbana, quase todas são 

pavimentadas, correspondendo principalmente às vias localizadas nas partes 

consolidadas dos assentamentos. No entanto, a Rua Principal parece ser asfaltada 

apenas na entrada do povoado, sendo de terra em grande parte do trajeto que conecta 

a BR-381 ao povoado. Por se tratar do principal acesso ao local, entende-se que seria 

importante a pavimentação de todo o trecho, assegurando melhor qualidade e 

segurança aos veículos.   
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De forma geral, as ruas que não têm pavimentação, ruas de terra, possivelmente 

correspondem às partes recentes do povoado, que ainda estão em processo de 

ocupação urbana, embora não seja possível estabelecer uma correspondência direta 

entre a nova ocupação e o tempo de existência da rua, podendo se tratar de caminhos 

antigos. A maioria dos trechos viários sem pavimentação são continuação de ruas 

existentes ou equivalem a traçados mais orgânicos. 

1.10 Análise do uso do solo  

1.11.1 - Análise do assentamento  

O Mapa 10, a seguir, apresenta o levantamento de uso e ocupação do solo dentro do 

povoado Una. Sendo assim, percebe-se um predomínio do uso residencial unifamiliar, 

com residência de um ou dois pavimentos, em geral. Há também presença de muitos 

vazios associados a novos loteamentos, que ainda não foram ocupados ou a áreas 

com vegetação baixa próximas aos locais com ocupações consolidadas, indicando 

possibilidade de ocupação futura.  

O uso comercial dos imóveis se estabelece principalmente ao longo da Rua Principal, 

espacializados predominantemente em forma linear. As edificações comerciais 

geralmente são caracterizadas como sobrados com uso misto, comércio/residência, 

com o comércio no andar térreo e a residência do proprietário no andar superior. 

As edificações com uso de serviço estão pouco presentes e são localizadas nas partes 

mais antigas do povoado, onde há presença também de poucos edifícios de uso 

institucional, que corresponde, em sua maioria, a igrejas.  
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Mapa 10 - Uso e ocupação do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

1.11.2 - Análise do entorno imediato 

O uso e ocupação do entorno pode ser analisado com base no levantamento 

disponível na base de dados do site MapBiomas, que apresenta informações sobre o 

uso do solo em diversos anos, permitindo avaliar também as mudanças da dinâmica 

territorial ao longo desse período.  

Analisando a evolução do uso e ocupação do solo no entorno de Una, entre os anos 

de 2013 e 2019 (apresentados no MAPA 11), percebe-se que a formação florestal e a 

formação savânica diminuíram, enquanto houve crescimento da mancha urbana e 

abertura de áreas para pastagem de cabeças de boi. 
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É importante ressaltar o predomínio da área de pastagem, que aumentou ao longo 

dos anos e a possibilidade maior de ocupação dessas áreas pela mancha urbana no 

futuro, já que a vegetação nesse tipo de área é rasteira e já desgastada. 

Mapa 11 - Uso e ocupação do solo com base nos dados do site MapBiomas – povoado uma – 2013-

2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

1.11 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat  

No povoado de Una, foi possível identificar três perfis socioeconômicos, que se 

encontram espacializados no Mapa 12. Os perfis 1 e 2 são de novos moradores, sendo 

o Perfil 1 referente a moradores dos novos loteamentos ainda em fase de ocupação e 

preenchimento, caracterizados por, provavelmente, serem grupos de renda média 

provenientes do distrito Sede ou de fora do município. O habitat desse perfil é 



45 
 

 

 

composto por edificações recém construídas com acabamento de padrão médio a 

alto.  

O Perfil 2 corresponde aos novos moradores de partes que cresceram como 

prolongamento de vias existentes e são moradores, em geral, que provêm do distrito 

Sede ou de fora do município e pertencem a grupos de renda média. As edificações 

são recém construídas e com um bom padrão de acabamento.  

Por fim, o Perfil 3 é composto em sua maioria por moradores do próprio assentamento, 

possivelmente com renda média a baixa. As edificações têm tipologias variadas, o que 

ocorre também com o padrão de acabamento das edificações. 

Mapa 12 - Perfil socioeconômico do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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1.12 Análise das centralidades 

Considerando as centralidades existentes em Una, do ponto de vista morfológico 

funcional, o povoado tem apenas uma centralidade linear, que ocorre de forma 

rarefeita ao longo da rua principal, distribuída principalmente na sua porção mais ao 

oeste, chamada de Una de Cima, como pode ser visto no Mapa 13 a seguir. 

Mapa 13 - Centralidades do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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1.13 Análise das densidades 

Foram encontrados cinco tipos diferentes de densidades ocupacionais denominadas 

de forma crescente, ou seja, das menos densas para as mais densas, conforme 

apresentado no Mapa 14. 

Mapa 14 - Densidades do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

A Densidade 1 corresponde à densidade muito baixa. É a menor densidade 

encontrada na região, referente a loteamento com pouquíssima ocupação, localizado 

na porção centro-norte entre o caminho principal e o Rio Una.  

A Densidade 2 corresponde à densidade baixa. É referente a outro loteamento, 

localizado na porção leste, com bastantes terrenos vagos, mas um pouco mais 

ocupado que o loteamento anterior. 
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A Densidade 3 corresponde à densidade médio-baixa. Presente na porção centro-

oeste do povoado, equivale às novas ocupações localizadas nos prolongamentos de 

ruas existentes. 

A Densidade 4 corresponde à densidade média. Localizada na porção do 

assentamento, denominada como Una de baixo, tem uma densidade média 

concentrada ao longo do caminho principal. 

A Densidade 5 corresponde à densidade alta. É a maior densidade encontrada na 

região, sendo referente à região do assentamento denominada como Una de cima e 

tem uma densidade alta concentrada na porção oeste, ao longo do caminho principal. 

1.14 Análise dos vazios urbanos 

É importante analisar os vazios urbanos de uma região para entender o papel que 

eles ocupam na construção espacial do local, bem como ponderar se há possibilidade 

futura de ocupação e se essa ocupação pode ocorrer ou não. No povoado Una foram 

levantados três tipos de vazios urbanos, como apresenta o Mapa 15. 

O tipo 1 corresponde às áreas localizadas na margem esquerda da Rua Principal, 

vindo da BR-381, situadas entre o caminho e o rio Una. São áreas de difícil ocupação, 

tendo como impeditivo a baixa declividade e por se caracterizarem, em grande parte, 

como áreas de várzea. 

O tipo 2 é composto de áreas na margem direita da Rua Principal, vindo da BR-381. 

São áreas que se prestam muito bem a serem transformadas em áreas urbanas, por 

meio de novos parcelamentos, já que a declividade não constitui fator impeditivo e em 

razão de sua conexão direta com a principal via do povoado. 

O tipo 3 é composto por uma grande área vazia, que ocupa a parte central do conjunto 

de áreas ocupadas e vazias do povoado Una, e podem desempenhar um papel 

importante para uma segunda etapa de crescimento, após a ocupação dos vazios de 

tipo 1, possibilitando a formação futura de um núcleo urbano compacto. 
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As setas indicam o sentido da conexão urbana que provavelmente será formada se 

os vazios forem ocupados futuramente. Ressalta-se a possível formação de uma alça 

viária, que ligaria Una de Cima e Una de Baixo caso o vazio do tipo 3 seja ocupado. 

Mapa 15 - Vazios urbanos do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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1.15 Análise dos bens de uso coletivo 

O povoado está dotado de bens de uso coletivo do setor da educação, saúde, esporte, 

cultura e lazer e segurança. 

1.15.1 Análise dos bens de uso coletivo de educação 

Mapa 16 - Equipamentos de educação do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

No tocante a equipamentos de educação (MAPA 16), no povoado Una foi encontrada 

apenas uma instituição de ensino, o Centro de Educação Infantil Una, cujo raio de 

abrangência é de 300m, distância confortável para o deslocamento de crianças. 

Conforme pode ser visto, o raio atinge apenas a porção do território de Una de cima, 

e o crescimento da ocupação de Una de baixo indica a provável necessidade de 

instalar outra instituição educacional. (FOTOGRAFIA 15).  
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As instituições de ensino fundamental e ensino médio possuem raios de abrangência 

de 800m e 1600m, respectivamente, ou seja, na medida em que o povoado for 

crescendo e se desenvolvendo, provavelmente será necessário também planejar a 

instalação de instituições educacionais que contemplem esses segmentos na região. 

Fotografia 15 - Campo esportivo da escola do povoado UNA 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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1.15.2 Análise dos bens de uso coletivo do setor da 

saúde 

Não foram encontrados equipamentos de saúde no povoado Una. Tal fato pode não 

ser um grande problema atualmente em função do tamanho contido do povoado, mas 

com a tendência de crescimento futuro é importante prever equipamentos de saúde 

locais, como Unidades Básicas de Saúde (FOTOGRAFIA 16) e postos, na medida em 

que se dê o crescimento da população. 

Fotografia 16 - Unidade Básica de Saúde do povoado de UNA 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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1.15.3 Análise dos bens de uso coletivo do setor do 

esporte, cultura e lazer 

Mapa 17 - Equipamentos de Esporte, Cultura e Lazer do povoado Una 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

O levantamento dos equipamentos de esporte, cultura e lazer (MAPA 17) no povoado 

demonstra que os pontos de agregação existentes no povoado apresentam pouca 

diversidade de atividades para a população local. Além da Associação Comunitária do 

Una e do campo de futebol, dos cinco lugares levantados, três são instituições 

religiosas.  

Percebe-se, assim, a necessidade de se pensar em novos equipamentos de lazer e 

cultura para a região, tais como praças e parques. Também é válido ressaltar que os 

equipamentos estão todos centralizados em Una de Cima, demonstrando que 

precisam ser planejados de forma mais distribuída no espaço urbano do povoado. 
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1.15.4 Análise dos bens de uso coletivo do setor da 

segurança 

Assim como os equipamentos de saúde, também não foram encontrados 

equipamentos de segurança. A exemplo dos equipamentos de saúde, na medida em 

que a ocupação urbana do povoado se tornar mais densa, será também necessária a 

instalação de equipamentos de segurança locais, tais como delegacias e postos de 

segurança. 

1.16 Considerações finais 

O povoado Una pode ser considerado o mais importante do município em razão de 

sua proximidade com o distrito Sede, a proximidade com a BR-262/381 e as 

dimensões de sua ocupação urbana. 

Una passou por um processo de crescimento sustentado até as quedas das barragens 

de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Depois desses acontecimentos, o 

povoado encontra-se em uma fase de estagnação decorrente do risco da barragem 

da Vale, que se encontra a montante, fazendo que os novos loteamentos estejam 

ainda desocupados. 

A ocupação urbana mais densa ocorre nas áreas mais altas, que estão fora do risco, 

a região denominada Una de cima. Ressalta-se que apenas com a garantia de 

diminuição ou eliminação do risco o povoado poderá voltar a crescer. 
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2 POVOADO DE VARGEM ALEGRE 

2.1 Introdução 

O povoado denominado Vargem Alegre se encontra disposto ao longo de uma rodovia 

municipal em forma de alça, que liga a MG-129 com a MG-434, na porção noroeste 

do município. 

2.2 Análise do relevo 

Vargem Alegre se desenvolve acompanhando o curso do córrego Capão. Ao longo do 

curso, existem poucas áreas planas, as quais são ocupadas pelas edificações, como 

pode ser visto no Mapa 18 a seguir. 

Mapa 18 - Relevo do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Nas duas margens do córrego, há presença de pequenos morros, sendo esses 

localizados na margem direita, mais alongados, com vertentes e declividades 

menores, havendo em um deles o núcleo principal mais compacto. Já na margem 

esquerda, as vertentes são mais íngremes e com presença de vegetação. 

A rodovia que estrutura o povoado ocupa parte da margem direita, sustentando o 

processo de ocupação nesse lado do curso d’água. 

2.3 Análise da declividade 

Como pode ser visto no Mapa 19 a seguir, a maior parte da ocupação antrópica do 

povoado se encontra nas regiões com declividades de 3% a 8% e de 9% a 20%. 

Mapa 19 - Isodeclividade do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Não há presença significativa de cortes e aterros, o que é um fator positivo, pois 

significa que não há risco geotécnico instalado, o que também evita processos de 

assoreamento dos córregos (FOTOGRAFIA 17). 

O risco percebido com relação à declividade se localiza no vale do córrego, onde se 

encontram várias edificações na área de várzea, indicando que deve ser dada uma 

atenção maior à ocupação dessa região. 

Fotografia 17- Vista do núcleo central do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Ricardo Guerra. 

2.4 Análise da hidrografia 

O córrego do Capão é o aquífero principal, sendo um afluente do Rio Claro, que marca 

a divisa de São Gonçalo do Rio Abaixo com o município de Bom Jesus do Amparo. O 

Mapa 20 apresenta o mapa de hidrografia do povoado.  

O córrego recebe contribuição de vários pequenos afluentes ao longo do seu curso, 
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com vários talvegues e linhas de drenagem que contribuem em épocas de chuva. Os 

afluentes da margem direita têm comprimento maior em virtude das características da 

topografia e do relevo. 

Há também a presença de várias nascentes, preservadas em razão da baixa 

densidade de ocupação, o que demonstra a importância de manter essa preservação 

das nascentes e manter esse controle da ocupação urbana no local. 

Mapa 20 - Hidrografia do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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2.5  Análise das áreas de preservação permanente - APPs 

As APPs presentes na região (nascentes e margens de aquíferos) são preservadas. 

No entanto, recentemente as margens do córrego Capão foram cimentadas na altura 

do núcleo mais denso até a escola de tempo integral (FOTOGRAFIA 18). 

Fotografia 18 - Córrego canalizado 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Uma intervenção desse tipo não é considerada adequada atualmente, pois são 

priorizadas soluções de renaturalização do córrego ou de amortecimento de cheias 

por meio de outros expedientes, tais como lagoas secas e preservação das áreas de 

várzea, valorizando assim a presença da água no meio urbano.  
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O Mapa 21, a seguir, mostra a sobreposição das áreas de preservação com a 

ocupação antrópica da região. 

Mapa 21 - Área de preservação permanente do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração Pessoal, 2021.  
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2.6 Análise da vegetação  

A vegetação de porte presente na região do povoado acompanha as características 

topográficas e hidrológicas do local, com uma área com vegetação de porte ao norte 

do núcleo principal de ocupação urbana, na margem esquerda do córrego, delimitada 

por uma área de formato linear, paralela a esse córrego, com altas declividades 

(FOTOGRAFIA 19). 

Fotografia 19 - Vegetação de porte da margem esquerda do córrego do Capão 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 20 - Vegetação de porte na porção leste do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Outro conjunto de vegetação de grande porte está localizado ao leste do núcleo 

principal (FOTOGRAFIA 20) e se caracteriza por ser, em parte, vegetação de porte, 

constituindo uma mata secundária e, em parte, por ser cultivo de eucaliptos. 
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A vegetação nativa de porte se encontra mais afastada do povoado, como pode ser 

visto no Mapa 22.  

Mapa 22 - Vegetação do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A evolução da mancha urbana da ocupação no povoado pode ser definida em três 

fases/momentos. A primeira está associada à implantação do primeiro núcleo, que 

está localizado ao longo da rodovia municipal, onde se encontram as atividades 

comerciais, de serviço e a capela (FOTOGRAFIA 21). 

Na segunda fase, existem três porções, que se desenvolvem ao mesmo tempo, mas 

têm algumas características distintas, sendo elas: 

a) crescimento do primeiro núcleo, acompanhando as características do relevo e 
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no entorno do cemitério; 

b) crescimento na porção leste, ao longo das margens da rodovia municipal; 

c) crescimento de pequenos agrupamentos de casas, ao longo das duas margens 

do Córrego do Capão, na porção oeste. 

Fotografia 21 - Foto aérea de parte do núcleo central do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Desconhecida.  
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Já na terceira fase, há o aparecimento de novas ocupações na porção ao leste, ao 

longo de ruas vicinais e na margem esquerda, atrás da escola de tempo integral e o 

aparecimento pontual de novas edificações. A seguir, o Mapa 23 espacializa os 

momentos da evolução da mancha urbana no povoado. 

Mapa 23 - Evolução da mancha urbana do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.8 Análise dos traçados 

Em relação aos traçados urbanos do povoado, foram encontrados três tipos: 

a) traçado regular que corresponde ao tecido urbano da primeira fase de 

ocupação, caracterizado por ruas que se adaptam e acompanham a rodovia 

municipal; 

b) traçado regular de adaptação que corresponde a uma segunda etapa de 
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crescimento, sendo uma continuação do traçado regular. Só que, nesse caso, 

o traçado regular se adapta às características do relevo, em particular, às 

características das vertentes do morro; 

c) traçado linear, que ocorre ao longo da rodovia municipal e, mais recentemente, 

ao longo de algumas ruas vicinais, com lotes. As edificações se distribuem nas 

duas margens dessas vias. 

O Mapa 24, logo a seguir, apresenta o levantamento desses traçados. 

Mapa 24 - Traçados urbanos do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.9 Análise da hierarquia viária 

Com base no Mapa da Hierarquia Viária (MAPA 25), pode-se perceber que a rodovia 

municipal, que conecta todo o povoado, corresponde a uma via arterial, que faz a 
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ligação do povoado com outras partes do município (FOTOGRAFIA 22). A única via 

coletora existente, que desempenha a função de coletar o trânsito gerado nas ruas 

locais, está localizada no núcleo mais antigo do povoado. 

As ruas locais estão presentes no núcleo mais antigo e se ligam à rua coletora citada 

anteriormente. Existem também ruas vicinais, que se ligam diretamente com a via 

arterial, o que pode ser um problema futuramente, pois as dimensões das caixas 

viárias são pequenas e, caso o processo de urbanização dessa região continue, pode 

afetar seriamente a circulação na região.  

Mapa 25 - Hierarquia viária do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Fotografia 22 - Vista da rua principal do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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2.10 Análise do estado das vias 

Segundo o levantamento do estado das vias, apresentado no Mapa 26, a seguir, as 

ruas arteriais, coletoras e locais de domínio público se encontram pavimentadas, com 

pavimentação asfáltica ou poliédrica (FOTOGRAFIA 23) de concreto. 

Já as ruas particulares, que dão acesso a propriedades privadas, são, quase em sua 

totalidade, vias de terra. 

Mapa 26 - Estado das vias do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Fotografia 23 - Rua com pavimentação poliédrica 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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2.11 Análise do uso do solo 

No povoado, predomina o uso do solo residencial unifamiliar. Além disso, a presença 

de comércios (FOTOGRAFIA 24) e serviços se encontra, de certa forma, concentrada 

no núcleo principal, ao longo da rodovia municipal, constituindo as centralidades mais 

importantes da região.  

Fotografia 24 - Atividade comercial na rua principal do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Outros usos não residenciais, mais informais, encontram-se ao leste, sempre ao longo 

da via principal, criando uma centralidade em formação, que pode ser reforçada pela 

presença da escola de tempo integral (FOTOGRAFIA 25). Há também alguns usos 

institucionais, caracterizados por igrejas (FOTOGRAFIA 26) e, principalmente, pela 

escola de tempo integral.  

Fotografia 25 - Escola de tempo integral do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 26 - Igreja do núcleo central do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021.  



74 
 

 

 

O Mapa 27 apresenta o levantamento dos usos percebidos no povoado. 

Mapa 27 - Uso e ocupação do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Sobre os usos do entorno, os mapas de 2013 a 2019 apresentados no Mapa 28, a 

seguir, não mostram nenhuma alteração significativa, com a manutenção de um 

maciço de vegetação florestal ao leste, separando o povoado da rodovia estadual MG-

129, e um conjunto dominado pela pastagem ao oeste. 

Mapa 28 - Uso e ocupação do solo com base no MapBiomas do povoado Vargem Alegre – 2013-2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

No povoado, foram percebidos três perfis socioeconômicos, conforme se descreve a 

seguir.  

Perfil 1: trata-se, em geral, dos primeiros moradores desse povoado. Esses moradores 

são pertencentes a grupos de renda média, cujas moradias estão localizadas às 

margens da rodovia municipal e na centralidade principal e linear. O espaço ocupado 
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por esse grupo é dotado de todas as infraestruturas e com espaços públicos, em geral, 

bem cuidados. As moradias são unifamiliares, em alvenaria com telhado cerâmico, 

em bom estado de manutenção. Os lotes são de tamanho variado, mas todos eles 

têm jardins e quintais. 

Perfil 2: referente aos moradores pertencentes a um grupo de renda média baixa, 

cujas moradias ocupam traçados de implantação mais recente, tanto no núcleo 

central, quanto em pequenos núcleos afastados dele, caracterizados pela ocorrência 

de moradias pertencentes a famílias com laços de parentesco. O espaço ocupado por 

esse grupo é dotado, em sua maior parte, por infraestruturas básicas, com carência 

de espaços públicos. As moradias são unifamiliares com sistema construtivo de 

alvenaria, telhado cerâmico, e se encontram em estado de manutenção de bom a 

médio, com presença de casas com reboco sem pintura e até sem reboco. Os lotes 

têm dimensões menores, se comparados aos lotes do Perfil 1. Ressalta-se que, nesse 

perfil, há uma cota importante de moradores que se instalaram recentemente.  

Perfil 3: caracterizado por moradores pertencentes a um grupo de renda média, 

composto de pessoas recém chegadas. As moradias são unifamiliares, com qualidade 

construtiva e acabamentos bons. A manutenção está em dia e os lotes são de 

dimensões variadas. Ocupa as margens de estradas vicinais, com caixa viária de 

dimensão pouco compatível com a ocupação, de tal forma que se o crescimento da 

ocupação continuar ocorrendo no mesmo ritmo dos últimos anos, há possibilidade de 

gerar sérios problemas de acesso e de deslocamento.  
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O Mapa 29 apresenta a espacialização desses perfis no povoado a seguir.  

Mapa 29 - Perfis socioeconômicos do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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2.13 Análise das centralidades 

Podem ser percebidas duas pequenas centralidades existentes no povoado, conforme 

mostra o Mapa 30.  

Mapa 30 - Centralidades do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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A centralidade 1 (FOTOGRAFIA 27) corresponde à área central do núcleo urbano de 

maior dimensão, onde há maior concentração de comércio e serviços.  

Fotografia 27: Rua principal no começo da centralidade 1 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A centralidade 2 (FOTOGRAFIA 28) tem disposição linear, é rarefeita e se distribui ao 

longo da rodovia municipal, na parte leste do povoado, após a escola de tempo 

integral. 

Fotografia 28 - Rua principal parte da centralidade 2 

 

Fonte: Autores, 2021. 

2.14 Análise das densidades 

Em relação às densidades de ocupação existentes na região, foi possível perceber 

quatro tipos distintos, conforme se descreve a seguir:  

a) Densidade 1: corresponde à densidade mais alta encontrada. Caracteriza-se 

por quase não haver lotes vazios e está associada à parte mais antiga do 

povoado. 
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b) Densidade 2: corresponde a uma densidade média a alta. Esse tipo de 

densidade é encontrada em partes de ocupação mais recente, em geral, 

próximas às regiões com alta densidade. É um espaço de transição, onde se 

encontram regiões médio adensadas com construção de novas edificações.  

c) Densidade 3: difere-se das duas anteriores, pois se caracteriza por uma 

ocupação linear ao longo das vias, tais como a rodovia municipal ou as ruas 

vicinais. 

d) Densidade 4: corresponde à parte com menos densidade, ocupadas por casas 

individuais ou pequenos grupos de casas ocupadas, em geral, por famílias que 

mantêm laços parentais.  

O Mapa 31 apresenta as densidades do povoado. 

Mapa 31 - Densidades do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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2.15 Análise dos vazios urbanos 

Na região do povoado, pode-se perceber a existência de três tipos de vazios urbanos 

(MAPA 32), conforme a seguir: 

a) tipo 1: vazio urbano na margem direita do córrego do Capão. Esse tipo de vazio 

margeia o núcleo urbano principal ao leste e oeste e  é caracterizado por  relevo 

com classes de declividades que favorecem a ocupação antrópica. A área é 

destinada à pastagem e, por isso, a cobertura vegetal é composta por 

gramíneas. Tem grande potencial de se tornar uma área urbana. 

b) tipo 2: vazio urbano ao longo da margem esquerda do córrego do Capão. É 

constituído por morros com aspectos mais acidentados do que aqueles 

presentes na margem direita. Há a presença de vegetação de porte e ocupação 

rarefeita com pequenos agrupamentos de casas. A inércia para ocupação é 

maior, em razão das características geomorfológicas e ambientais e das 

dificuldades de acesso. 

c) tipo 3: vazio urbano na porção leste, composto por vegetação de porte e cultivo 

de eucalipto. Esse vazio urbano se constitui como barreira para uma eventual 

expansão ao leste do povoado.  
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Mapa 32 - Vazios urbanos do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.16 Análise dos espaços públicos 

Os principais espaços públicos encontrados no povoado se localizam no núcleo de 

maiores dimensões, onde existe a praça com a igreja católica, o cemitério e o velório. 

Outro lugar onde há espaços públicos está localizado ao leste, com a presença da 

escola de tempo integral e o campo de futebol.  
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O Mapa 33, a seguir, apresenta os principais pontos de agregação de Vargem Alegre. 

Mapa 33 - Pontos de agregação do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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2.17 Análise dos bens de uso coletivo 

Vargem Alegre se encontra bem servida de bens de uso coletivo do povoado, do ponto 

de vista quantitativo (FOTOGRAFIA 29), mas existem algumas deficiências do ponto 

de vista qualitativo, já que, em consequência de seu formato alongado, alguns bens 

de uso coletivo não abrangem porções mais distantes, tanto a leste quanto a oeste do 

centro da região.  

Fotografia 29 - Unidade Básica de Saúde do povoado de Vargem Alegre 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Por essas razões, será necessário avaliar com cuidado as possibilidades de 

crescimento do povoado, dando preferência à possibilidade de adensamento das 

partes já existentes, sem permitir um crescimento alastrado.  
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A seguir, os Mapas 34 a 38 apresentam a localização dos bens de uso coletivo e seus 

respectivos raios de abrangência. 

Mapa 34 - Bens de Uso Coletivo - Equipamento de saúde do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 35 - Bens de Uso Coletivo - Equipamento de educação do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 36 - Bens de Uso Coletivo - Equipamentos de esporte, cultura e lazer do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 37 - Bens de Uso Coletivo - Equipamentos de esporte, cultura e lazer do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 38 - Bens de Uso Coletivo - Equipamentos de esporte, cultura e lazer do povoado Vargem Alegre 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

2.18 Considerações finais 

De forma geral, pode-se perceber que o povoado Vargem Alegre está crescendo, e 

por esse motivo é necessário conduzir o processo de forma a garantir a legalidade 

dos novos espaços urbanos em formação e um crescimento justo e equilibrado do 

conjunto. 

Sendo assim, mostra-se necessário identificar as áreas que permitam um crescimento 

que busque otimização da forma urbana existente, evitando o espraiamento pautado 

na descentralização. A revisão do Plano Diretor é o momento certo para garantir esse 

tipo de crescimento. 

  



91 
 

 

 

3 POVOADO DE BAMBA 

3.1 Introdução 

O povoado Bamba se encontra na porção noroeste do município, entre o povoado de 

Vargem Alegre e a BR-434. Possui pequenas dimensões, com edificações distribuídas 

ao longo de ruas que se localizam, predominantemente, nas meias vertentes.  

Na sua ocupação urbana, o povoado possui baixa densidade e se caracteriza por ser 

um conjunto de pequenos aglomerados de edificações. 

3.2 Análise do relevo 

O relevo da região onde se encontra Bamba é caracterizado por apresentar colinas 

convexas e policonvexas (FOTOGRAFIA 30). O povoado ocupa, de diferentes formas, 

três dessas colinas e os talvegues que se formam na sucessão delas.  

Em duas delas, a ocupação ocorre no sopé das vertentes nas proximidades dos 

cursos d’água, enquanto na terceira, a ocupação se espraia de tal forma a ocupar o 

topo.  

Fotografia 30 - Ocupação no sopé da vertente 
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Fonte: Autores, 2021.  
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O Mapa 39 apresenta o relevo da região. 

Mapa 39 - Relevo do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

3.3 Análise das declividades 

Na região da ocupação antrópica de Bamba, percebem-se áreas com classes de 

declividade de 3% a 8% e de 8% a 20%, as melhores áreas para um tipo de ocupação, 

já que não precisam de muitos cortes e aterros.  
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Fotografia 31: Ocupação em área de alta declividade 

 

Fonte: Autores, 2021. 

De forma geral, as áreas com menores declividades são associadas à primeira etapa 

da ocupação. As ocupações mais recentes do povoado utilizam áreas com declividade 

na ordem de 15% a 20% (FOTOGRAFIA 31). A isodeclividade da região pode ser vista 

no Mapa 40 logo a seguir.  
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Mapa 40 - Isodeclividade do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

3.4 Análise da hidrografia 

A maior parte do povoado se desenvolve ao longo da margem direita do Córrego 

Pouso Alto, acompanhando a via principal de Bamba, cujo traçado se implanta na 

meia encosta, afastado das áreas de várzea do córrego. As poucas residências que 

se localizam entre a via principal e o córrego são implantadas em cotas de segurança 

das variações sazonais do nível do córrego e não representam um problema. 
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Uma parte menor do povoado se encontra ao longo das margens do Córrego do 

Almeida e ao longo das margens de dois aquíferos menores, todos eles tributários do 

Córrego Pouso Alto. Um dos aquíferos está localizado ao norte e outro, ao sul do 

Córrego Almeida, como pode ser visto no Mapa 41. 

Mapa 41 - Hidrografia do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

3.5 Análise das áreas de preservação permanente - APP 

As Áreas de Preservação Permanente dos córregos da região têm condições 

diferentes, mas, de uma forma geral, a característica predominante é a ausência de 

vegetação ripária, sendo preeminente a vegetação de pequeno porte, de tipo arbustivo 

e gramíneas. 

O Córrego Pouso Alto é o que possui as APPs de maneira mais íntegra, com a 
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presença de mata ciliar e amplas áreas de várzea, preservadas além dos limites 

impostos pela legislação.  

Já no Córrego Almeida, não há vegetação ripária de porte na sua APP. Há predomínio 

de gramíneas e, em alguns casos, a presença de ocupações antrópicas próximas 

ameaçam essas áreas. 

Os cursos d’água tributários à margem direita do Córrego Pouso Alto apresentam 

condições diferentes. O tributário sul (tendo como referência o Córrego do Almeida) 

tem a APP de sua margem esquerda em risco por causa da presença de edificações, 

cujos quintais chegam a invadir, em alguns casos a APP. Já o tributário norte tem suas 

áreas de APP preservadas, como pode ser visto no Mapa 42. 

Mapa 42 - Áreas de preservação permanente do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.6 Análise da vegetação 

Conforme dito anteriormente, ao longo das margens dos aquíferos destaca-se a 

presença de vegetação de porte, caracterizada como mata ciliar ou ripária. Esse tipo 

de vegetação está próximo das partes de primeira ocupação da região (FOTOGRAFIA 

32).  

Fotografia 32 - Exemplo de vegetação da porção sul do povoado de Bamba 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A vegetação de porte nativa encontra-se mais afastada do núcleo central, 

tangenciando as áreas com edificações mais afastadas. O Mapa 43, a seguir, 

apresenta as áreas com vegetação de porte nativa e as áreas de vegetação de grande 

porte. 

Mapa 43 - Vegetação do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A evolução da ocupação antrópica do povoado Bamba ocorre em duas fases, que 

estão espacializadas no Mapa 44. 

Mapa 44 - Evolução da Mancha Urbana do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

A Fase 1 ocorreu com a implantação de edificações ao longo da rua principal e na 

margem esquerda do tributário sul (tendo como referência o Córrego do Almeida).  
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Já na Fase 2 (FOTOGRAFIA 33) ocorreu o preenchimento dos espaços livres entre 

as ocupações correspondentes à primeira fase, com sucessiva ocupação das 

margens do Córrego do Almeida e do córrego tributário norte. 

Fotografia 33 - Ocupação fase 2 

 

Fonte: Autores, 2021. 

3.8 Análise dos traçados 

Foi possível perceber duas tipologias distintas de traçados, que estão especializadas 

no Mapa 45 e explicadas, conforme a seguir:   

a) tipologia 1: traçado linear que se caracteriza pela ocupação de edificações ao 

longo das margens das ruas, com diferentes densidades. A mais densa fica ao 

longo da rua principal e ao longo da margem esquerda do córrego tributário sul, 
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menos densa ao longo das ruas que margeiam o Córrego do Almeida e o 

córrego tributário norte. 

b) tipologia 2: traçado regular de adaptação, que se caracteriza pela formação de 

um conjunto de edificações organizadas a partir de ruas que, em conjunto, 

formam um reticulado ortogonal, resultante de um processo de ocupação 

ocorrido em dois momentos. Numa primeira fase, formou-se um traçado linear, 

semelhante ao do tipo 1, e, numa segunda fase, por meio de um processo de 

adição de ruas, desenvolvendo-se em um reticulado ortogonal.  

Mapa 45 - Traçados urbanos do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.9 Análise da hierarquia viária 

A hierarquia urbana do povoado se estrutura com uma lógica clara. A via arterial é a 

via principal, que acompanha o curso do Córrego Pouso Alto, e a maioria das vias 

coletoras (FOTOGRAFIA 34) acompanham o curso dos córregos tributários, à 

margem direita do Córrego Pouso Alto. 

Fotografia 34 - Trecho de rua coletora na porção norte do povoado de Bamba 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A única coletora que não segue essa lógica estrutura o processo de ocupação das 

vertentes do morro da porção sul do povoado, com um formato de T, como pode ser 

visto no Mapa 46. 

Mapa 46 - Hierarquia viária do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.10 Análise do estado das vias 

As ruas mais importantes encontram-se com pavimentação asfáltica ou poliédrica 

(FOTOGRAFIA 35), a via arterial e as vias coletoras, garantindo o acesso a todas as 

partes do povoado. 

Fotografia 35 - Exemplo de rua local com pavimentação poliédrica 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Já as ruas de menor importância, em sua maioria, ruas particulares que dão acesso a 

imóveis e algumas poucas locais, em sua maioria, não são pavimentadas, como pode 

ser visto no Mapa 47. 

Mapa 47 - Estado das vias do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.11 Análise do uso do solo  

O uso predominante do povoado é o residencial unifamiliar. No entanto, há presença 

de usos comerciais e de serviços ao longo da rua principal, concentrado nas partes 

mais antigas da ocupação e ao redor dos bens de uso coletivo, como escola e posto 

de saúde, conforme observado nas Fotografias 36, 37 e Mapa 48. 

Fotografia 36 - Escola e Unidade Básica de Saúde do povoado Bamba 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 37 - Estabelecimentos comerciais no povoado Bamba 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Mapa 48 - Uso e ocupação do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Em relação ao uso do solo do entorno do povoado, conforme levantamento do 

MapBiomas, percebe-se que não houve mudanças dignas de nota de 2013 a 2019, 

como mostra no Mapa 49. Dessa forma, o arranjo quase permanente da região mostra 

que a porção noroeste se caracteriza por apresentar uma formação florestal mista, 

com floresta plantada. A porção nordeste conserva alguns fragmentos de formação 

florestal e, no restante do entorno, predomina um mosaico com áreas de pastagem 

(predominante) e formação savânica.    
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Mapa 49 - Uso e ocupação do solo de 2013 a 2019 com base no MapBiomas do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

3.12 Análise dos perfis socioeconômicos e habitat 

Foi possível perceber três tipos distintos de perfis socioeconômicos existentes no 

povoado:  

a) perfil 1: concentrado na margem esquerda ao longo da rua que margeia o 

tributário sul, ocupa residências unifamiliares de pequeno porte em alvenaria, 

com telhado cerâmico. Os lotes são de pequeno tamanho e apresentam mais 

de um domicílio no interior de um mesmo lote. A densidade urbanística 

associada a esse perfil é alta, com processo de adensamento ainda em curso.  
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b) perfil 2: concentrado na vertente com exposição ao norte do morro, na porção 

sul do povoado. As residências são unifamiliares, construídas recentemente, 

com bom padrão construtivo em lotes com área média de 400 m² 

(FOTOGRAFIA 38). 

Fotografia 38 - Exemplo de edificações do perfil socioeconômico: Perfil 2 

 

Fonte: Autores, 2021. 

c) perfil 3: corresponde ao restante do povoado e caracteriza-se por residências 

unifamiliares de porte variado, em alvenaria com telhado cerâmico.  
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O Mapa 50, a seguir, apresenta os perfis. 

Mapa 50 - Perfis socioeconômicos do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.13 Análise das centralidades 

No povoado Bamba, são encontradas duas centralidades lineares ao longo da rua 

principal, como apresenta no Mapa 51.  

Mapa 51 - Centralidades do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

A centralidade linear sul é a mais importante. Ela ocorre ao longo da rua principal e 

está associada às porções mais antigas e densas do povoado. Está consolidada pela 

presença de bens de uso coletivo e de atividades comerciais, que atendem todo o 

povoado. 

Já a centralidade linear norte desempenha o papel de atender a porção norte do 

povoado, com menor número de atividades comerciais.  
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3.14 Análise das densidades  

Em Bamba, foram identificados dois tipos de densidades, apresentados no Mapa 52 

e explicados a seguir:  

a) densidade 1: corresponde às áreas de maior densidade da região, associada à 

lógica de constituição de pequenos núcleos de edifícios em um ou mais lotes. 

b) densidade 2: corresponde a uma densidade menor, associada à lógica de 

crescimento e adensamento no formato regular, tanto do lote quanto da 

edificação. 

Mapa 52 - Densidades do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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3.15 Análise dos vazios urbanos 

O arranjo dos vazios urbanos desse povoado se compõe em duas partes principais 

(MAPA 53): 

a) porção sul do povoado: estão presentes tipos de vazios urbanos que ocupam 

dois morros, cada um é uma parte específica da vertente do morro, 

caracterizada pelo tipo de exposição e pelo tipo de cobertura vegetal. Assim 

sendo, o vazio tipo 1A corresponde à parte de vertente com exposição norte, 

com vegetação rasteira, principalmente gramíneas. Já o vazio 2A se refere à 

parte de vertente com exposição sudoeste e com cobertura vegetal de porte. O 

vazio 3A corresponde à parte da vertente com exposição nordeste, na qual há 

vegetação arbustiva e de porte. 

b) porção norte do povoado: o relevo apresenta outra conformação e os vazios se 

caracterizam com base no tipo de cobertura vegetal. O vazio tipo B corresponde 

a uma área com cobertura vegetal de porte, e o vazio tipo C, a uma área com 

vegetação predominantemente rasteira, com gramíneas e algumas árvores 

isoladas.  
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Mapa 53 - Vazios urbanos do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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3.16 Análise dos bens de uso coletivo 

Sobre os espaços públicos existentes, com base no Mapa 54, percebe-se que há uma 

concentração desses espaços na área central do povoado.  

Mapa 54 - Espaços públicos do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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O povoado Bamba é dotado de bens de uso coletivo nos setores de educação, saúde, 

esporte e lazer. Entretanto, apenas os bens de uso coletivo de esporte e educação 

abrangem toda a população do povoado (FOTOGRAFIA 39).  

Fotografia 39 - Campo esportivo localizado na porção sul do povoado de Bamba 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Já no caso dos bens de uso coletivo do setor saúde, o raio de abrangência da UBS 

atende quase toda a população, faltando apenas uma porção mais ao norte do 

povoado. No setor da educação, a escola municipal alcança somente a parte central 

do povoado.   
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Os Mapas 55 a 57 apresentam a localização desses bens de uso coletivo, bem como 

seus respectivos raios de abrangência. 

Mapa 55 - Bens de uso coletivo - Esporte e Lazer do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 56 - Bens de uso coletivo - saúde do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 57 - Bens de uso coletivo - educação do povoado Bamba 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

3.17 Considerações finais 

De forma geral, o povoado Bamba está se consolidando do ponto de vista funcional e 

crescendo com a ocupação de novas partes, decorrentes da chegada de novos 

moradores. 

Pode-se dizer que o crescimento ocorre de duas maneiras distintas, a primeira é de 

forma descentralizada com núcleos afastados, onde há algumas preexistências que 

se consolidam. Em vários casos, tratam-se de novas edificações em um mesmo 

imóvel, que são ocupadas por núcleos familiares com laços muito próximos de 

parentesco. A segunda maneira é próxima ao núcleo principal, ocupando vertente com 

declividades maiores, que conformam um parcelamento tradicional.  
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4 POVOADO DE BOM SUCESSO 

4.1 Introdução 

O povoado do Bom Sucesso está localizado na parte nordeste do território municipal, 

próximo da divisa com o município de Itabira. Conta com uma urbanização chamada 

de Chapada, na parte leste do cruzamento da MG-129 com a MG-434, que liga o 

núcleo urbano de Itabira com a BR-262/381. 

Seu núcleo central encontra-se próximo do cruzamento da rodovia com a estrada que 

leva até Vargem Alegre, na sua porção norte. Tem formato longitudinal alongado e 

possui também alguns pequenos núcleos mais afastados ao norte do núcleo central. 

4.2 Análise do relevo 

O relevo de Bom Sucesso se caracteriza por ser acidentado e associado à microbacia 

do Córrego das Perobas. O núcleo central, e mais importante do povoado, está 

localizado no vale desse córrego, na parte onde o vale se abre e há a presença de 

amplas áreas de várzea (FOTOGRAFIA 40).  

Os outros núcleos esparsos do povoado estão principalmente ao longo do estreito 

vale do córrego das Perobas, a montante, ocupando áreas próximas, mas afastadas 

do curso d'água.  
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Fotografia 40 - Vertente de morro próximo do núcleo central do povoado de Bom Sucesso 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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As características do relevo dificultam o processo de ocupação pelo contraste 

decorrente da associação de vale com baixa declividade e vertentes de alta 

declividade, como se observa no Mapa 58. 

Mapa 58 - Relevo do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.3 Análise da declividade 

A categoria de isodeclividade dominante na região é a que vai de 20 a 45%, o que 

resulta no impedimento da ocupação antrópica, uma vez que ela ocorre nas classes 

com menores valores de declividade.  

As regiões que permitem a ocupação estão associadas principalmente aos fundos de 

vale, onde há riscos de enchentes, tratando-se, na maior parte, de áreas de várzea.  



125 
 

 

 

A seguir, o Mapa 59 apresenta a isodeclividade da região. 

Mapa 59 - Isodeclividade do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.4 Análise da hidrografia 

A hidrografia da região é marcada pela presença do Córrego das Perobas, o qual tem 

ao norte sua área de manancial com várias nascentes e, na porção do núcleo central 

do povoado, conta com amplas áreas de várzeas. 

O Córrego das Perobas tem dois tributários maiores, um na sua margem direita, que 

deságua no córrego à altura do final da reta da MG-129, que começa junto à UBS e 

outro, na sua margem esquerda, que deságua no córrego na altura do entroncamento 

da MG-129 com a estrada que leva ao povoado de Vargem Alegre. Na área, há a 

presença de vários talvegues que contribuem em época de chuvas.   



126 
 

 

 

O Mapa 60 apresenta a hidrografia da região do povoado. 

Mapa 60 - Hidrografia do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Além disso, existem também três espelhos d'água artificiais (como pode ser visto na 

FOTOGRAFIA 41), frutos da implantação de um pesque-pague, localizado na altura 

do entroncamento da MG-129 com a estrada que leva ao povoado de Vargem Alegre, 

e um açude que foi criado represando o tributário da margem esquerda. 

Fotografia 41 - Vista aérea dos espelhos d’água artificiais presentes no povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Google Earth, 2021. 

4.5 Análise das áreas de proteção permanente - APP 

No núcleo central do povoado, existem algumas edificações que ocupam a margem 

esquerda do córrego das Perobas, muito próximas do leito do curso d’água, ocupando 

portanto parte da APP, conforme se vê no Mapa 61.  

Ao norte do núcleo central do povoado, as APP do córrego e de seus tributários são 

preservadas. No entanto, no caso do Córrego das Perobas, não há presença de mata 

ciliar e a vegetação predominante é do tipo arbustivo ou com gramíneas. 



128 
 

 

 

Já o tributário da margem esquerda, pelo contrário, encontra-se com vegetação de 

porte nas suas APPs, configurando uma mata ciliar exuberante, que drena uma 

microbacia na qual há quase que totalmente vegetação de porte, que são, em parte 

mata secundária e, em parte, áreas com cultivo de eucaliptos. 

Mapa 61 - Área de proteção permanente do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.6 Análise da vegetação 

Uma característica que marca este povoado é a presença de vegetação de porte, 

principalmente na porção sul do núcleo principal, com vegetação de porte nativa com 

crescimento limitado em direção oeste e vegetação de grande porte.  
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No restante da área do povoado, há a presença de um mosaico composto de áreas 

de pasto com fragmentos de vegetação de porte e vegetação de porte nativa, como 

pode ser visto no Mapa 62 a seguir. 

Mapa 62 - Vegetação do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.7 Análise da evolução da mancha urbana 

O povoado de Bom Sucesso tem sua área de primeira implantação localizada ao longo 

do Córrego das Perobas, perto do entroncamento com a estrada que dá acesso ao 

povoado de Vargem Alegre (MAPA 63). 

Nessa porção, o povoado está crescendo por meio de um processo de implantação 

de novas edificações em lotes existentes, gerando um processo de adensamento 

urbanístico que é decorrente do arranjo entre alguns elementos estruturais que 
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impedem que o núcleo central se alastre. Esse arranjo é composto pelo Córrego das 

Perobas e pela rodovia estadual MG-129, que corre paralela à margem esquerda e 

próxima ao córrego. É nessa parte que ocorre o processo de adensamento, pois a 

presença de imóveis rurais de grande porte impede o crescimento na margem 

esquerda da rodovia estadual.  

Mapa 63 - Evolução da mancha urbana do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Na porção norte do núcleo central, outro fator impeditivo é a presença de áreas de 

várzea, que limitam a possibilidade de crescimento que pode ocorrer por meio de 

processos de aterro dessas várzeas quando não fazem parte das APPs. Mesmo 

assim, essa estratégia resulta ser arriscada por causa das possíveis enchentes do 

Córrego das Perobas. 

Os núcleos de moradias localizadas além da parte norte fazem parte, também, da 
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primeira fase de ocupação e atualmente estão em processo de adensamento por 

acréscimos sucessivos, isto é, com a construção de novas residências para abrigar 

núcleos familiares recém-formados e com fortes ligações de parentesco 

(FOTOGRAFIA 42). 

Fotografia 42 - Porção norte do povoado do Bom Sucesso 

 

Fonte: Autores, 2021. 

4.8 Análise dos traçados 

Os traçados urbanos percebidos no povoado se dividem em três tipos, conforme a 

seguir: 

a) traçado orgânico tipo 1: composto por núcleos de edificações, presentes além 

da porção norte do povoado na margem esquerda da rodovia estadual. Esses 
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núcleos têm traçado orgânico resultante de um processo de ocupação por 

acréscimos sucessivos, não associados a um processo de planejamento, mas 

a escolhas feitas de forma incremental, na medida da necessidade de 

providenciar um espaço para uma nova edificação que irá abrigar um novo 

domicílio para alguém do núcleo familiar com fortes laços de parentesco.  

b) traçado linear tipo 1: traçado com baixa densidade, caracterizado por 

apresentar edificações localizadas nas duas margens de uma rua. A dimensão 

dos lotes varia. 

c) traçado linear tipo 2: traçado com alta densidade, também caracterizado por 

apresentar edificações localizadas nas duas margens de uma rua. A frente dos 

lotes desse tipo de traçado tem 12 metros de largura e a dimensão lateral é 

variada, também com mais de uma moradia no mesmo lote.  
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No Mapa 64, pode ser vista a espacialização desses traçados. 

Mapa 64 - Traçados urbanos do povoado Bom Sucesso 

 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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4.9 Análise da hierarquia viária 

A hierarquia viária do povoado, que pode ser vista no Mapa 65, é simples, com uma 

via arterial que corresponde à MG-129 (FOTOGRAFIA 43), que estrutura toda a 

ocupação.  

Mapa 65 - Hierarquia viária do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Fotografia 43 - Rua Principal do povoado do Bom Sucesso 

 

Fonte: Autores, 2021. 

As demais vias são locais, ressaltando que não existem vias coletoras.  
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4.10 Análise do estado das vias 

Assim como a hierarquia viária, o estado das vias reflete a simplicidade, com uma 

associação quase direta entre a hierarquia da via e o tipo de pavimentação. Sendo 

assim, a via arterial tem pavimentação asfáltica (FOTOGRAFIA 44) e as ruas locais 

são de terra. 

Fotografia 44 - Rua Principal com pavimentação asfáltica 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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A maior parte das vias locais servem para dar acesso aos imóveis e para o 

deslocamento interno, portanto, em boa parte, são ruas de propriedades particulares. 

No Mapa 66, a seguir, mostra o levantamento do estado das vias do povoado. 

Mapa 66 - Estado das vias do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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4.11 Análise do uso do solo 

Em relação ao uso do solo no povoado, percebe-se que, assim como os outros, há a 

predominância do uso residencial unifamiliar. Os usos associados a comércios 

(FOTOGRAFIA 45) e serviços localizam-se no núcleo central, ao longo das duas 

margens da MG-129. 

Fotografia 45 - Exemplo de uso comercial ao longo da rua principal 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Ressalta-se que há a presença de comércio e de serviços de primeira necessidade, 

que atende à população local tanto do núcleo central quanto das porções mais 

afastadas. Logo a seguir, o Mapa 67 abaixo apresenta o levantamento de usos do 

povoado. 

Mapa 67 - Uso e ocupação do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Já com relação ao uso da terra no entorno do povoado, a análise da evolução dos 

tipos de uso entre 2013 e 2019, fornecida pelo MapBiomas, mostra que não houve 

modificações significativas durante esses anos. A estrutura vegetacional da região 

corresponde a um mosaico, onde predomina, na parte leste e oeste, a formação 

composta de floresta e floresta plantada, e na porção sudeste e norte, um mosaico 

vegetacional, onde predominam áreas de pastagem, como pode ser visto no Mapa 

68. 

Mapa 68 - Uso e ocupação do solo com base no MapBiomas do povoado Bom Sucesso – 2013-2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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4.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

Analisando as variáveis socioeconômicas e as características do habitat, foram 

identificados três tipos de perfis, que se encontram espacializados no Mapa 69 e 

explicados a seguir: 

Mapa 69 - Perfis socioeconômicos do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

a) perfil 1: refere-se ao grupo de renda média-baixa a baixa, que ocupa moradias 

de pequenas dimensões implantadas em imóveis com mais de um domicílio. 

As características tecnológicas dos imóveis recém-construídos indicam um 

padrão de qualidade médio, sujeito a processos de degradação se não ocorrer 

manutenção constante. Os espaços têm as infraestruturas básicas, e o acesso 

aos bens de uso coletivo é possibilitado somente com deslocamentos por 

meios de transporte a motor (carro particular ou ônibus). 
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b) perfil 2: refere-se ao grupo de renda média, que ocupa moradias implantadas 

em lotes individuais, de dimensões variadas, mas com uma dimensão média 

de 12 metros de frente. As características tecnológicas indicam um bom padrão 

de qualidade, com casa em alvenaria com telhado cerâmico. Há a presença de 

casas recém-construídas e a densidade urbanística costuma ser de média a 

alta. Existe o acesso a todas as infraestruturas básicas com a presença de 

comércios e serviços de primeira necessidade e aos bens de uso coletivo, que 

garantem a qualidade de vida desse grupo. 

c) perfil 3: refere-se ao grupo de renda média-alta a alta, que ocupa moradias de 

grandes dimensões, com alta qualidade tecnológica, seja do ponto de vista 

estrutural ou de acabamento. Esse grupo de pequenas dimensões está 

localizado na parte central do núcleo principal, mais importante do povoado, e 

se vale do comércio, serviços e bens de uso coletivo que o povoado 

disponibiliza (FOTOGRAFIA 46). 

Fotografia 46 - Exemplo de edificações do perfil socioeconômico: Perfil 3 

Fonte: Autores, 2021.  
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4.13 Análise das centralidades 

Bamba possui duas centralidades lineares, localizadas no núcleo central ao longo da 

MG-129 (MAPA 70).  

Mapa 70 - Centralidades do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Essas duas centralidades são dotadas de comércios e serviços que atendem a 

população e vale destacar que a igreja São José se encontra entre elas 

(FOTOGRAFIA 47). 

Fotografia 47 - Igreja São José no povoado do Bom Sucesso 

 

Fonte: Autores, 2021. 

4.14 Análise das densidades 

Na ocupação urbana de Bom Sucesso, foram encontradas três categorias de níveis 

de densidade, definidas conforme a seguir:  

a) densidade 1: corresponde às partes com alta densidade urbana, localizadas na 

porção sul do núcleo central e em alguns núcleos, com edificações na porção 

norte e oeste do povoado. Essas áreas se caracterizam pela ocorrência de lotes 

pequenos, com residências que ocupam uma boa parte deles e, em muitos 
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casos, lotes com mais de uma residência, decorrente do processo de 

construção de novos domicílios para garantir a moradia a novos casais com 

fortes ligações de parentesco. 

b) densidade 2: corresponde à parte com média densidade urbana, localizada na 

porção norte do núcleo principal, na qual há lotes de dimensões um pouco 

maiores, com residências unifamiliares e individuais. 

c) densidade 3: corresponde às partes com baixa densidade urbana, presentes 

numa pequena parte do centro do núcleo central do povoado, e em núcleos de 

edificações localizadas próximas da parte norte do núcleo principal. Nessas 

partes, os lotes são de dimensão maior, geralmente com uma única edificação 

unifamiliar implantada. 

O Mapa 71 mostra a localização dessas densidades na região do povoado. 

Mapa 71 - Densidades do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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4.15 Análise dos vazios urbanos 

Existem dois tipos de vazios urbanos no povoado (MAPA 72), descritos a seguir: 

a) vazio 1: composto de áreas localizadas a leste e a oeste da porção central do 

povoado, nas quais há vegetação de porte com floresta nativa, floresta 

secundária e áreas de cultivo de eucaliptos. 

b) vazio 2: localizado a leste, oeste e norte do núcleo central, composto 

principalmente de áreas com vegetação rasteira e/ou arbustiva. 

Mapa 72 - Vazios urbanos do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.16 Análise dos bens de uso coletivo 

A dotação dos bens de uso coletivo do povoado (FOTOGRAFIA 48) atende as 

necessidades básicas da população, entretanto, é necessário esclarecer que o 
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alcance dos raios de abrangência não atinge os núcleos urbanos residenciais 

localizados mais ao norte do núcleo central do povoado, fazendo a população desses 

núcleos necessitar do transporte público municipal para acessar os bens. 

Fotografia 48 - Unidade Básica de Saúde no povoado do Bom Sucesso 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Ressalta-se que os principais pontos de agregação se concentram também no núcleo 

principal do povoado, tais como o comércio e as igrejas.  Por esse motivo, os 

moradores dos núcleos localizados mais ao norte também precisam se deslocar por 

meio de transporte para chegar até eles.  
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Os Mapas 73 a 75 apresentam os pontos de agregação e os bens de uso coletivo do 

povoado. 

Mapa 73 - Pontos de agregação do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 74 - Bens de uso coletivo - saúde do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 75 - Bens de uso coletivo - esporte e lazer do povoado Bom Sucesso 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

4.17 Considerações finais 

O povoado de Bom Sucesso apresenta inércias de ordem ambiental e fundiária, que 

acabam impedindo que seu crescimento ocorra de maneira adequada, resultando 

assim na formação de partes com alta densidade e alongando a ocupação urbana, o 

que causa impacto na qualidade de vida de seus moradores. 
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5 POVOADO DE SANTA RITA DE PACAS 

5.1 Introdução 

O povoado está localizado na porção leste do município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, separado do distrito sede pela presença da Serra do Vassoural, na qual há 

grande cultivo de eucalipto muito próximo da mancha urbana da cidade de João 

Monlevade prestes a ultrapassar as divisas municipais. Os limites norte e sul são 

dados pelo Rio Santa Bárbara e pela rodovia federal BR-261/381. 

5.2 Análise do relevo 

Santa Rita de Pacas se localiza em relevo caracterizado, na sua parte oeste e central, 

pela composição de áreas de várzea, da margem esquerda do Rio Santa Bárbara, e 

por morros de baixa elevação, que possuem uma variação de cota entre 100 e 120 

metros, dissecados por pequenos córregos (FOTOGRAFIA 49). 

Fotografia 49 - Exemplo de relevo no povoado de Santa Rita de Pacas 
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Fonte: Autores, 2021.   
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De outro modo, a porção leste se encontra em um talvegue encaixado em volta de 

morros com maiores declividades e altitudes, com uma variação de cota de mais de 

200 metros em relação ao leito do Rio Santa Bárbara. 

O Mapa 76, a seguir, elucida as diferenças expostas no que tangem às variações de 

cotas e à compreensão do relevo. 

Mapa 76 - Relevo do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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5.3 Análise da declividade 

A ocupação antrópica do povoado encontra-se na variação das classes de 

declividades de 3% a 45% (FOTOGRAFIA 50), entretanto, é possível identificar 

padrões associados às diferentes partes do povoado.  

Fotografia 50 - Foto, em segundo plano, do esqueleto em concreto armado da futura escola localizada 

em uma área com declividades de médias a altas 

 

Fonte: Autores, 2021.   
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Essa identificação pode ser observada no Mapa 77.  

Mapa 77 - Isodeclividade do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Nesse sentido, a porção leste apresenta áreas ocupadas que presumem um equilíbrio 

entre a categoria de declividade que vai de 8% a 20% e de 20% a 45%. Já na parte 

central, a categorização predominante é de 8% a 20% e, por fim, na parte oeste, a 

classe que prevalece é de 20% a 45%.   
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5.4 Análise da hidrografia 

A hidrografia da região do povoado é caracterizada pelo curso do Rio Santa Bárbara, 

com a presença de seu vale e suas áreas de várzea, sendo possível observar esses 

aspectos no Mapa 78, conforme a seguir.   

Mapa 78 - Hidrografia do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Em grande parte de sua espacialidade, o povoado está situado dentro das bacias de 

dois córregos principais, o Córrego do Carmo e o Córrego do Coelho (FOTOGRAFIA 

51).  

Fotografia 51 - Córrego do Coelho 

 

Fonte: Autores, 2021. 

É importante mencionar ainda a presença de outros córregos, não nomeados, que são 

tributários do Rio Santa Bárbara.  

O Córrego do Carmo possui o sentido do curso d’água na direção norte-sul, é tributário 

do Rio Santa Bárbara e perpassa o núcleo central e mais antigo de Santa Rita de 

Pacas. 

O Córrego do Coelho deságua no Rio Santa Bárbara e tem suas nascentes na Serra 

da Barraca. Esse córrego marca a divisa entre São Gonçalo do Rio Abaixo e João 
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Monlevade.  

5.5 Análise das áreas de preservação permanente - APPs 

De maneira geral, as APPs podem ser consideradas preservadas. Entretanto, são 

observadas determinadas exceções.  

Mapa 79 - Áreas de preservação permanente do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Por meio do Mapa 79, as exceções se tornam notáveis. Dessa forma, a porção oeste 

do povoado apresenta lotes que estão voltados para o Rio Santa Bárbara, nos quais 

há ocorrência de processos de antropização, ainda sem evidente presença de 

edificações.  

Outra exceção é encontrada na parte leste de Santa Rita de Pacas, próxima à divisa 

com João Monlevade, em que ocorreu a invasão e antropização da APP do Córrego 
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do Coelho. 

Finalmente, há outra exceção na porção central, onde o Córrego do Carmo perpassa 

o núcleo central mais antigo. Nesse caso, a antropização das APP remete ao primeiro 

processo de ocupação, anterior ao tipo de legislação ambiental vigente, portanto, não 

se configura como dano ambiental.  

5.6 Análise da vegetação 

De acordo com o Mapa 80, representado a seguir, a vegetação de porte analisada 

possui um arranjo interessante. 

Mapa 80 - Vegetação do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Na porção central e leste, observa-se a presença de vegetação de grande porte, 

enquanto a parte sul apresenta vários fragmentos de vegetação nativa de porte. Já na 
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porção oeste, é notável a presença tanto de frações de vegetação nativa de porte 

quanto de vegetação de grande porte, que pode ser compreendida como mata 

secundária. Por último, ao norte, há menor quantitativo de vegetação de porte nativa 

quando comparada à porção sul.  

Em relação aos usos do entorno imediato do povoado, a comparação das manchas 

dos anos de 2013, 2015, 2017 e 2019 não indica modificações substanciais, de forma 

a apresentar um mosaico misto de formação florestal, floresta plantada e áreas de 

pastagem. 

5.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A evolução da ocupação do povoado ocorreu em quatro momentos, conforme 

representada no Mapa 81. 

Mapa 81 - Evolução da mancha urbana do povoado Santa Rita de Pacas 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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No primeiro momento, há a implantação do núcleo mais antigo (FOTOGRAFIA 52), 

associado à igreja e ao cemitério. Já no segundo momento, há a formação do núcleo 

ao longo da estrada para Pacas na bifurcação perto do Rio Santa Bárbara. 

Fotografia 52 - Núcleo mais antigo do povoado de Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 No terceiro momento, há a formação de um pequeno núcleo entre as partes da 

primeira e segunda etapa. Finalmente, há a formação, no quarto momento, de 

pequenos núcleos mais afastados aos dois extremos, um núcleo ao oeste margeando 

o Rio Santa Bárbara, e um núcleo a leste, cujo acesso se faz passando por um bairro 

da cidade de João Monlevade.  
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5.8 Análise dos traçados 

Durante a análise dos traçados, foram encontrados somente dois tipos, como 

demonstrado no Mapa 82. O primeiro é o traçado linear, composto por vias ao longo 

das quais as edificações se instalam nas suas duas margens. O segundo é um traçado 

de tipo orgânico, em consequência de um processo de adaptação paulatino das 

características topográficas.  

Mapa 82 - Traçados urbanos do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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5.9 Análise da hierarquia viária 

O povoado apresenta uma hierarquia viária de três tipos diferentes de vias – a arterial, 

a coletora e a local – como se pode observar no Mapa 83 a seguir.  

Mapa 83 - Hierarquia viária do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Com base na representação, é possível concluir que a via arterial conecta todos os 

núcleos do povoado em direção leste, enquanto as locais são todas de pequeno porte 

e, em sua maioria, ligam-se diretamente com a arterial.  

A via coletora, presente apenas na porção leste de Santa Rita de Pacas, é de pequena 

extensão e, em grande extensão, liga-se diretamente com a arterial. A via se configura 

como uma franja periférica de João Monlevade, uma vez que está localizada no 

município de João Monlevade e estrutura uma porção de um bairro dessa cidade.   
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5.10 Análise do estado das vias 

A análise do estado das vias (MAPA 84) mostra que, na porção oeste e central, as 

vias são pavimentadas com cobertura asfáltica ou poliédrica; já na porção leste, há 

mais precariedade, com vias de terra, fruto de um processo de ocupação ainda em 

curso. 

Mapa 84 - Estado das vias do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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5.11 Análise do uso do solo 

A análise referente ao uso do solo indicou a existência de usos não residenciais 

exclusivamente na parte central e mais antiga do povoado, onde há bens de uso 

coletivo, como representado pelo Mapa 85. Há a presença de comércio e serviços de 

primeira necessidade, de forma pontual e de tipo informal especialmente na porção 

leste. 

Mapa 85 - Uso e ocupação do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Em relação aos usos do entorno do povoado, esses permanecem quase que 

inalterados ao longo dos últimos dez anos (MAPA 86). 

Mapa 86 - Uso e ocupação do solo com base no MapBiomas do povoado Santa Rita de Pacas – 2013-

2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

5.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

Ao analisar as características socioeconômicas e do habitat da população de Santa 

Rita de Pacas, foi possível verificar a existência de quatro perfis socioeconômicos, 

conforme descrição a seguir: 

a) perfil 1: localizado na porção oeste e na margem esquerda do rio Santa 

Bárbara, é composto por um grupo de renda média-alta, que habita lotes de 

grande extensão. Esse grupo vive em casas de alvenaria construídas com 
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material e com acabamento de qualidade e ótimo estado de manutenção. 

b) perfil 2: é composto por um grupo de baixa renda, que mora em casas de 

alvenaria com telhado cerâmico e de pequenas dimensões. Os lotes não 

possuem demarcação, de tal forma que o jardim e/ou quintal se torna um 

espaço de uso quase coletivo. Esse grupo tem acesso a uma quadra 

poliesportiva, a edifícios religiosos e bens de uso coletivo relativamente 

próximos. 

c) perfil 3: os núcleos onde moram as pessoas que pertencem a esse perfil são 

contemplados por infraestrutura e acesso aos bens de uso coletivo. Nesse 

perfil, a composição é de grupos de renda média, que moram em casas de 

alvenaria, construções preservadas e feitas com materiais e acabamentos de 

qualidade, cuja manutenção é observada. 

d) perfil 4: composto por grupo de renda média a baixa, ocupa, na espacialidade 

de Santa Rita de Pacas, uma vertente com alta declividade, com moradias em 

alvenaria e, em alguns casos, precárias. É importante mencionar que essa 

precariedade se repete no que tange à infraestrutura básica, incluindo as 

condições das ruas que, algumas vezes, são de terra, sem nenhum tipo de 

pavimentação.  
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Essas relações são demonstradas pelo Mapa 87. 

Mapa 87 - Perfis socioeconômicos do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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5.13 Análise das centralidades 

O povoado de Santa Rita de Pacas, em função do seu formato descentralizado, possui 

uma única centralidade linear localizada perto da Igreja de Santa Rita de Cássia, que 

se destaca pela presença da UBS. Essa centralidade linear, conforme demonstra o 

Mapa 88, está associada a bens de uso coletivo e, como tal, ainda se apresenta 

aquém do desejado. Entretanto, a configuração do povoado impede o 

desenvolvimento de uma centralidade mais estruturada. 

Mapa 88 - Centralidades do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 
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5.14 Análise das densidades  

Em Santa Rita de Pacas, são encontradas três categorias de densidades, que podem 

ser observadas no Mapa 89. 

Mapa 89 - Densidades do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

As densidades são categorizadas conforme a descrição a seguir:  

a) densidade 1: baixa densidade, localizada na parte central do povoado. Há a 

presença de propriedades de extensões maiores. 

b) densidade 2: média densidade, espacializada no extremo leste, no extremo 

oeste e no núcleo mais antigo. Para as ocupações recentes, essa densidade 

decorre por causa do tamanho intermediário dos lotes e das propriedades; para 

as partes mais antigas, por causa de processos de adensamento lentos. 
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c) densidade 3: alta densidade, encontrada em uma parte da porção oeste. 

Decorre da edificação de um conjunto de moradias próximas entre si, que não 

possuem a definição dos lotes como critério para sua implantação. 

5.15 Análise dos vazios urbanos 

O vazio urbano desse povoado está representado no Mapa 90 a seguir. 

Mapa 90 - Vazios urbanos do povoado Santa Rita de Pacas 

 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Duas tipologias foram traçadas, a primeira encontra-se na porção oeste e se 

caracteriza por ser um fragmento com vegetação de porte e vegetação de porte nativa. 

Já a segunda tipologia é composta por áreas de pastagem e se compõe de três áreas 

com predomínio de pastagem, localizadas na parte central e leste do povoado.  
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5.16 Análise dos bens de uso coletivo 

O povoado está dotado de bens de uso coletivo que atendem a população moradora, 

no setor de esporte e lazer, com quadra poliesportiva e lugares de encontro (MAPAS 

91 a 93). 

Mapa 91 - Bens de uso coletivo do povoado Santa Rita de Pacas – saúde 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 92 - Bens de uso coletivo - do povoado Santa Rita de Pacas - Esporte cultura e lazer - Pontos de 

Agregação 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 93 - Bens de Uso Coletivo do povoado Santa Rita de Pacas - Esporte, cultura e lazer - Outros 

bens de esporte e lazer 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  



175 
 

 

 

No que tange ao setor da saúde, há uma UBS localizada no núcleo central mais antigo, 

Fotografia 53.  

Fotografia 53 - Unidade Básica de Saúde do povoado Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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É importante mencionar a presença de espaços públicos significativos em termos de 

agregação, como a igreja de Santa Rita de Cássia e a estátua da santa, com mirante 

na porção oeste, e também uma atividade comercial na porção leste. Esses pontos 

de agregação estão mapeados nas Fotografias 54 e 55. 

Fotografia 54 - Igreja de Santa Rita do povoado de Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Fotografia 55 - Estátua de Santa Rita no povoado de Santa Rita de Pacas 

 

Fonte: Autores, 2021. 

5.17 Considerações finais 

O povoado de Santa Rita de Pacas é atrativo por seu formato composto por vários 

núcleos, com características específicas, cada um deles. Nesse sentido, a parte oeste 

se caracteriza por apresentar um processo de crescimento decorrente da implantação 

de construções que aparentam ser casas de veraneio, com adjacência de um conjunto 

de edificações populares. Na porção central, o núcleo mais antigo é dotado de bens 

de uso coletivo que, entretanto, parece ter pouco dinamismo. Por fim, na divisa com 

João Monlevade, a parte leste representa um processo de rápido crescimento em 

situação de precariedade urbanística e social. 
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6 POVOADO DE VARGEM DA LUA 

6.1 Introdução 

Localizado ao sul do território municipal, o pequeno povoado de Vargem da Lua 

encontra-se afastado dos demais. Próximo da mina de Brucutu e da jusante da 

barragem de rejeitos, está rodeado por uma floresta luxuriante. 

6.2 Análise do relevo 

O relevo se caracteriza por ser composto por pequenos morros com vales encaixados 

(MAPA 94). O núcleo central do povoado está assentado na crista de um desses 

morro, cujas vertentes, com exposição leste e oeste, terminam no Rio Santa Bárbara, 

formando um pequeno promontório. Os dois outros núcleos menores de habitações 

que pertencem ao povoado estão localizados, respectivamente, em um pequeno 

talvegue, no caso do núcleo ao oeste, e o núcleo ao leste, na continuação da vertente 

leste do pequeno promontório, acompanhando o Rio Santa Bárbara. 

Mapa 94 - Relevo do povoado de Vargem da Lua 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.3 Análise da declividade  

Em relação à declividade, o núcleo central do povoado está assentado ao longo da 

crista, aproveitando-se das declividades que estão nas categorias de 3% a 8%, e de 

8% a 20%, que favorecem o processo de ocupação antrópica. O mesmo ocorre para 

o pequeno núcleo oeste que ocupa do talvegue à vertente ao leste, das duas, aquela 

com declividade menor (MAPA 95). O pequeno núcleo leste, ao contrário, ocupa uma 

vertente que possui, em geral, uma categoria de declividade um pouco maior, que vai 

de 20% a 45% que possibilita a ocupação antrópica com implicação de maiores cortes 

e aterros e, portanto, aumenta a necessidade de cuidados na fase de implantação da 

edificação.   

Mapa 95 - Isodeclividades do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.4 Análise da hidrografia 

A análise da hidrografia (MAPA 96) mostra como as vertentes oeste e leste do morro 

ocupado pelo povoado são de contribuição direta do Rio Santa Bárbara, com a única 

exceção da área pertencente ao pequeno núcleo oeste, onde o talvegue no qual está 

assentado, abriga um pequeno córrego sem nome, tributário da margem direita do Rio 

Santa Bárbara. 

Mapa 96 - Hidrografia do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021. 

6.5 Análise das áreas de preservação permanente - APP 

A análise das Áreas de Proteção Permanente (MAPA 97), demonstrou a presença de 

duas situações diferentes. De um lado, na vertente oeste, tanto na margem do Rio 

Santa Bárbara quanto ao longo do talvegue, aparece claramente que as APPs se 
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encontram no seu estado natural. Do outro lado, na vertente leste, a APP da margem 

do Rio Santa Clara evidencia um processo de antropização, associado ao processo 

de ocupação em si e à substituição paulatina das espécies vegetais endógenas de 

porte, com espécies vegetais exógenas de porte, tratando-se, em geral, de espécies 

frutíferas (mangueiras).  

Mapa 97 - Áreas de Preservação Permanente do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.6 Análise da vegetação 

Analisando as características e o arranjo vegetacional do povoado de Vargem da Lua 

(MAPA 98), revela-se como a vegetação de porte é uma presença significativa que 

envolve todo o povoado. Na porção oeste, os dados informam a presença de um 

fragmento de vegetação de porte nativa. A supressão da vegetação de porte foi feita, 

ao longo do processo de ocupação, com o propósito de implantação das edificações 

e, no núcleo ao leste, evidencia-se a maior presença de áreas com vegetação rasteira. 

Mapa 98 - Vegetação do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.  
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6.7 Análise da evolução da mancha urbana 

No processo de evolução da mancha urbana do povoado de Vargem da Lua (MAPA 

99), nota-se como a ocupação se desenvolveu em duas fases. Na primeira, com a 

ocupação da crista do morro para depois, em um segundo momento, ocorrer a 

implantação dos núcleos oeste e leste. Desses dois momentos, o mais dinâmico 

aparenta ser o do núcleo leste, já o núcleo central se encontra em fase de 

consolidação, nele estão presentes os bens de uso coletivo dos quais o povoado 

dispõe. 

Mapa 99 - Evolução da mancha urbana do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.8 Análise dos traçados 

Analisando o povoado de Vargem da Lua com base em seus traçados (MAPA 100), 

nota-se a ocorrência de duas tipologias, o traçado linear presente no núcleo central e 

no pequeno núcleo ao oeste, e o traçado regular de adaptação presente no núcleo 

leste.  

Mapa 100 - Traçados urbanos do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.  
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6.9 Análise da hierarquia viária 

A análise do Mapa 101, demonstra a hierarquia viária do povoado de Vargem da Lua, 

que possui três categorias: 

a) a rua arterial, que corresponde à rua implantada na crista do pequeno morro e 

que chega até a rodovia estadual MG-129; 

b) a rua coletora, que estrutura o núcleo leste, onde ocorre uma complexificação 

do traçado urbano; 

c) a rua local, que corresponde ao restante das ruas do povoado. 

Mapa 101 - Hierarquia viária do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.10 Análise do estado das vias 

A quase totalidade das ruas do povoado de Vargem da Lua encontra-se pavimentada 

com cobertura asfáltica e/ou poliédrica (MAPA 102).  

Mapa 102 - Estado das vias do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.11 Análise do uso do solo 

Em relação ao uso do solo (MAPA 103), foi possível verificar como as atividades 

comerciais e os serviços de primeira necessidade se caracterizam por alto grau de 

informalidade, pois são oferecidos dentro de casa, com a inexistência de edifícios 

construídos especificamente para comércio ou atividades de serviços particulares. 

Mapa 103 - Uso e ocupação do povoado de Vargem da Lua  

 

Fonte: Autores, 2021.  
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No entorno imediato, a análise da série temporal de evolução de usos de 2013 a 2019, 

fornecida pelo site Map Biomas (MAPA 103), demonstra a ausência de alterações 

significativas ao longo desse período. 

Mapa 103 - Uso e ocupação do solo do entorno do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021. 

6.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

Na análise do perfil socioeconômico dos moradores do povoado de Vargem da Lua, 

(MAPA 104) foram encontrados dois tipos de perfil: 

a) perfil 1 - caracterizado por grupo de renda baixa, que mora em edificações 

unifamiliares de baixa qualidade construtiva, com acabamento de baixa 

qualidade também e em estado precário de conservação; 

b) perfil 2 - caracterizado por grupo de renda média a média alta, que mora em 
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edificações com qualidade construtiva de média a alta, com bom estado de 

conservação. As moradias são unifamiliares de um andar, com dimensões 

maiores que aquelas do perfil 1. 

Os dois perfis têm acesso às infraestruturas básicas e aos bens de uso coletivo que o 

povoado dispõe. 

Mapa 104 - Perfis socioeconômicos do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021. 

6.13 Análise das centralidades 

No povoado Vargem da Lua, a análise das centralidades não identificou uma 

centralidade digna de respaldo. 
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6.14 Análise das densidades 

Na análise da densidade urbana (MAPA 105), a maior densidade está localizada no 

núcleo central, em segundo lugar, com densidade média, estão os dois pequenos 

núcleos oeste e leste, e, com baixa densidade, há uma extensão do núcleo central em 

direção norte, ao longo da rua arterial em direção ao entroncamento com a rodovia 

estadual MG-129. 

Mapa 105 - Densidades do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.   
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6.15 Análise dos vazios urbanos 

A análise dos vazios urbanos (MAPA 106) demonstra que o povoado de Vargem da 

Lua apresenta uma particularidade, pois seus vazios urbanos são, todos eles, 

compostos por vegetação de porte. A diferenciação entre vazio urbano de tipo 1 e de 

tipo 2 deve-se unicamente à localização, pois o vazio de tipo 1 corresponde às 

vertentes oeste e leste, cujo sopé é marcado pela presença do Rio Santa Bárbara, e 

o vazio de tipo 2 corresponde a áreas da porção norte, onde há uma formação de 

floresta de porte.  

Mapa 106 - Vazios urbanos do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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6.16 Análise dos bens de uso coletivo 

Pelas suas dimensões, pode-se afirmar que o povoado de Vargem da Lua é um 

povoado bem servido de bens de uso coletivo (MAPAS 107 e 108), com uma Unidade 

Básica de Saúde e uma quadra poliesportiva. 

Mapa 107 - Bens de uso coletivo do setor da Saúde do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Mapa 108 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer do povoado de Vargem da Lua 

 

Fonte: Autores, 2021. 

6.17 Considerações finais 

As análises conduzidas sobre o povoado de Vargem da Lua indicam que esse 

assentamento se encontra em fase de estagnação, com pouca dinâmica urbana 

decorrente, muito provavelmente, de sua localização e da pressão de sua situação às 

margens da Mina de Brucutu.   
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7 POVOADO DE MATIAS E MALAQUIAS 

7.1 Introdução 

O crescimento leste engloba duas partes conhecidas por Matias e Malaquias, que são 

duas urbanizações localizadas na margem direita da BR-262/381, próximas ao 

conjunto de edificações associadas ao Posto Primavera, importante posto de 

abastecimento localizado entre São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade. 

Essas duas partes, muito próximas entre si, embasam o pensamento de que possa 

existir um vetor de crescimento da urbanização próxima do distrito sede em direção 

sudeste. Entretanto, há a necessidade de amadurecimento da estrutura implantada 

com a criação de algumas pequenas centralidades no entorno, de usos de comércio 

e serviços, ainda pouco presentes.  
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7.2 Análise do relevo 

O relevo do povoado de Matias e Malaquias, representado pelo Mapa 109, é composto 

de morros pouco elevados com uma variação de altimetria na ordem de 50 metros.  

Mapa 109 - Relevo do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Esses morros são arredondados e com a presença de vales de reduzidas dimensões, 

que são resultado da ação de pequenos córregos, não nomeados, tributários do Rio 

Santa Bárbara, cuja ampla área de várzea é ocupada por edificações (FOTOGRAFIA 

55). 

Fotografia 55 - Pequenos morros em Malaquias 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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7.3 Análise da declividade 

Em relação à análise das declividades, observa-se a presença de um grande número 

de áreas com declividade pertencente à classe de 3% a 8% e de 8% a 20%. Essa 

porcentagem favorece o processo de ocupação e, de fato, a maior parte das 

edificações são encontradas em áreas com essas declividades (FOTOGRAFIA 56). 

Fotografia 56 - Área de média a altas declividades na porção sul de Matias 

 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Nas áreas com declividade maior que 20%, o quantitativo referente às edificações é 

menor. Essas áreas são localizadas, em sua maioria, em Matias e na margem direita 

do pequeno córrego tributário do Rio Santa Bárbara.  
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Os aspectos mencionados podem ser analisados de acordo com o Mapa 110 a seguir.  

Mapa 110 - Isodeclividade do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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7.4 Análise da hidrografia 

A hidrografia desse povoado está representada no Mapa 111. 

Mapa 111 - Hidrografia do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Nota-se que Malaquias está localizado na margem esquerda do Rio Santa Bárbara 

(FOTOGRAFIA 57), ocupando áreas entre as várzeas do rio e que a Rua José 

Malaquias é uma estrada que vai até a cidade de Santa Bárbara, passando por Peti.  

As áreas de várzea do Rio Santa Bárbara são amplas, sobretudo na porção oeste e 

sudoeste. Nessa área, há também um pequeno córrego, não nomeado, que é 

tributário da margem esquerda do Rio Santa Bárbara, às margens do qual se 

desenvolve o povoado de Matias. Há um outro córrego de pequenas dimensões, 

localizado na porção oeste, tributário do curso d’água de Santa Bárbara em torno do 
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qual há várias edificações que configuram a parte central de Malaquias. 

Fotografia 57 - Imagem aérea da porção de Malaquias e do Rio Santa Bárbara 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021.  
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7.5 Análise das áreas de preservação permanente - APPs 

A análise das APPs indica que são vários pontos nos quais essas áreas são ocupadas 

por parte de edificações, que afetam as características e desempenho ambiental, 

como a área central e área norte de Matias, a área norte de Malaquias e a parte central 

de Malaquias. De acordo com o mencionado, é possível observar esses aspectos no 

Mapa 112, conforme a seguir.  

Mapa 112 - Áreas de Preservação Permanente do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

É fundamental esclarecer que, na área norte de Malaquias, as edificações estão 

ocupando as APPs de um córrego – não nomeado – de Matias, tributário do Rio Santa 

Bárbara e, justamente pela aproximação com o rio, ocorre a ocupação das edificações 

de Malaquias. E também, na parte central de Malaquias, as edificações ocupam as 

APPs de um pequeno córrego tributário do Rio Santa Bárbara.  
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7.6 Análise da vegetação 

Com base no Mapa 113, é possível analisar as informações referentes à vegetação 

do povoado de Malaquias e Matias.  

Mapa 113 - Vegetação do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

A distribuição da vegetação demonstra que, em volta de Malaquias e Matias, há 

grandes fragmentos de vegetação de porte. A vegetação de porte nativa mais próxima 

encontra-se na porção noroeste, além do curso d’água do Rio Santa Bárbara e na 

porção sudeste. Há a presença de áreas de várzea do Rio Santa Bárbara e uma 

pequena área de na porção centro sul e sudeste.    
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7.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A análise da evolução da mancha urbana indica que esta ocorreu em quatro 

momentos, como apresentado pelo Mapa 114, de forma diferente entre Malaquias e 

Matias.  

Mapa 114 - Evolução da mancha urbana do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Na representação acima, duas fases são identificadas em Malaquias. A primeira está 

associada à ocupação ao norte, próxima do posto Primavera, e há a possibilidade de 

ter sido impulsionada pela presença do posto e das atividades associadas direta e 

indiretamente a esse (FOTOGRAFIA 58).  
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Fotografia 58 - Primeira ocupação de Malaquias 

 

Fonte: Autores, 2021. 

A segunda fase é um momento de expansão que ocorre com a formação de novas 

áreas ocupadas por edificações na porção ao centro, sul e oeste. 

No caso de Matias, podem ser identificadas três fases. A primeira e a segunda fase 

são conjuntas, pois o crescimento se concretizou de forma paulatina ao longo do 

córrego e do talvegue, que possui altas declividades. Em razão dessas condições 

topográficas, embora seja perceptível a presença de dois momentos de crescimento, 

é impossível mapear e dividir claramente as duas fases.  

A terceira fase corresponde à edificação de um conjunto habitacional localizado na 

porção sudoeste de Matias. 
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7.8 Análise dos traçados 

Com a análise dos traçados, foram encontrados três formatos, o formato linear, o 

formato orgânico e o formato regular. Primeiramente, existe o formato linear localizado 

em Malaquias na porção noroeste, que se estrutura ao longo das duas margens da 

estrada que vai para Santa Bárbara passando por Peti.  

Posteriormente, há o formato orgânico associado à fase de expansão de Malaquias 

com a criação de pequenos núcleos na parte central e sudoeste e sul e, por último, o 

formato regular. Este é decorrente do processo de ocupação paulatina da vertente do 

talvegue, cuja conformação, associada à presença de altas declividades, tornou-se   

determinante na formação de uma ocupação com características de regularidade. 

A localização e a compreensão desses traçados são expressas no Mapa 115 a seguir. 

Mapa 115 - Traçados urbanos do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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7.9 Análise da hierarquia viária 

Matias e Malaquias estão ambos estruturados longitudinalmente no sentido norte-sul 

por vias arteriais. Malaquias tem também uma rua coletora que articula as vias locais 

de sua região centro-norte. Já Matias não possui ruas coletoras, mas uma via local 

que perpassa paralelamente à rua arterial (FOTOGRAFIA 59), de maneira a ocupar a 

margem oposta do córrego, sem nome, que é tributário do Rio Santa Bárbara. 

Fotografia 59 - Exemplo de rua local de Matias 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Essa noção acerca da hierarquia viária é mostrada no Mapa 116. 

Mapa 116 - Hierarquia viária do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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7.10 Análise do estado das vias 

A maioria das vias públicas de Malaquias e Matias tem pavimentação asfáltica ou 

poliedros de concreto (FOTOGRAFIA 60).  

Fotografia 60 - Exemplo de rua com pavimentação poliédrica em Matias 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Isso é observado no Mapa 117 a seguir.  

Mapa 117 - Estado das vias do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

7.11 Análise do uso do solo 

Os dois assentamentos têm pouco ou nenhum comércio ou serviço formais. Isso 

ocorre possivelmente por reflexo da presença do Posto Primavera e das atividades de 

comércio e serviço que estão ao seu redor, conforme Mapa 118. Em contraposição, é 

passível de consideração também que haja comércio e serviço informal no interior das 

moradias dos habitantes. 

O uso do solo do entorno imediato não sofreu grandes modificações ao longo dos 

últimos dez anos e mantém seu arranjo, envolto em formação florestal e savânica, 

com a presença de áreas de pastagem na porção centro-sul.  
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Mapa 118 - Uso e ocupação do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

De acordo com o Mapa 119, o uso do solo do entorno imediato não sofreu grandes 

modificações ao longo dos últimos dez anos, de forma a manter o arranjo envolto em 

formação florestal e savânica com a presença de áreas de pastagem na porção 

centro-sul.  
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Mapa 119 - Uso e ocupação do solo com base no MapBiomas do povoado Matias e Malaquias – 2013-

2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

7.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

Para a análise das características socioeconômicas e do habitat foram encontrados 

quatro perfis, dos quais todas as áreas possuem todas as infraestruturas urbanas:  

a) perfil 1: está localizado na parte centro-norte de Malaquias. Esse perfil é 

composto por um grupo de renda média que mora em edificações de alvenaria 

com bons acabamentos e bom estado de conservação. 

b) perfil 2: espacializado na parte norte e noroeste de Malaquias e na maior parte 

de Matias. A composição se dá por um grupo de renda média-baixa, que habita 

edificações de alvenaria com boa qualidade dos acabamentos e média 

qualidade de manutenção. 
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c) perfil 3: localizado na parte sul de Malaquias. É caracterizado por grupo de 

baixa renda que mora em residências de alvenaria com baixa qualidade dos 

acabamentos e baixa manutenção.  

d) perfil 4: localizado na parte sudoeste de Matias. Está caracterizado por grupo 

de baixa renda, que mora em residências construídas recentemente, 

conformando um conjunto habitacional com boa qualidade dos acabamentos e 

ótimo estado de manutenção.  

O Mapa 120, a seguir, espacializa os aspectos mencionados dos perfis 

socioeconômicos e do habitat. 

Mapa 120 - Perfis socioeconômicos do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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7.13 Análise das centralidades 

Para Matias e Malaquias não foram encontradas centralidades notáveis. 

7.14 Análise das densidades 

Na análise das densidades, foram encontradas quatro situações diferentes, conforme 

descritas a seguir: 

a) densidade 1: encontrada na parte norte de Malaquias, caracteriza-se por alta 

densidade decorrente da presença de pequenas unidades imobiliárias; a maior 

parte das edificações são próximas entre si, com pouco afastamento lateral. 

b) densidade 2: encontrada na parte noroeste de Malaquias e a totalidade de 

Matias, com média-alta densidade decorrente da presença de unidade 

imobiliárias de pequenas a médias dimensões. Nessa região, encontram-se 

situações de densidade mista entre alta e média.  

c) densidade 3: encontrada na parte norte e centro oeste de Malaquias, 

caracteriza-se por média-baixa densidade decorrente da presença de áreas 

vazias associadas a áreas ocupadas, com unidades imobiliárias de tamanho 

médio.  

d) densidade 4: encontrada na parte sul e sudoeste de Malaquias, caracteriza-se 

por baixa densidade com a presença de um número pequeno de unidades 

habitacionais e grandes áreas ainda não ocupadas.  
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De acordo com o Mapa 121 a seguir, é possível compreender essas densidades. 

Mapa 121 - Densidades do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

7.15 Análise dos vazios urbanos 

No povoado de Malaquias e Matias são encontrados dois tipos de vazios urbanos, 

representados no Mapa 122: 

a) tipo 1: é composto por áreas com vegetação de porte e localiza-se na parte central 

e leste. 

b) tipo 2 é composto por áreas com vegetação rasteira, de fato, uma transformação 

do vazio de tipo 1, ocorrida provavelmente para abrigar uso associado às 

atividades agropastoris. Esse tipo de vazio urbano se encontra na parte central e 

sul.  
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Mapa 122 - Vazios urbanos do povoado Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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7.16 Análise dos bens de uso coletivo 

Malaquias e Matias não possuem bens de uso coletivo no setor da saúde e educação, 

provavelmente pela proximidade com o distrito sede, e a proximidade da escola de 

tempo integral (FOTOGRAFIA 61), localizada próxima do aglomerado de edifícios 

associados ao Posto Primavera.  

Fotografia 61 - Escola de tempo integral perto do Posto Primavera 

 

Fonte: www.opopularjm.com.br, 2020. 
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Há a presença de vários pontos de aglomeração concentrados, sobretudo no conjunto 

de edificações do Posto Primavera, como é possível observar nos Mapas 123 e 124. 

Mapa 123 - Bens de uso coletivo - Esporte cultura e lazer - Pontos de Agregação do povoado Matias e 

Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 124 - Bens de uso coletivo - Esporte cultura e lazer - Outros bens de esporte e lazer do povoado 

de Matias e Malaquias 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

7.17 Considerações finais 

Malaquias e Matias são dois aglomerados próximos do distrito sede e que sofrem a 

influência do Posto Primavera. Essa proximidade talvez seja um dos fatores que 

inibem a presença de outros usos além do residencial.  

Em Malaquias, há a possibilidade de crescimento ao longo da via que vai até Santa 

Bárbara, passando por Peti e pelas áreas ao redor. Já em Matias, pelo contrário, não 

há muitas áreas ainda disponíveis para crescimento e isso pode começar a aumentar 

a densidade urbana, agregando problemas de infraestrutura urbana disponível como 

consequência.  
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8 POVOADO DE MACHADO 

8.1 Introdução 

O povoado Machado encontra-se ao norte do distrito Sede, logo após o segundo 

distrito industrial, na margem direita da rodovia estadual MG-129 com a qual se 

articula por meio de sua rua principal. 

8.2 Análise do relevo 

O relevo da região onde o povoado está localizado é composto de pequenos morros 

arredondados (FOTOGRAFIA 62), dissecados por pequenos córregos tributários do 

córrego do Bom Sucesso, que tem seu curso no sentido norte sul, sendo este tributário 

do Rio Santa Bárbara. 

Fotografia 62 - Exemplo de relevo do entorno do povoado de Machado 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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Machado está localizado em uma vertente com exposição noroeste, entre o vale 

estreito do pequeno córrego e a rua principal, como pode ser visto no Mapa 125 a 

seguir. 

Mapa 125 - Relevo do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.3 Análise da declividade 

As edificações do povoado ocupam, na sua maioria, áreas pertencentes à categoria 

de declividade que vai de 8 a 20%, principalmente no limiar inferior dessa categoria 

para evitar grandes movimentações de terra e a necessidade da construção de muros 

de contenção (FOTOGRAFIA 63). 

Fotografia 63 - Área com declividades de médias altas a altas 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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A seguir, o Mapa 126 apresenta o mapa de isodeclividade da região do povoado. 

Mapa 126 - Isodeclividade do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.4 Análise da hidrografia 

Sobre a hidrografia do povoado, apresentada no Mapa 127, percebe-se que as 

edificações estão, na sua totalidade, na margem direita de um pequeno córrego sem 

nome, tributário do córrego do Bom Sucesso, afastadas das áreas de várzea. 

A vertente onde as edificações estão localizadas, especialmente na sua porção central 

e sudoeste, contribui com escoamento difuso e direto no pequeno córrego. Na porção 

nordeste, há um talvegue no qual escorre um pequeno tributário, este também sem 

nome e recentemente, nesse talvegue, foi edificada uma quadra poliesportiva com 

vestiário. 

Mapa 127 - Hidrografia do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.5 Análise das áreas de preservação permanente - APP 

As Áreas de Preservação Permanente existentes na região do povoado (MAPA 128) 

encontram-se preservadas, sem impactos recentes oriundos da ocupação antrópica. 

As APPs apresentam predominantemente uma vegetação composta de gramíneas e 

arbustos (FOTOGRAFIA 64).  

Mapa 128 - Áreas de preservação permanente do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Fotografia 64 - Área de preservação permanente do córrego sem nome 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021. 

Somente na porção sul há vegetação ripária que ocupa parte da margem esquerda.  

8.6 Análise da vegetação  

A vegetação nativa de porte, existente na região, concentra-se em um pequeno morro, 

afastado do povoado, na porção oeste entre o córrego do Bom Sucesso e o córrego 

sem nome, que escorre no fundo do talvegue, cuja margem direita está ocupada pelas 

edificações do povoado. Sendo assim, a vegetação predominante é de porte misto a 

pastagem.  
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Além disso, há algumas áreas de vegetação de grande porte existentes dentro do 

povoado ou bem próximas, como pode ser visto no Mapa 129. Tendo em vista sua 

alta densidade, é interessante preservá-las.  

Mapa 129 - Vegetação do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

8.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A ocupação da mancha urbana do povoado ocorreu de forma simples, pois é 

constituída por três núcleos de edificações (com exclusão do primeiro, de menores 

dimensões, localizado à esquerda da margem do Córrego Bom Sucesso), que 

possuem a mesma dinâmica.  

Essa dinâmica é caracterizada por processos paulatinos de crescimento, pautados 

em uma base fundiária constituída por um imóvel rural de boas dimensões, ocupado 
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em processos interativos e geracionais pelas várias gerações que se sucedem, 

originadas por um único casal de progenitores (FOTOGRAFIA 65). 

Fotografia 65 - Crescimento paulatino e orgânico 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Já a ocupação menor na margem esquerda do Córrego Bom Sucesso tem uma 

dinâmica diferente, com a porção norte, mais antiga, pertencente à fase 1 e a porção 

sul, mais recente, pertencente à fase 2. 
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O Mapa 130, logo a seguir, apresenta a evolução urbana do povoado.  

Mapa 130 - Evolução da mancha urbana do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

8.8 Análise dos traçados 

Foi possível identificar três tipos de traçados urbanos na região, conforme se descreve 

a seguir no Mapa 131: 

a) traçado linear com baixa densidade: ocorre ao longo da rua principal, que 

estrutura o povoado, onde são encontradas edificações especificamente ao 

longo da margem direita. 

b) traçado orgânico: apresenta-se nos três principais núcleos e se implanta em 

decorrência de um processo paulatino de ocupação do solo. 

c) traçado regular: presente na entrada do povoado associado ao primeiro núcleo 
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de menores dimensões. 

Mapa 131 - Traçados urbanos do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.9 Análise da hierarquia viária  

A hierarquia viária de Machado é bastante simples, com apenas uma rua arterial que 

estrutura todo o povoado (FOTOGRAFIA 66), da qual partem pequenas ruas locais, 

que permitem o acesso dos moradores às propriedades e às edificações.  

Fotografia 66 - Rua Principal do povoado de Machado 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Ressalta-se que não existem ruas coletoras, conforme mostra o Mapa 132. 

Mapa 132 - Hierarquia viária do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.10 Análise do estado das vias 

As vias públicas de Machado são todas pavimentadas com asfalto ou cobertura 

poliédrica no perímetro urbano do povoado, já as ruas locais particulares, que dão 

acesso às unidades imobiliárias, em geral, são de terra. O Mapa 133 apresenta o 

levantamento do estado das vias. 

Mapa 133 - Estado das vias do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.11 Análise do uso do solo 

O uso do solo no povoado é do tipo residencial unifamiliar, com exceção apenas da 

quadra implantada recentemente, como pode ser observado no Mapa 134. 

Mapa 134 - Uso do solo do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Já o uso do entorno é composto apenas por vegetação, sendo pastagem na porção 

sul, leste, norte e noroeste. Já na porção nordeste, há a presença de um fragmento 

de vegetação de floresta secundária, formação esta que é encontrada também na 

porção oeste. Na porção sudoeste, há a presença também de formação florestal 

nativa.   
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Na série histórica levantada, apresentada no Mapa 135, não são visíveis grandes 

transformações ao longo dos últimos anos. 

Mapa 135 - Uso e ocupação do solo com base no MapBiomas do povoado Machado – 2013-2019 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

8.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

Em Machado, o perfil da população é bastante homogêneo, encontrando-se o 

predomínio do perfil socioeconômico 1, que se caracteriza por grupos com renda de 

média a baixa, morando em edificações unifamiliares, em geral, autoconstruídas, com 

uma estrutura fundiária de tipo comunitário com a dotação de todas as infraestruturas 

urbanas.  
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Já o perfil 2 encontra-se misturado com perfil 1, na parte oeste do povoado, perto da 

quadra poliesportiva, e é caracterizado por ter perfil econômico melhor, evidenciado 

pelas edificações construídas mais recentemente e com acabamento de melhor 

qualidade (FOTOGRAFIA 67).  

Fotografia 67 - Exemplo de edificação de dimensões maiores e de maior qualidade construtiva 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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O Mapa 136 apresenta a espacialização desses perfis logo a seguir.  

Mapa 136 - Perfis socioeconômicos do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

8.13 Análise das centralidades 

Ressalta-se que no povoado Machado não existem centralidades formadas.  
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8.14 Análise das densidades 

Com base nas análises do povoado, foi possível encontrar três tipos de densidade, 

conforme apresentado no Mapa 137 e explicadas a seguir.  

a) densidade alta: localizada no primeiro núcleo residencial perto do pequeno 

córrego sem nome, quando esse deságua no Córrego Bom Sucesso. Nesse 

núcleo, as residências são muito próximas entre si, implantadas em uma única 

propriedade. 

b) densidade média: localizada em um núcleo residencial localizado na porção 

central do povoado, após o núcleo residencial de alta densidade no sentido 

leste. Para esse núcleo, valem as regras encontradas para o anterior e as 

residências implantadas em uma única propriedade. Entretanto, a densidade é 

média, pois ainda não ocorreu o processo de ulterior adensamento possível de 

acontecer em curto ou médio prazo. 

c) densidade baixa: encontrada no núcleo residencial ao extremo leste e no 

núcleo residencial a oeste. Para o primeiro, a densidade é baixa, pois trata-se 

de uma propriedade de tamanho maior que as outras, nas quais o processo de 

ocupação repete as regras vistas para os núcleos com média e alta densidade. 

Já para o segundo, a lógica é outra, pois trata-se de um pequeno núcleo 

formado de duas propriedades independentes, cujas características levam a 

crer que não haverá processo de ocupação e adensamento nelas.  
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Mapa 137 - Densidades do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.15 Análise dos vazios urbanos 

No povoado, foi possível identificar quatro tipos de vazios urbanos:  

a) tipo 1: composto por áreas ainda não ocupadas, com vegetação rasteira e 

localizadas na vertente entre os núcleos residenciais da porção central e leste, 

instalados abaixo da rua principal. 

b) tipo 2: corresponde a uma grande área descampada com vegetação rasteira 

localizada acima da rua principal. 

c) tipo 3: é uma área que faz divisa com o vazio de tipo 2 e que se diferencia pela 

presença de vegetação de porte. 

d) tipo 4: localiza-se entre o núcleo residencial oeste e o núcleo sucessivo em 

direção leste, ocupando as duas margens do córrego do Bom Sucesso e 

caracteriza-se por ter predominantemente vegetação rasteira. 

O Mapa 138, a seguir, destaca a localização dos vazios urbanos de Machado. 

Mapa 138 - Vazios urbanos do povoado Machado 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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8.16 Análise dos bens de uso coletivo 

Mapa 139 - Bens de uso coletivo do povoado Machado 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

O único bem de uso coletivo encontrado no povoado (MAPA 139) é a quadra 

poliesportiva com vestiários, recém implantada, localizada na extremidade leste 

(FOTOGRAFIA 68).  



241 
 

 

 

Fotografia 68 - Quadra poliesportiva 

 

Fonte: Autores, 2021. 

8.17 Considerações finais 

O povoado de Machado encontra-se em fase de crescimento que ocorre com o 

processo de adensamento das partes já existentes, um tipo de adensamento 

particular, com várias edificações dentro de uma única propriedade.  

Essa peculiaridade pode resultar em um fator complicador em relação à 

disponibilidade de infraestruturas básicas e à possibilidade de crescimento ordenado 

nos moldes tradicionais, mesmo que se entenda como possíveis e bem vindas outras 

formas de ocupação.    
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9 POVOADO DE MARTINS 

9.1 Introdução 

O povoado de Martins, localizado na porção nordeste do município, está entre os 

povoados de Machado e Bom Sucesso, com o posicionamento mais próximo a este 

último, onde ambos faziam parte da antiga fazenda de Bom Sucesso.  

9.2 Análise do relevo 

O relevo do povoado é composto por pequenos aclives divididos por linhas de 

drenagens e córregos que cercam a região. A inclinação do relevo varia entre a cota 

máxima na ordem de 745 metros, e a cota mínima na ordem de 675 metros, em 

relação ao nível do mar, onde há a concentração de ocupação antrópica no ponto 

mais baixo do vale.   
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A diferença entre os desníveis chega a 70 metros, contando a partir da curva de nível 

de maior valor até o ponto mais baixo do povoado, conforme mostrada no Mapa 140 

apresentado a seguir. 

Mapa 140 - Relevo do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

O relevo possui características peculiares de uma microbacia drenada por um 

pequeno córrego tributário do Córrego das Perobas.  
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9.3 Análise da declividade 

As edificações do povoado ocupam predominantemente áreas com declividades entre 

8% e 45%, entre terrenos categorizados como suavemente ondulados, ondulados e 

fortemente ondulados (FOTOGRAFIA 69).  

As áreas com maiores declividades estão localizadas no núcleo central do povoado 

na margem esquerda do córrego e na margem esquerda da rua principal (rua Pereira). 

Fotografia 69 - Rua de alta declividade no núcleo central do povoado de Martins 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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As áreas de maiores declividades estão localizadas em porções atrás das edificações, 

principalmente na porção à leste do povoado, que são áreas onde o terreno apresenta 

seu formato natural sem maiores intervenções antropomórficas, conforme mostrado 

no Mapa 141 em seguida.  

Mapa 141 - Declividade do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Os núcleos com edificações mais afastadas na porção nordeste ocupam áreas com 

declividades de 0% a 3% e de 3% a 8%.   
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9.4 Análise da hidrografia 

Martins está localizado na microbacia de um pequeno tributário do Córrego das 

Perobas. A via principal, que corta a maior concentração de edificações do povoado, 

acompanha o traçado do córrego (FOTOGRAFIA 70), que, por sua vez, localiza-se à 

direita do núcleo central do povoado.  

Fotografia 70 - Leito e várzea do córrego próximo do núcleo central do povoado de Martins 

 

Fonte: Autores, 2021.  
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As ocupações localizadas entre a via principal e o córrego se encontram próximas ao 

curso d'água e suas várzeas, sendo que a porção de edificações à oeste, dentro da 

concentração urbana do povoado, ocupa áreas de proteção permanente e há a 

presença de um pequeno açude, conforme é possível observar no Mapa 142. 

Mapa 142 - Hidrografia do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.5 Análise das áreas de preservação permanente - APP 

As Áreas de Proteção Permanente dos cursos d'água que correm dentro ou próximos 

à mancha urbana do povoado sofrem um processo de pressão antrópica pela 

presença de edificações muito próximas a elas, conforme é possível observar no Mapa 

143. 

Mapa 143 - Áreas de Preservação Permanente do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Conforme citado anteriormente, as ocupações na porção oeste do núcleo principal se 

localizam nas APPs (FOTOGRAFIA 71), causando impactos de ordem ambiental e 

socioeconômica, na medida em que há risco concreto de inundações, que podem 

causar danos materiais e possíveis perdas de vidas. 

Fotografia 71 - Área de preservação permanente antropizada na porção leste do povoado de Martins 

 

Fonte: Autores, 2021. 

9.6 Análise da vegetação 

O arranjo vegetacional do povoado de Martins se estrutura com a presença de 

fragmentos vegetacionais de mata secundária em volta de todo o povoado. É possível 

observar, conforme o Mapa 144, que a vegetação no entorno aparenta não ter sofrido 

grandes variações, exceto no núcleo central, onde a vegetação considerada como 

formação savânica vai desaparecendo em decorrência do processo de adensamento 
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das edificações e, consequentemente, com a impermeabilização dos jardins e 

quintais. 

Mapa 144 - Vegetação do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Fragmentos de vegetação de porte nativa estão localizados na margem direita do 

córrego e na porção nordeste, afastadas das edificações. 

9.7 Análise da evolução da mancha urbana 

A evolução da mancha urbana ocorre em três momentos. A primeira fase corresponde 

à ocupação inicial do povoado, resultando na formação do núcleo central, onde se 

localizam a maior parte e concentração das edificações e a formação dos pequenos 

núcleos residenciais mais afastados a oeste, noroeste e norte. 

Já a segunda fase corresponde ao processo de crescimento do núcleo central com a 
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parte sul, entre a rua principal e o córrego e a parte noroeste, como é mostrada no 

Mapa 145 apresentado a seguir.  

Mapa 145 - Evolução da mancha urbana do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

Há uma terceira fase, denominada fase 1 e 2, que corresponde aos núcleos 

residenciais mais afastados, localizados a leste, que compreendem antigas 

implantações que ocorreram na primeira fase, mas também apresentam processos de 

crescimento recentes. Por causa do arranjo das edificações, por se encontrarem em 

um único e grande lote, não é possível separá-las.  
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9.8 Análise dos traçados 

No povoado de Martins, são encontrados quatro tipos distintos de traçados urbanos 

(MAPA 146): 

a) traçado tipo 1, conta com acréscimos que se caracterizam por ser um traçado 

linear com residências implantadas em um segundo momento sem alterar a 

lógica original. Esse tipo de traçado corresponde ao núcleo central; 

b) traçado 2 linear, caracterizado pela presença de residências ao longo das duas 

margens de uma rua. Esse tipo de traçado corresponde aos núcleos afastados 

na região oeste, noroeste e norte; 

c) traçado 3 linear, com núcleos de acréscimos, caracterizado pela presença de 

pequenos núcleos residenciais ao longo de uma rua. Cada núcleo encontra-se 

em processo de adensamento com uma lógica paulatina segundo a regra da 

ocupação da melhor condição possível no momento da tomada de decisão. 

Esse tipo de traçado corresponde aos núcleos mais afastados da porção leste; 

d) traçado 4 linear, de baixa densidade, que se caracteriza por ter edificações nas 

duas margens da rua principal, com densidade menor daquela encontrada para 

o núcleo central. Esse tipo de traçado se encontra na porção centro-leste do 

povoado.   
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Mapa 146 - Traçados urbanos do povoado Martins 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.9 Análise da hierarquia viária 

A hierarquia viária desse povoado é composta de três tipologias (MAPA 147): 

a) via arterial que estrutura o povoado, passando pelo núcleo central, e garante a 

ligação com a rodovia estadual MG-129; 

b) via coletora que articula o fluxo da porção nordeste do povoado com a via 

arterial; 

c) via local que articula o fluxo das ocupações ao leste e ao noroeste com as vias 

de maior hierarquia. 

Mapa 147 - Hierarquia viária do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.10 Análise do estado das vias 

A maioria das vias públicas, independentemente do nível de importância, são 

pavimentadas com asfalto ou com poliedros de concreto (MAPA 148). 

Algumas vias locais são de terra, entre a maioria, locais de propriedade particular que 

servem de acesso a imóveis privados. 

Mapa 148 - Estado das vias do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.11 Análise do uso do solo 

No povoado de Martins, não há a presença de outros usos além do residencial,  com 

as únicas exceções aos edifícios institucionais e religiosos (MAPA 149). Acredita-se, 

entretanto, que haja a presença difusa do comércio e do serviço informal de primeira 

necessidade. 

Mapa 149 - Uso e ocupação do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Em relação aos usos do entorno, a série temporal de 2013 a 2019 indica que não 

houve significativas modificações (MAPA 150). 

Mapa 150 - Uso e ocupação do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.12 Análise dos perfis socioeconômicos e do habitat 

No povoado, são encontrados dois tipos de perfis socioeconômicos (MAPA 151): 

Mapa 151 - Perfis socioeconômicos do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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a) perfil 1: composto de grupos de renda média-baixa (FOTOGRAFIA 72). Esses 

grupos se localizam na parte central, oeste, noroeste e norte e moram, em 

geral, em residências unifamiliares em alvenaria com pequenos jardins e 

quintais anexos com um grau de manutenção dos imóveis que pode ser 

considerado médio. As regiões ocupadas por esses grupos são atendidas pela 

maior parte das infraestruturas;  

Fotografia 72 - Exemplo de moradia de grupo de renda média-baixa 

 

Fonte: Autores, 2021. 

b) perfil 2: composto por grupos de renda média. Esse grupo se localiza na parte 

nordeste do povoado. As residências de alvenaria apresentam melhor 

qualidade no acabamento e bom grau de manutenção. Essas residências são 

servidas por parte de todos os serviços de infraestrutura básica. 
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9.13 Análise das centralidades 

Não há centralidades dignas de nota. 

9.14 Análise das densidades 

No povoado são encontrados três tipos de densidades (MAPA 152), descritas a seguir: 

a) tipo 1: alta, localizada no núcleo central; 

b) tipo 2: média, encontrada na porção composta por núcleos residenciais da 

porção nordeste; 

c) tipo 3: baixa, encontrada na porção oeste, noroeste e norte. 

Mapa 152 - Densidades do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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9.15 Análise dos vazios urbanos 

No povoado, foram encontrados dois tipos de vazios urbanos (MAPA 153): 

a) tipo 1: caracterizado, do ponto de vista vegetacional, por espécimes rasteiras e 

de pequeno porte com árvores espaçadas e com exposição a oeste e norte; 

b) tipo 2: caracterizado, quase em sua totalidade, por apresentar vegetação de 

porte, recobrindo a área e exposição leste e sul. 

Mapa 153 - Vazios urbanos do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021. 

  



262 
 

 

 

9.16 Análise dos bens de uso coletivo 

No povoado, existe uma pequena dotação de bens de uso coletivo (MAPA 154 e 155), 

limitada à presença de uma quadra poliesportiva e uma UBS, ambas localizadas no 

núcleo central mais importante e denso (FOTOGRAFIA 73). 

Mapa 154 - Bens de uso coletivo do setor da saúde do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  
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Mapa 155 - Bens de uso coletivo do setor de esporte e lazer do povoado Martins 

 

Fonte: Elaboração pessoal, 2021.  



264 
 

 

 

Fotografia 73 - Quadra poliesportiva no povoado de Martins 

 

Fonte: Autores, 2021. 

9.17 Considerações finais 

O povoado de Martins encontra-se em processo de crescimento que ocorre de duas 

maneiras. Com a implantação de novas edificações no núcleo central, ocorrendo em 

espaços ainda (pouco) disponíveis. Sendo assim, o crescimento se dá nos moldes de 

um pequeno acréscimo de área e um alto acréscimo de densidade e isso ocorre 

também nos núcleos residenciais na porção nordeste.  

O cenário mais provável para esse povoado está associado à possibilidade de 

alcançar uma tal densidade, de forma a dificultar a dotação de infraestruturas de base. 

Por essa razão, é necessário elaborar um zoneamento específico para a localidade a 

fim de que a ocupação possa se alastrar de maneira ordenada e sustentável.  
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10 OUTRAS URBANIZAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO 

RIO ABAIXO 

10.1 Cedro 

Localizada ao norte do distrito sede na margem oeste da MG-129, a 

comunidade Cedro é considerada área urbana (FOTOGRAFIA 74).  

Fotografia 74 - Imagem aérea da comunidade Cedro 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021.  
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10.2 Mãe d'Água 

Localizada ao leste do distrito sede, na margem sul da BR-381/262, a 

comunidade Mãe d'Água é considerada área urbana (FOTOGRAFIA 75). 

Fotografia 75 - Imagem aérea da comunidade Mãe D’Água 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021.  
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10.3 Recreio 

Localizada ao leste do distrito sede na margem norte da BR-381/262, a 

comunidade Recreio é considerada área urbana (FOTOGRAFIA 76). 

Fotografia 76 - Imagem aérea da comunidade Recreio 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021.  
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10.4 Chácara Velha 

Localizada ao leste do distrito sede, na margem norte da BR-381/262, a 

comunidade Chácara Velha é considerada área urbana (FOTOGRAFIA 77). 

Fotografia 77- Imagem aérea da comunidade Chácara Velha 

 

Fonte: Googlemaps.com, 2021. 
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11 SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO E O AGLOMERADO URBANO DE ITABIRA, 

JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA E BELA VISTA DE MINAS1 

11.1 Introdução 

As transformações urbanas e territoriais recentes no contexto brasileiro indicam o 

aparecimento de novos formatos urbanos, que desafiam o entendimento das 

características e do papel que essas novas realidades têm no âmbito regional e 

estadual, colocando novos e urgentes cenários para o planejamento urbano como 

é tradicionalmente entendido. 

No estado de Minas Gerais, estudos recentes investigam os aglomerados urbanos, 

principalmente aqueles localizados na proximidade da metrópole mineira, no seu 

espaço perimetropolitano.  

O espaço perimetropolitano apresenta vários cenários e dinâmicas, mostrando-se, 

principalmente nas últimas décadas, componente ativo à consolidação da 

polarização das metrópoles. Esse espaço tem adquirido cada vez mais autonomia 

e complexidade, especialmente em decorrência da descentralização metropolitana. 

Os estudos recentes demonstram que o espaço perimetropolitano se mostra 

progressivamente mais expressivo. 

No entanto, esse cenário ainda é pouco explorado no Brasil. Os poucos estudos 

realizados sobre o assunto demonstram a realidade retratada acima como, por 

exemplo, no caso da Zona perimetropolitana de Belo Horizonte, investigado por 

Conti em 2009.  

 
1 Esta seção é uma versão autorizada, revista e atualizada do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Débora Mara Rosa defendido no Curso Noturno da Escola de Arquitetura da UFMG em 2017 e 
orientado pelo prof. Dr. Alfio Conti.   
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O estudo pioneiro de Conti em 2009, ressalta a heterogeneidade desse espaço, que 

mesmo se mantendo vinculado ao centro metropolitano, apresenta características 

próprias, com a presença de aglomerados urbanos, com padrões de organização 

espacial específicos, com associação entre cidades, nos quais o principal papel é 

exercido pelas cidades médias. 

O aglomerado urbano de Itabira (MAPA 156) localiza-se na região leste-sudeste da 

zona perimetropolitana de Belo Horizonte, especificamente, na sub-região norte, 

Conti (2009). É formado pelas cidades de Itabira, João Monlevade, São Gonçalo do 

Rio Abaixo, Nova Era e Bela Vista de Minas, apresentando um total de 234.503 

habitantes (IBGE, Censo 2010). O aglomerado é chefiado por Itabira, uma cidade 

média de nível superior, que apresenta uma taxa de crescimento significativa de 

1,14% a.a. No geral, o aglomerado tem sua base econômica pautada na indústria.  

As ligações rodoviárias entre os municípios estão em bom estado, destacando-se a 

duplicação da BR-381, que passa por São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, 

Bela Vista de Minas e Nova Era. Um processo em curso relevante no aglomerado 

se dá no eixo de Itabira - São Gonçalo do Rio Abaixo, em que o município de São 

Gonçalo do Rio Abaixo vem apresentando uma elevada taxa de crescimento e um 

alto peso econômico regional, principalmente e, função dos maciços investimentos 

da Vale com a abertura da mina de Brucutu. 
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Mapa 156 - Aglomerado urbano de Itabira

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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