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RESUMO 

 

As pequenas cidades têm um importante papel na dinâmica das regiões brasileiras. Nelas 

também são identificados problemas urbanos evidenciados nas médias e grandes cidades. É 

neste contexto que se justifica a realização deste trabalho sobre a cidade de Capinópolis 

(MG), que tem como objetivo geral compreender a sua evolução urbana e as condições de 

moradia e habitação. A metodologia da pesquisa em um primeiro momento se baseou no 

levantamento bibliográfico sobre as temáticas: pequena cidade e habitação. Neste período, 

também se fez uma busca por dados socioeconômicos nos meios eletrônicos, bem como 

informações históricas, de moradia e habitação na Biblioteca Municipal e Prefeitura 

Municipal de Capinópolis (MG). Embasado no Plano Local Habitacional de Interesse Social 

da Cidade de Capinópolis (MG) foi possível compreender as condições de infraestrutura da 

cidade, alertando para as questões de acessibilidade, já que a cidade, nesse processo de 

crescimento, precisa de um planejamento urbano adequado que minimize os problemas de 

deslocamento, de ocupação irregular, dentre outros. Este trabalho pode se tornar relevante a 

medida que aos poucos contribui em um dos primeiros estudos sobre a temática no município 

estudado. As informações e as análises realizadas poderão servir de base para futuras 

pesquisas que instiguem e gerem mais estudos enriquecendo o conhecimento sobre o 

município. 

 

Palavras-chaves: Evolução Urbana, Moradia, Capinópolis (MG). 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre urbanização no Brasil são amplos, visto que existe uma gama de 

elementos heterogêneos como, por exemplo, as disparidades regionais, que levam a análise de 

uma mesma categoria a atingir resultados distintos. 

Nesse contexto, as pequenas cidades têm papel fundamental na dinâmica populacional, 

econômica e social – relação campo-cidade – nas diferentes regiões brasileiras. Nelas também 

são identificados problemas urbanos como, por exemplo, precariedade das condições de 

moradia, aspecto assiduamente evidenciado nas médias e grandes cidades brasileiras. É esse 

contexto que justifica a realização desta pesquisa sobre a cidade de Capinópolis (MG), 

considerando-se como objetivo geral compreender a evolução urbana e as condições de 

moradia e habitação do município estudado. 

O estado de Minas Gerais é divido em doze mesorregiões geográficas incorporando 

um total de 853 municípios distribuídos em uma área de 586.522,122 Km² - quilômetros 

quadrados - (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012). Uma dessas 

mesorregiões, a do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a qual se localiza a oeste no estado 

mineiro, é composta por sete microrregiões. Sendo que uma dessas é a de Ituiutaba, conforme 

a Figura 1, na qual se insere Capinópolis (MG). 

 

Figura 1 – Microrregião de Ituiutaba: localização dos municípios (2012). 

 
 

Essa microrregião é constituída por seis municípios: Cachoeira Dourada, Capinópolis, 

Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória (Figura 1). A sede de Capinópolis (MG) está a 
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18.68ºS e 49.56ºW. Esse município é o terceiro maior em tamanho populacional da 

microrregião de Ituiutaba, apresentado no Censo de 2010 uma população total de 15.290 

habitantes – sendo 14.302 pessoas na área urbana –, abrangendo uma área total de 621 km² 

(IGBE, 2012). Esse município está a 32 km de Ituiutaba, 164 km de Uberlândia e 225 km de 

Goiânia e é, como mostra a Figura 2, perpassada por duas rodovias a MGT 154 e a MG 226. 

 

Figura 2 - Rodovias das Microrregiões Geográficas de Ituiutaba e Frutal. 

 
Fonte: CHAVES e MIYAZAKI, 2010, p. 7 

 

Dentre as características físicas, conforme os dados da Prefeitura Municipal de 

Capinópolis (2010) ressalta-se a altitude máxima compreendida no município de 786 metros 

no Morro do Bauzinho. A mínima se localiza na Fazenda Córrego do Barreiro a 420 metros, 

estando o município localizado na cota altimétrica de 620 metros (INMET – Instituto 

Nacional de Meteorologia, 2012). “O relevo é pouco acidentado, com cerca de 90% do seu 

território plano, 10% ondulado” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010, p. 

13) sendo a vegetação típica do cerrado. Já o clima é considerado tropical, com temperatura 

média anual de 24,63 °C e índice médio pluviométrico anual de 1.374,48 milímetros 

(OLIVEIRA, FALEIROS e SANTOS, 2012). 
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Os objetivos do trabalho visam discutir a importância, o papel e o conceito das 

pequenas cidades, analisando dados estatísticos, bem como compreender a formação 

socioespacial e a expansão urbana da cidade de Capinópolis (MG). Pretende-se também 

entender as condições de moradia e habitacionais por meio do Plano Local Habitacional de 

Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG). 

A metodologia da pesquisa foi estruturada em etapas, sendo que foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre as temáticas pequena cidade e habitação, visando, desta 

forma, conhecer as publicações sobre o assunto. Nesta etapa, também se fez uma busca por 

dados socioeconômicos nos meios eletrônicos como, por exemplo, no IBGE e no Atlas de 

Desenvolvimento Humano (PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 

Buscou-se também informações históricas, de moradia e habitação na Biblioteca Municipal de 

Capinópolis e Prefeitura Municipal de Capinópolis (MG).  

O próximo passo metodológico foi a segmentação dos dados, organização e 

construção das tabelas e gráficos, sendo elaboradas, concomitantemente, as figuras de 

evolução da malha urbana. Em um terceiro momento, a etapa metodológica se baseou na 

análise das informações do Plano Local Habitacional de Interesse Social da Cidade de 

Capinópolis (MG) relacionando-as às características históricas de formação e ocupação dos 

bairros durante o período de 1927 a 2010. Em seguida, foram realizados trabalhos de campos 

para verificar as informações obtidas, além de colher dados e fotos para complementar as 

análises. Nestas visitas a campo percorreu-se os bairros da cidade, bem como as APP’s (Área 

de Preservação Permanente) para visualizar as condições ambientais urbanas dos córregos que 

cortam a cidade. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro intitulado “Urbanização, 

Cidades Pequenas, Moradia e Habitação: uma breve revisão”, que faz um levantamento de 

conceitos da geografia urbana discutindo, sobretudo, a compressão de pequena cidade e 

aspectos da moradia para entender, no decorrer da pesquisa, as interferências desses 

elementos no processo de urbanização de Capinópolis (MG). O segundo capítulo, “Aspectos 

Socioeconômicos e Espacial da Formação e Ocupação do Município de Capinópolis (MG)” 

trata sobre uma contextualização do município estudado, bem como da região em que ele se 

insere, como base para discorrer sobre a evolução histórica da cidade. O terceiro capítulo 

nomeado “Capinópolis (MG): Plano Local de Habitação de Interesse Social e expansão 

urbana” avalia as questões habitacionais e de moradia, com enfoque as informações do Plano 

Local Habitacional de Interesse Social, além da expansão de sua malha urbana desde 1927 a 
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2010 e a analise dos bairros. O último capítulo, “Plano Local Habitacional de Interesse Social 

da Cidade de Capinópolis (MG): algumas considerações”, trata sobre os resultados do Plano e 

as intervenções por ele proposto e sobre a criação de um novo bairro destinado a classe de 

baixa renda. São considerações voltadas, especialmente, às condições de aquisição de 

moradias, além das situações de infraestrutura e adequação fundiária das habitações. 
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2. URBANIZAÇÃO, PEQUENAS CIDADES, MORADIA E 

HABITAÇÃO: uma breve revisão. 

Esse capítulo trata das discussões teóricas relativas aos conceitos e definições dos 

termos utilizados nos estudos urbanos e que contribuem para o entendimento do processo de 

urbanização brasileira, especialmente sobre pequenas cidades. Nele, também, inserem-se 

debates referentes ao conceito de moradia e habitação nas cidades da rede urbana no país, 

com o objetivo de entender e relacionar a visão da pequena cidade e as questões habitacionais.  

As cidades brasileiras e a estrutura urbana do país apresentam peculiaridades quanto as 

suas dinâmicas e processos – de criação e consolidação – os quais devem ser analisados sob 

diferentes enfoques. O estudo das cidades brasileiras no contexto atual é importante, uma vez 

que nos leva a entender a evolução urbana e socioeconômica contemporânea. Para isso, é 

necessário contemplar o retrospecto histórico com o intuito de abranger o processo de 

urbanização desde seu princípio. Nesse sentido Castells (2006) ressalta o mérito da análise 

histórica de determinado elemento ou fato na execução do processo de investigação. Sendo 

que 

 

[...] o estudo da história do processo de urbanização parece indicado para abordar a 

questão urbana, pois ele nos introduz no âmago da problemática do desenvolvimento 

das sociedades, e revela-nos, ao mesmo tempo, uma imprecisão conceitual 

ideologicamente determinada (CASTELLS, 2006, p. 35) 

 

Deste modo, para ele, os elementos históricos nos remetem a compreensão do 

processo de urbanização ressaltando que “o processo de formação das cidades está na base 

das redes urbanas e condiciona a organização social do espaço” (CASTELLS, 2006, p. 35). 

A partir desse direcionamento, é essencial destacar que no Brasil a formação histórica 

das cidades se deu inicialmente no litoral do país. Segundo Santos (2009) a urbanização 

consistia em um processo da sociedade e do território, tornando-se difundida apenas por volta 

do final do século XX com características cada vez mais diversificadas e complexas. É 

indispensável, deste modo, entender o conceito de urbanização que, segundo Castells (2006, 

p. 39) pode ser separado em dois termos: “concentração espacial de uma população, a partir 

de certos limites de dimensão e densidade; e difusão do sistema de valores, atitudes e 

comportamentos denominado ‘cultura urbana’”. Para Beaujeu-Garbier (1997, p. 16-17) o 

processo de urbanização 
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é o movimento de desenvolvimento das cidades, simultaneamente em número e em 

dimensão, isto é, o desenvolvimento numérico e espacial das cidades; ocupa-se de 

tudo o que está ligado à progressão directa do fenômeno urbano e transforma, pouco 

a pouco, as cidades ou os arredores e, frequentemente, umas e outros. 

 

No Brasil, o processo primitivo de urbanização do território apresentou relações 

fundamentais de comercialização, assim que se identificou a expansão agrícola e o acúmulo 

de riquezas advindos da mineração (SANTOS, 2009). Outro fator evidente foi o crescimento 

populacional pós Segunda Guerra Mundial, advindo da elevação da natalidade e do aumento 

na expectativa de vida da população. 

Por conseguinte, o urbano, considerado por Castells (2006, p. 40) como “forma 

especial de ocupação do espaço por uma população”, passa a ser, em um primeiro instante, o 

local em que se efetiva e intensifica o processo de produção no âmbito do capitalismo. 

Atualmente, destaca-se, neste contexto, a conjuntura do meio técnico-científico-

informacional, que é a construção ou reconstrução do espaço de forma acrescida com os 

desenvolvimentos da ciência, técnica e informação (SANTOS, 2009). A abrangência cada vez 

maior do desenvolvimento técnico-cientifico-informacional que atingiu a agroindústria 

implicou na maior interação do meio rural com o urbano, modificando as formações espaciais, 

as redes urbanas e as relações socioespaciais.  

Nesse contexto, destaca-se o papel do modo capitalista de produção nas alterações 

socioespaciais das áreas urbanas e rurais. Ele está diretamente integrado a velocidade, a forma 

e a direção da disseminação das técnicas e informações. No complexo urbano o capital se 

insere regendo e modificando a dinâmica das relações nas e das cidades, proporcionando  

 

[...] o crescimento das grandes cidades, que são uma das expressões máximas do 

modo de produção capitalista, pois é no âmbito das grandes cidades que o capital se 

reproduz mais rapidamente. Por outro lado, esse desenvolvimento capitalista tem 

proporcionado o surgimento de pequenas e médias cidades, o que evidencia uma 

configuração urbana marcada por formas espaciais diferenciadas (SILVA, GOMES 

e SILVA, 2009, p. 59). 

 

Neste sentido, compreender a definição de cidade é essencial para essa relação com o 

capital. Logo, em termos conceituais Beaujeu-Garnier (1997) afirma que a cidade é o local 

interpretado sob diferentes visões, uma vez que o sociólogo, o ecsocioonomista, o governante 

e a população a observa sob perspectivais distintas. Sendo assim, ela é considerada sujeito e 

objeto no que tange a sua funcionalidade. 

Monte-Mór (2006, p. 10) afirma que  
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as cidades são definidas pelos perímetros urbanos das sedes municipais, e os 

territórios e populações considerados urbanizados incluem os perímetros das vilas, 

sedes dos distritos municipais. Entretanto, as áreas urbanizadas englobam amplas 

regiões circunvizinhas às cidades cujo espaço urbano integrado se estende sobre 

territórios limítrofes e distantes em um processo expansivo iniciado no século XIX e 

acentuado de forma irreversível no século XX. 

 

Para Beaujeu-Garnier (1997, p. 11)  

 

[...] Enquanto objeto, a cidade existe materialmente; atrai e acolhe habitantes aos 

quais fornece, através da sua produção própria, do seu comércio e dos seus diversos 

equipamentos, a maior parte de tudo o que eles necessitam; é o lugar onde os 

contatos de toda a natureza são favorecidos e maximizados os resultados; [...] Mas o 

corolário desta função objeto é um verdadeiro papel de intervenção, de função 

sujeito. O quadro urbano, o ambiente urbano exercem influência nos seus habitantes; 

podem transformá-los pouco a pouco; pelas suas exigências (alimentação, matérias-

primas, comércio), [...] pelo seu próprio poder, favorece, difunde ou bloqueia os 

diversos impulsos vindos do exterior. Se o homem utiliza e molda a cidade, a 

recíproca é igualmente verdadeira (BEAUJEU-GARNIER, 1997, p. 11). 

 

A percepção e o diagnóstico dessas definições são essenciais, uma vez que se observa 

a função da cidade. Esta que está inter-relacionada a inúmeros elementos, os quais a 

transformam e são por ela transformados. Portanto, ao refletir sobre os aspectos da cidade é 

importante também considerar os fatores que nela interferem, assim como os que dela partem 

para impactar outras dimensões e estruturas relacionadas. Conforme Santos (2009, p. 107), “a 

organização interna das nossas cidades, grandes, pequenas e médias, revela um problema 

estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar como todos os fatores mutuamente se 

causam, perpetuando a problemática”. Deste modo, as cidades apresentam características 

espaciais e socioeconômicas segundo sua extensão e importância regional, por conseguinte, as 

mesmas devem ser entendidas, conforme a hierarquização urbana.  

A conceituação e a mensuração das cidades brasileiras, de acordo com os limites 

demográficos, se enquadram em uma discussão árdua e complexa. Santos (2009) a trata como 

um problema, 

[...], pois o número, em momentos distintos, possui significados diferentes. Nesse 

sentido, as séries estatísticas são miragens. O que chamávamos de cidade média em 

1940/1950, naturalmente não é a média dos anos 1970/1980. No primeiro momento, 

uma cidade com mais de 20 mil habitantes poderia ser classificada como média, 

mas, hoje, para ser cidade, uma aglomeração deve ter população em torno de 100 

mil habitantes. Isso não invalida o uso de quadros estatísticos, mas sugere cautela 

em sua interpretação (SANTOS, 2009, p.79). 

 

Portanto, a classificação das cidades brasileiras, por meio dos dados populacionais, 

deixa subentendido uma homogeneização do espaço geográfico, o que ao ser pensado, 

sobretudo, sob os enfoques do território brasileiro e da riqueza de detalhes das relações 

socioeconômicas, deveria ser compreendido de forma heterogênea. 
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Nessa perspectiva, os estudos urbanos se focaram nas cidades grandes e médias 

salientando sua função e tamanho demográfico. Entretanto, recentemente, se intensificaram os 

estudos sobre a análise do papel das pequenas cidades na rede urbana brasileira, direcionando 

os olhares para sua estruturação e dinâmica, uma vez que os fluxos populacionais das 

pequenas cidades, visando o consumo para atender o campo e outras demandas, as levam a 

uma estreita relação com as médias e grandes cidades. Essa inserção da pequena cidade nas 

análises da urbanização é ressaltada por Amélia Luisa Damiani (2006, p. 145), quando a 

autora declara que “o processo geral de urbanização é um fenômeno múltiplo, diferenciado e 

multidimensional, de caráter mundial. E essa mundialidade atravessa inclusive as pequenas 

cidades”. 

Referente aos estudos urbanos das pequenas cidades, Fresca (2010, p. 75) ressalta que 

a retomada deles 

 

[...] tem a ver com as intensas modificações na organização sócioespacial brasileira 

que provocaram transformações em redes urbanas; que permitiram realização de 

novos papéis nestas cidades; que possibilitaram às mesmas tornarem-se lócus 

privilegiado da realização de uma parcela da produção propriamente dita; que 

permitiram a inserção das mesmas em interações espaciais de grande alcance; enfim 

a redescoberta destas cidades como uma particularidade da urbanização brasileira. 

 

No texto desta autora, “Cidades locais e pequenas cidades: diferenças necessárias” 

destaca-se a análise realizada por ela sobre as considerações de Santos (1982, 2005) o qual 

entende as pequenas cidades como “cidades locais”.  

O conceito que denomina as pequenas cidades é complexo, visto que, como Jurado da 

Silva (2011) relata, esse não é um termo utilizado somente na ciência, mas é também 

manuseado por diversas áreas do conhecimento. Outro fator que amplia a dificuldade de 

conceituar pequenas cidades, sobretudo no Brasil, é a dimensão territorial do país, bem como 

as disparidades encontradas no contexto inter-regional. Neste sentido, para Damiani (2006), 

tanto as pequenas cidades como a cidades médias devem ser pensadas sob uma economia do 

espaço. A autora trata sobre o tema citando Harvey (2004), no qual ela considera  

 

a) que a atividade capitalista produz um desenvolvimento geográfico desigual, 

sempre buscando custos menores e lucros maiores; b) que não há equilibro espacial, 

sendo que o processo de acumulação de capital é perpetuamente expansionista; c) 

que a localização espacial confere certa vantagem monopolista. E que ela é 

produzida (eis as infra-estruturas materiais, absorvendo muito capital); d) que as 

inovações tecnológicas alteraram substancialmente as condições de espacialidade (a 

fricção da distância); e) que, em síntese, dos processos moleculares da acumulação 

derivam as tensões entre concentração e dispersão; centralização e descentralização; 

imobilidade e movimento; dinamismo e inércia, etc (DAMIANI, 2006, p. 139). 
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Deste modo, a atuação do modo capitalista de produção rege movimentos desiguais e 

fluxos contínuos e descontínuos o que interfere no papel das cidades grandes, médias e 

pequenas da rede urbana brasileira. Assim, a compreensão do conceito de pequena cidade 

perpassa pela análise de que ela 

 

[...] possui, portanto, uma materialidade no seu plano espacial, enquanto forma no 

processo de urbanização e uma imaterialidade que pode estar relacionada aos seus 

fluxos informacionais que traduzem sentidos econômicos, políticos, culturais, etc 

(JURADO DA SILVA, 2011, p. 45) 

 

Assim, a pequena cidade possui importância na dinâmica urbana, o que vale acentuar a 

preocupação com a estruturação do seu conceito e no que ele se distingue de “cidade local”, 

termo utilizado por Santos (1982, 2005).  

A palavra pequena remete a análise do tamanho da cidade, que no caso do Brasil é 

entendida pelo contingente populacional. Fresca (2006) ressalta a preocupação com a 

utilização dessas denominações, uma vez que o que conduz a caracterização de cidade quanto 

sua mensuração é justamente o dado demográfico. No caso da pequena cidade, a autora 

considera a necessidade da análise sobressair os dados populacionais para que não ocorra o 

erro de se comparar uma pequena cidade à outra, o que acaba por igualar realidades distintas. 

Por meio desta análise das pequenas cidades não é possível compreender “as 

diferentes inserções de cada núcleo urbano nas redes ou região, impedindo que se entenda 

seus papéis, suas áreas de influência, suas integrações internas e externas às redes [...]” 

(FRESCA, 2006, p. 76). Tal fato se justifica atualmente devido à separação do ideário 

populacional, no qual a cidade “consegue manter relações econômicas, políticas, sociais, com 

outros centros, sem ter que necessariamente seguir uma ordem piramidal” (OLIVEIRA E 

SOARES, 2002, p. 8).  

Conforme tratado anteriormente, Fresca aponta a visão de pequena cidade por Milton 

Santos, o qual a considera como “cidade local”, essa que  

 

refere-se ao menor escalão das cidades no Brasil - termo este difundido a partir dos 

estudos sobre redes urbanas tendo na teoria das localidade centrais seu referencial 

analítico - considera o papel dos centros urbanos de uma rede na distribuição de 

bens e serviços. A centralidade dos núcleos deriva de seus papéis na distribuição de 

bens e oferta de serviços, sendo este considerado como o elemento para a análise e o 

estabelecimento de sua hierarquia (FRESCA, 2006, p. 77). 
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Como já mencionado, esse conceito de “cidade local” é tratado por Milton Santos, o 

qual entende que o termo pequeno é como valor numérico, o que tira o enfoque da 

funcionalidade da cidade. Para ele o surgimento e o desenvolvimento das cidades locais são 

“uma resposta a novas necessidades, principalmente no domínio do consumo; elas constituem 

o nível mais baixo, o limiar que permite a uma aglomeração satisfazer as demandas gerais 

mínimas de uma população” (SANTOS, 2004, p. 332).  Contudo, a presença cada vez maior 

da tecnologia no campo, com ênfase no desenvolvimento do agronegócio, leva o próprio autor 

a mostrar a modificação da imagem de cidade local na contemporaneidade. 

 

As cidades locais mudam de conteúdo. Antes eram as cidades dos notáveis, hoje se 

transformam em cidades econômicas. A cidade dos notáveis, onde as personalidades 

notáveis eram o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, o promotor, o 

telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são imprescindíveis o agrônomo 

(que antes vivia nas capitais), o veterinário, o bancário [...] (SANTOS, 2009, p. 56). 

 

A classificação das cidades como pequenas, locais ou pequenos centros varia 

conforme a avaliação específica de cada localidade e contexto, visto que “a extensão das 

cidades pequenas está relacionada à compreensão do sítio e da situação, à análise da rede 

urbana, ao papel e ao significado do núcleo urbano face às contradições do capitalismo e à 

divisão territorial do trabalho” (JURADO DA SILVA, 2011, p. 55). 

Portanto, mesmo que pouco observada e analisada, a pequena cidade apresenta seus 

pormenores como, por exemplo, no que tange as condições habitacionais e de moradia. Nos 

patamares inferiores da rede urbana, elas identificam contextos e elementos que devem ser 

estudados, por representar uma elevada porcentagem das cidades brasileiras, visto que o país 

possui de 5.593 municípios, 3.913 com população até 20 mil habitantes (IBGE, 2010b). Por 

vezes essas cidades são desconsideradas e colocadas em segundo plano nas políticas públicas 

nacionais, já que a repercussão e a dimensão desses problemas são preferencialmente 

visualizadas nas metrópoles e grandes cidades. 

Por conseguinte, além de compreender as definições de cidade pequena, para os 

estudos de caso, como é o exemplo dessa pesquisa, é fundamental também entender o 

contexto teórico acerca da habitação e da produção do espaço urbano para avaliar como ela 

ocorre na cidade de Capinópolis (MG). 

O processo de urbanização, atrelado a produção do capitalismo e, consecutivamente, 

ao desenvolvimento industrial são as guisas primárias das disparidades habitacionais. A 

população chega às cidades visando o trabalho nas indústrias e se instalam em áreas recém-
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criadas com valores baixos, visto que são distantes das áreas centrais e não possuem 

infraestrutura adequada.  

Esse é um período em que a cidade está se adaptando para atender a indústria e neste 

momento ocorre o ápice das diferenças sociais o que, deste modo, resulta na “precariedade 

das habitações, principalmente entre as classes inferiores economicamente” (NOAL e 

JANCZURA, 2011, p. 160). Conceber o conceito de habitação torna-se parte preponderante 

desse processo, sendo ele designado como “coisa, objeto, produto, bem durável, mercadoria, 

ou seja, algo que se compra e vende no mercado imobiliário” (Grifo do autor) (VALENÇA, 

2003, p. 166).  

Entretanto, neste sentido econômico, para Valença (2003) a habitação não deve ser 

considerada uma mercadoria comum, mas sim um elemento meandroso, carregado de 

interligações que acarretam demandas complexas, visto que está sobre regências 

mercadológicas e consumistas, tornando-se assim, um bem de importância elevada por 

envolver na sua produção várias intervenções, bem como artefatos e membros com grau de 

pequeno a alto valor industrial e tecnológico. Esse autor ressalta outros fatores que tornam a 

habitação uma mercadoria de elevados preços como, por exemplo, a mesma ser indivisível e 

ser imóvel - no sentido próprio da palavra de não se deslocar. Para Azeredo et al (2007, p. 

744) a habitação saudável é aquela  

 

considerada como um agente da saúde de seus moradores e relaciona-se com o 

território geográfico e social onde se assenta, os materiais usados para sua 

construção, a segurança e qualidade dos elementos combinados, o processo 

construtivo, a composição espacial, a qualidade dos acabamentos, o contexto global 

do entorno (comunicações, energia, vizinhança) e a educação em saúde e ambiente 

de seus moradores sobre estilos e condições de vida saudável. 

 

Portanto, habitação é o espaço e molde concreto, no qual se ergue a construção, sendo 

essa relacionada às condições fundamentais para a sobrevivência humana e aos ideais do 

modo capitalista de produção, além de ser, sobretudo, um direito previsto 

constitucionalmente. A moradia é uma questão social, “forma pela qual a população consome 

as habitações [...]. é a expressão social concreta do problema de urbanização”, enquanto a 

habitação “é a forma física que torna a solução desse problema” (PEDRÃO, 1989, p. 18-19). 

No Brasil, a ausência de habitação surge 

 

[...] no final do século XIX e início do século XX, sendo consequência do 

crescimento da população urbana, ocasionado principalmente por três motivos, a 

saber: abolição da escravidão, crise da lavoura cafeeira e o pelo processo de 

industrialização. Com isso, uma enorme quantidade de trabalhadores, vindos 
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principalmente desses setores, são atraídos para as grandes cidades como Rio de 

Janeiro e São Paulo que mais adiante se transformam em grandes centros industriais. 

Somado a tudo isso, nesta época temos, ainda, uma política de atração de migrantes 

europeus que, teoricamente, por já possuírem experiência em indústrias europeias 

poderiam contribuir para o desenvolvimento da industrialização no país (NOAL e 

JANCZURA, 2011, p. 160). 

 

Nota-se, desta forma, a inter-relação entre habitação, renda, emprego, mão-de-obra e 

migração, tudo sob o domínio do capital o que resulta a uma forte ruptura das classes sociais.  

Soares (1988, p. 3) reforça e afirma que o acesso já é predeterminado, o que torna “a  às 

classes sociais de baixa renda”. Já para Castells (2006, p. 68) “o tipo de habitat e de 

localização dos equipamentos não só responde à segregação social, como, do ponto de vista 

da divisão técnica, ele está ligado à determinação social da produção habitacional”. O 

mercado mobiliário faz esse processo extremamente excludente e, o agente que pode 

transformar ou amenizar tal realidade é o Estado. Visto que, ele 

 

ao intervir no processo de urbanização, enquanto provedor das condições gerais na 

esfera do consumo e da produção, concorre para uma maior socialização do espaço 

urbano, no qual, contraditoriamente a sua apropriação é cada vez mais privada 

(SOARES, 1988, p. 5). 

 

Esses fatores, bem como a insuficiência e precariedade das habitações também são 

elementos identificados na cidade de Capinópolis (MG), onde o principal agente de 

intervenção do espaço urbano é o Estado. Esse tende, sobretudo nos últimos anos, buscar 

regulamentar, regularizar e amenizar as questões relativas habitacionais criando melhores 

condições de moradia a população.  

De modo a entender esse quadro, o próximo capítulo visa mostrar dados 

socioeconômicos de Capinópolis (MG), com intuito de realizar sua apresentação, e seu 

contexto histórico de formação e expansão urbana para que se visualize sua estrutura e o 

cenário em que ela se insere. Além disso, os dois últimos capítulos analisam as situações de 

infraestrutura e moradia e; os novos aportes as habitações de interesse social na cidade 

reforçando a discussão sobre a expansão da malha urbana e a criação de novos bairros. 
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3. ASPECTOS SOCIOECÔMICOS E ESPACIAIS DA FORMAÇÃO E 

OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS (MG). 

 

Este capítulo trata sobre os aspectos socioeconômicos, bem como históricos, de 

formação, do município pesquisado. Ele introduz e analisa os dados e informações essenciais 

para uma visualização e leitura adequada sobre Capinópolis (MG).  

Para prosseguirmos as análises dos dados e das dinâmicas atuais de Capinópolis (MG) 

é imprescindível retomar seu processo histórico de formação e ocupação, entendendo 

também, algumas informações da microrregião em que ela se insere, visto que são aspectos 

acumulativos no decorrer do período de povoamento até o ano de 2010 que interferem na 

compreensão da atual configuração urbana de Capinópolis (MG). 

Deste modo, retornamos à microrregião de Ituiutaba durante as décadas de 1940 a 

1960, época em que sua economia se destacou pela produção de arroz favorecendo o 

crescimento, sobretudo, da zona rural de Ituiutaba, o que consequentemente, com o aumento 

do fluxo de pessoas, fez também o urbano se expandir. Na década de 1960 Ituiutaba perdeu 

território com a emancipação de Cachoeira Dourada e Capinópolis. Contudo, a produção 

agrícola voltada ao plantio de arroz e algodão, bem como a criação de gado se manteve até 

1970. Após essa década o destaque ficou com a atividade pecuária (OLIVEIRA, 2003). 

Segundo a autora a microrregião de Ituiutaba (MG) 

 

caracteriza-se como uma área que se diverge do restante da Mesorregião por se 

especializar, após a década de 1970, na pecuária (corte/leite) e numa agricultura 

mais voltada para a mesa, ou seja, na produção de milho, mandioca e gergelim, além 

do plantio de cana-de-açúcar, que abastece a agroindústria local (OLIVEIRA, 2003, 

p. 4). 

 

As informações da microrregião de Ituiutaba (MG) caracterizam o contexto 

econômico do período em que Capinópolis (MG) foi emancipada. Contudo, o processo 

histórico de formação da área de Capinópolis (MG) remete-se ao início do século XIX. Em 

meados de 1810 José Rodrigues da Silva, Francisca Ângela da Silva e Luciano Teixeira 

colonizaram o local, onde atualmente é o município de Capinópolis, tomando posse das terras 

que até então eram habitadas pelos índios Caiapós e Panariá
1
 (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAPINÓPOLIS, 2012b). 

                                                           
1
As informações históricas foram adquiridas por meio de um documento da Biblioteca Municipal de Capinópolis 

(MG) que apresenta o processo de criação e ocupação das terras do município, que no entanto, devido a 

organização dos documentos dificulta a citação. 
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Em 1893, Joaquim Maximiano da Silva e sua esposa Maria Francisca chegaram ao 

Pontal do Triângulo Mineiro vindos do sul do estado de Minas Gerais com seus filhos e se 

instalaram nas proximidades do “Córrego do Capim” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2012b). O termo “capim” é utilizado desde então e até nos dias atuais na 

nomenclatura do município e 

 

[...] explica-se pela existência de uma “CORDA DE CAPIM” no local em que o 

fazendeiro reservara para loteamento, usando a expressão “LÁ NO CAPIM”, para 

designá-lo; surgindo o arraial, chamou-se inicialmente, o arraial do “CAPIM”, 

topônimo que foi trocado pelo de CAPINÓPOLIS, pouco depois (IBGE, 2012). 

 

O fazendeiro em questão era o primogênito de Joaquim Maximiano, Jerônimo 

Maximiano, o qual se decidiu por lotear a área visando à criação do povoado (IBGE, 2012). 

Durante anos o mesmo, juntamente com os novos moradores da região, foi trabalhando para o 

desenvolvimento da comunidade por meio da criação de escola, capela, campo de aviação, 

etc. Assim, o povoado se expandiu 

 
Nos fins do século XIX e em meados do século XX com a vinda de negros de 

origem escrava, Nordestinos de várias regiões e imigrantes Libaneses, Japoneses e 

Italianos plantaram no “CAPIM“ as bases de uma civilização. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

 

 

No decorrer dos anos eles se apossaram de uma extensa área onde fizeram as primeiras 

construções. Em 1943, Capinópolis (MG), até então conhecido como “Arraial do Capim” foi 

elevado a Distrito de Ituiutaba pela Lei Estadual nº 1.058, de 31 de dezembro. E com a Lei nº 

1.039 de 19 de dezembro de 1953 elevou-se a município com o nome de “Capinópolis”. 

Após sua emancipação, Capinópolis (MG) já com sua sede administrativa, no primeiro 

censo demográfico, o de 1960, apresentou uma população de 11.341 habitantes, conforme 

nota-se na Tabela 1. Sua população cresceu no censo seguinte – em 1970 – aspecto esse que 

pode ser vinculado ao processo de urbanização brasileira. Entre as décadas de 1970 e 1980 

houve um decréscimo dos valores populacionais totais, chegando o município perder 1.120 

habitantes. Esse fenômeno pode ser justificado devido à migração para outros municípios.  

 

Tabela 1 – Microrregião de Ituiutaba(MG): evolução da população total (1950-2010). 

Municípios 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Cachoeira 

Dourada 
- - 4.305 2.366 2.284 2.305 2.505 
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Capinópolis - 11.341 14.280 13.160 15.060 14.403 15.290 

Gurinhatã - - 14.120 8.908 7.640 6.883 6.137 

Ipiaçu - - 6.865 4.254 4.122 4.026 4.107 

Ituiutaba 52.472 70.706 64.656 74.240 84.577 89.091 97.171 

Santa Vitória 8.245 15.156 19.635 17.385 16.583 16.365 18.138 

Microrregião 

de Ituiutaba 
60.717 97.203 123.861 120.313 130.266 133.073 143.348 

Fonte: Censos demográficos 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2010b. ORG.: OLIVEIRA, Letícia 

Parreira 2012. 

Em 1991 o contingente populacional de Capinópolis (MG) ascendeu totalizando 

15.060 habitantes, porém já na década seguinte, em 2000, uma nova queda é identificada, 

atingindo um déficit de 657 habitantes como se constata na Tabela 1. Esse fenômeno também 

foi observado nas demais cidades da microrregião, exceto em Ituiutaba.  

Desta forma, pode-se supor que essas quedas no número populacional devido à 

consolidação de cidades como Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba no Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba o que atraiu pessoas com o intuito de obterem melhores condições de vida e de 

salário. Do censo de 2000 para o de 2010 ocorreu um novo crescimento populacional que 

eventualmente associa-se a ampliação das atividades agroindustriais ligadas ao setor 

canavieiro no município. 

A Tabela 2 permite analisar a evolução e o crescimento da população urbana de 

Capinópolis (MG). No censo demográfico de 1970, a sua população rural (52,20%,) ainda era 

superior que a urbana (47,80%). Na década posterior, 1980, esses valores sofreram alterações 

significativas, passando para 76,25% da população no espaço urbano e 23,75% no espaço 

rural, o que retrata a intensificação do processo de urbanização brasileira e processo de saída 

da população do campo em direção à cidade. Capinópolis (MG) nos censos seguintes somente 

sofre ascensão de sua porcentagem de população urbana, chegando em 2010 com 93,54%, o 

que se justifica pelo aumento da mecanização do campo, dos latifundiários e das dificuldades 

encontradas pelos pequenos proprietários em manter suas produções agropecuárias. 

 

Tabela 2 – Capinópolis (MG): população total, urbana e rural (1970-2010). 

Município  1970 1980 1990 2000 2010 

 Total 
14.280 

hab. 

13.260 

hab. 

15.060 

hab. 

14.403 

hab. 

15.290 

hab. 

Capinópolis Urbana 47,80% 76,25% 87,46% 91,23% 93,54% 
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 Rural 52,20% 23,75% 12,54% 8,77% 6,46% 

       

Fonte: Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010b. ORG.: OLIVEIRA, Letícia Parreira 

2012. 

 

Ainda trabalhando com dados demográficos, o Gráfico 1 mostra a quantidade de 

migrantes por estado de origem que chegaram a Capinópolis em 2007 (IBGE, 2007). 

 

Gráfico 1 – Capinópolis (MG): quantidade de migrantes por estado de origem (2007). 

 
Fonte: IBGE, Contagem Populacional, 2007. Org. OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2012. 

 

Esses migrantes estão vinculados, sobretudo, a atividade do corte da cana-de-açúcar, 

uma vez que o município possui implantada em seu território desde 2001, uma agroindústria 

canavieira denominada Vale do Paranaíba. Essa unidade produtiva faz parte de um conjunto 

de usinas do Grupo João Lyra
2
, de capital alagoano. Segundo Oliveira e Oliveira (2012, p. 7) 

a presença desta gera  

 

transformações socioespaciais perceptíveis, uma vez que as dinâmicas econômicas e 

políticas advindas dos investimentos e desenvolvimento do setor agroindustrial 

canavieiro no Brasil na contemporaneidade têm engendrado modificações no 

espaço, bem como nas relações sociais que ocorrem sobrepostas a ele. 

 

                                                           
2
Aglomeração de empresas com sede em Alagoas e filiais nos estados da Bahia e de Minas Gerais, totalizando 

dez empresas. Essas que são dos setores agroindustriais canavieiro, de fertilizantes, adubos e automobilísticos. 

(http://www.grupojl.com.br/) 
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Neste contexto, o município recebe uma quantidade elevada de migrantes da região 

nordeste, e tal aspecto reflete na dinâmica econômica e cultural de Capinópolis (MG), bem 

como na demanda de políticas públicas, especialmente, de saúde e educação devido à 

migração de famílias inteiras, o que determina um aumento no número de crianças. Essa faixa 

etária tem maior necessidade de atendimento hospitalar, vacinação e acompanhamento 

escolar.  

Como demonstrado no Gráfico 1, o número de nordestinos chega a 51,43% do total de 

migrantes em Capinópolis (MG), sendo que 30,53% desses migrantes são do estado de 

Alagoas (IBGE, 2007).  

 Pode-se identificar, por meio da Figura 3, as áreas de concentração desses migrantes, 

separando a quantidade por bairros da cidade, constatando que eles tendem a se localizar nos 

bairros Campos Elíseos e Semíramis, os quais estão relativamente distantes da área central da 

cidade. 
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Figura 3 – Capinópolis (MG): total de migrante por setor censitário (2007) 

 
Fonte: OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012, p. 9. Adaptado por: OLIVEIRA, 2012. 
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Após abranger as informações populacionais do município de Capinópolis (MG) e 

examiná-las com o objetivo de apresentar o nosso objeto de estudo, serão aprofundadas as 

análises socioeconômicas, uma vez que a porcentagem de população urbana, total e migração 

também podem fundamentar a avaliação de alguns índices demográficos.  

Desta maneira, é trabalhado de forma inicial o IDH - Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) – que é um valor calculado com base nos índices de longevidade, renda e 

educação (JANNUZZI, 2009). Para Capinópolis (MG), tanto em 1991 quanto em 2000, ele é 

considerado médio como mostra a Tabela 3, respectivamente nos valores de 0,702 e 0,766 

segundo a PNUD (2003).  

Tabela 3 – Microrregião de Ituiutaba: índice de desenvolvimento humano municipal –IDH 

(1991 e 2000). 

Município 1991 2000 

Cachoeira Dourada (MG) 0,669 0,753 

Capinópolis (MG) 0,702 0,766 

Gurinhatã (MG) 0,681 0,758 

Ipiaçu (MG) 0,692 0,764 

Ituiutaba (MG) 0,747 0,818 

Santa Vitória (MG) 0,679 0,76 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003). 

 

Ao analisar os dados para toda microrregião, o IDH de Capinópolis (MG) em 2000 

fica abaixo apenas do apresentado pela cidade de Ituiutaba (MG), 0,818 (PNUD, 2003), a qual 

tem uma população e dinâmica socioeconômica significativamente superior, como se constata 

na Tabela 1. O que pode ser justificado, já que Ituiutaba (MG) identifica melhores condições 

nos atendimentos de saúde e educação, bem como na disponibilidade maior de empregos nas 

empresas e indústrias do seu município. 

Outro indicador que ajuda nas analises dos indicadores sociais dos municípios é o 

Índice de Gini, pois é calculado com base na distribuição de renda, que apresenta valores de 0 

(zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de 0 (zero) for o índice, menor a desigualdade de 

rendimento e, quanto mais próximo a 1 (um), maior a diferença de distribuição de renda 

(JANNUZZI, 2009). Capinópolis (MG) exibe o indicador, conforme a Tabela 4, com o valor 

de 0,53, em 1991 e 0,59, em 2000 (PNUD, 2003). Portanto, o município pesquisado apresenta 

uma tendência à distribuição desigual de renda que é representada pelos valores que se 

aproximam de 0,5 (JANNUZZI, 2009). 
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Tabela 4 – Microrregião de Ituiutaba: índice de Gini (1991 e 2000). 

Município 1991 2000 

Cachoeira Dourada (MG) 0,53 0,54 

Capinópolis (MG) 0,53 0,59 

Gurinhatã (MG) 0,51 0,59 

Ipiaçu (MG) 0,5 0,58 

Ituiutaba (MG) 0,57 0,59 

Santa Vitória (MG) 0,57 0,57 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003). 

 

A expectativa de vida da população capinopolense em 1991 é de 68,63 anos, subindo 

para 72,21 anos em 2000 (PNUD, 2003). Na Tabela 5, os valores são homogêneos para os 

municípios da microrregião, exceto para Ituiutaba (MG), que por disponibilizar de maiores 

recursos no que tange a saúde devido à presença de hospitais e clínicas especializadas – por 

vezes não encontradas nas demais cidades – identifica uma esperança de vida ao nascer, em 

1991, de 70,3 anos e, em 2000, de 75,9 anos (PNUD, 2003). 

 

Tabela 5 – Microrregião de Ituiutaba: esperança de vida ao nascer, em anos (1991 e 2000). 

Município 1991  2000  

Cachoeira Dourada 

(MG) 
68,46 72,21 

Capinópolis (MG) 68,63 72,21 

Gurinhatã (MG) 68,73 72,21 

Ipiaçu (MG) 68,46 72,21 

Ituiutaba (MG) 70,3 75,9 

Santa Vitória (MG) 68,46 72,21 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003). 

 

 Outro indicador, a renda per capita refere-se aos dados econômicos, “já que mede o 

valor total de bens e serviços finais produzidos internamente na economia de um país 

relativamente ao tamanho de sua população” (JANNUZZI, 2009, p. 94). Da mesma forma que 

na análise dos dados anteriores, Ituiutaba (MG) destaca-se quando comparada aos municípios 

de sua microrregião. Contudo, vale ressaltar que Capinópolis (MG) quando relacionada aos 

demais de seu porte – que não ultrapassam 20 mil habitantes – conforme se observa na Tabela 
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1, possui em 1991 maior valor de renda per capita, (197,66) e, em 2000 (238,84) o segundo 

maior, ficando atrás apenas de Ipiaçu (MG) (PNUD, 2003), como se observa na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Microrregião de Ituiutaba: renda per capita, em reais (1991 e 2000). 

Município 1991 2000 

Cachoeira Dourada (MG) 132,63 212,2 

Capinópolis (MG) 197,66 238,84 

Gurinhatã (MG) 137,97 224,09 

Ipiaçu (MG) 160,54 239,91 

Ituiutaba (MG) 237,54 305,85 

Santa Vitória (MG) 144,3 229,31 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003). 

 

Apesar de expor esses dados relativamente altos quando comparados aos das demais 

cidades de sua microrregião, Capinópolis (MG) mostra no Gráfico 2 uma elevada 

discrepância no indicador de intensidade da pobreza
3
.  Em 1991, possuía o menor índice nessa 

análise, com 34,81. Porém, aumentou significativamente em 2000, chegando a 40,6, com 

diferença de 5,79 pontos. Todos os municípios melhoram essa taxa diminuindo o índice, 

menos Ipiaçu (MG) e Capinópolis (MG), esse último que identificou maior crescimento na 

taxa e, portanto, pior valor entre todos da microrregião. 

 

Gráfico 2 - Microrregião de Ituiutaba: intensidade da pobreza nos Municípios (1991 e 2000). 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003). 

                                                           
3
A taxa de intensidade da pobreza é medida “pela diferença relativa entre o limiar de pobreza e o rendimento 

mediano dos indivíduos em risco de pobreza” - INE (2010). Para a PNUD (2010) essa taxa “reflecte a proporção 

dos indicadores componentes ponderados, d, na qual, em média, as pessoas pobres sofrem de privação. Apenas 

para as famílias pobres, as pontuações de privação são somadas e divididas pelo número total de indicadores e 

pelo número total de pessoas pobres”. 
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Essas informações estão entrelaçadas como, por exemplo, a taxa de intensidade da 

pobreza, observada no Gráfico 2, que está relacionada ao índice de Gini, o qual mostra a 

distribuição de renda desigual. Esse fator pode ser justificado devido um período de queda na 

produção agrícola na região – sendo que Capinópolis (MG) apresenta atividades com mercado 

de trabalho direcionado a prestação de serviços e a agropecuária (IBGE, 2012) – o qual por 

vezes explica a queda populacional entre as décadas de 1991 e 2000, visto que a população 

migra visando oportunidades de emprego e melhor condição de vida. 

A intensidade de pobreza e as disparidades de rendimento relatadas anteriormente em 

Capinópolis (MG) relacionam-se também aos problemas de moradia e habitação. Como já foi 

constatado, o município exibe dados socioeconômicos alarmantes, que se ligam, sobretudo, a 

classe de baixa renda, que possui dificuldades na aquisição de casas regularizadas e 

adequadas. O direito a moradia é um dos alicerces para que a população alcance condições de 

vida digna e saudável. Nesta circunstância, o capítulo seguinte “CAPINÓPOLIS (MG): Plano 

Local de Habitação de Interesse Social e expansão urbana” trata sobre a expansão urbana de 

Capinópolis (MG) inter-relacionada ao Plano Local Habitacional de Interesse Social da 

cidade, o qual apresenta informações referentes às condições de moradia e habitação da 

população capinopolense. 
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4. CAPINÓPOLIS (MG): Plano Local de Habitação de Interesse Social 

e expansão urbana. 

Trabalha-se neste capítulo os dados da cidade de Capinópolis (MG) discutindo, 

sobretudo, as questões habitacionais e de moradia, advindos das informações do Plano Local 

Habitacional de Interesse Social (anexo em CD-ROM) da cidade pesquisada, bem como a 

expansão de sua malha urbana desde 1927 a 2010. Ora o texto apresenta elementos do plano, 

ora vincula-se a ele para mostrar a ampliação do perímetro urbano de Capinópolis (MG) e 

debater as condições de infraestrutura e moradia dos seus bairros. 

O Plano Local Habitacional de Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG)
4
 foi 

um importante levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis com intuito 

de analisar a condição da habitação e propor melhorias. Com os problemas e as propostas de 

intervenção elencadas os administradores da cidade conseguiram apoio do Governo Federal 

para a criação de bairros de interesse social em Capinópolis (MG). 

Para isso o Plano apresentou um quadro de análise das tipologias habitacionais 

(Quadro 1), bem como informações específicas de cada bairro da cidade. 

 

Quadro 1 – Fichas de tipologias habitacionais do Plano Local Habitacional de Interesse Social 

da cidade de Capinópolis (MG). 

PRPRIEDADE, USO 

E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

Tempo de ocupação da 

área (anos) 
 

O assentamento está 

localizado em área: 

(1) urbana  

(2) rural                 

O assentamento é de 

propriedade: 

(1) pública  

(2) particular  

(3) NS/NR  

O assentamento 

encontra-se inserido em 

áreas com restrições ou 

impedimento 

(1) sim 

(2) não  

De qual natureza? (área de 

proteção/preservação 

ambiental; faixas de 

domínio /servidão;...) 

Uso predominante: 
(1) residencial 

Quais?   
(2) outros usos 

                                                           
4
O Plano teve por objetivo “mobilizar a população para traçar a realidade da habitação no município de 

Capinópolis para que juntos, o setor público e a comunidade, consigam a construção do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social que é uma ferramenta de planejamento, a ser elaborada localmente. Sendo este 

plano inicialmente uma exigência para a participação do município no Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, como critério uniforme, para adesão de um sistema federal temático e, com isso, para se ter 

acesso aos recursos e programas que compõem tal sistema” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 

2010, p. 5). 
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É comum a presença de 

mais de uma moradia no 

lote? 

(1) sim 

(2) não Quantas?  

É comum os ocupantes 

deste assentamento 

possuírem outro 

lote/casa? 

(1) sim  

(2) não  
 

INFRA- 

ESTRUTURA 

O assentamento tem 

abastecimento de água 

adequado? 

(1) sim 

(2) não  

De onde vem a água que os 

moradores usam? 

O abastecimento de água 

vem da: 

(1) COPASA/Prefeitura 

Qual? (2) bica d’água 

(3) outro 

As casas possuem rede 

de esgoto? 

(1) sim Que destino é dado ao 

esgoto?  (2) não 

A rede de esgoto é: 
(1) COPASA/Prefeitura 

Qual? 
(2) outro 

O assentamento tem rede 

de energia elétrica? 

(1) sim 

(2) não  

Como os moradores 

iluminam suas casas? 

A energia elétrica do 

assenta- mento é 

fornecido por: 

(1) CEMIG 

(2) outro 
Quem?  

O lixo das casas é: 

(1) coletado pela Prefeitura 

Qual?  

(2) jogado em caçamba 

(3) queimado  

(4) enterrado 

(5) outro 

Em relação à circulação 

de veículos no 

assentamento, o sistema 

viário é: 

(1) adequado 

(2) inadequado 
 

As vias veiculares são 

predominantes: 

(1) pavimentadas 
 

(2) não pavimentadas 

SITUAÇÃO DE 

RISCO 

O assentamento tem 

problema de 

desabamento ou 

inundação?  

(1) sim 

(2) não 
 

Existem casas nestas 

áreas de risco? 

(1) sim 

(2) não Quantas? 

CARACTERÍSCAS 

DAS MORADIAS 

As casas do 

assentamento são 

predominantes: 

(1) próprias já pagas 

(2) próprias ainda ñ pagas 

(3) alugadas 

(4) cedidas 

(5) outro 

 

A maioria das casas tem 

banheiro: 

(1) dentro de casa 

(2) fora de casas 
 

É comum existirem 

banheiros fora de casa 

usados coletivamente: 

(1) sim 

(2) não  
 

O padrão construtivo das 

casas é 

predominantemente: 

(1) ótimo/bom 

(2) regular 

(3) ruim 

(4) péssimo 
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De forma geral as casas 

deste assentamento são: 

(1) muito adensadas 

(2) médio adensadas 

(3) pouco adensadas 

(4) NS/NR 

 

NIVEL DE 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL 

Este assentamento tem 

associação de 

moradores? 

(1) sim (mas sem atuação) 

(2) não  

Quantas? 

Por quê? 

Quando os moradores 

precisam de ajuda, quem 

eles procuram? 

(1) Associação de Moradores 

(2) Prefeitura 

(3) Vereadores 

(4) outros  

Quem? 

 

Existem outros grupos 

organizados neste 

assentamento? 

(1) sim 

(2) não 
Quais? 

NECESSIDADES 

HABITACIONAIS 

Cite as 3 principais 

necessidade deste 

assentamento 
 

ÁREAS VAZIAS 

Existem áreas vazias, 

neste assentamento, 

adequadas para produção 

de habitação de interesse 

social? Onde? 

 

Fonte: Plano Local Habitacional de Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG). Prefeitura 

Municipal de Capinópolis (MG), 2010. 

 

Para iniciar a discussão acerca dos fatores habitacionais e de formação da cidade cabe 

ressaltar as informações gerais para uma contextualização do perímetro urbano de 

Capinópolis (MG).  A cidade estudada apresenta 6.066 endereços distribuídos em 30 bairros, 

identificados na Figura 4, com 5.739 domicílios (IBGE, 2010b). A ocupação da área urbana 

ocorreu desde 1953 de forma geral sistêmica, uma vez que as quadras apresentam certo 

ordenamento (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). Tal fator reflete 

diretamente na distribuição dos fluxos e das funções da cidade.  
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Figura 4 – Capinópolis (MG): localização dos bairros (2012). 

 
Fonte: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013. 



36 
 

A estrutura viária “apresenta-se de forma articulada com definição de sua hierarquia 

funcional, o que favorece a articulação entre seus diversos bairros” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). No entanto, há bairros com problemas ambientais 

urbanos, de infraestrutura, saneamento básico e regularização fundiária, os quais são 

analisados no decorrer desse capítulo.  

Os bairros localizados em áreas irregulares de riscos como, por exemplo, em APP’s, 

ocupam espaços no limite das encostas dos cursos d’água que cortam a cidade, o córrego do 

Bauzinho e o Olária, conforme mostra a Figura 4. 

A compreensão de todos esses elementos é importante para a análise urbana da cidade 

de Capinópolis (MG), uma vez que são indicativos que interferem na qualidade de vida da 

população e estão relacionados a condições básicas de moradia.  

Apesar de apresentar problemas quanto ao uso e ocupação do solo, os dados da Tabela 

7 mostram que Capinópolis (MG aumentou o número de domicílios subnormais
5
. Em 1991, o 

município apresentava 0,58% de pessoas que viviam em domicílios em condições 

subnormais, um valor elevado quando se comparado aos demais municípios da microrregião 

em que está inserido. Já em 2000, Capinópolis (MG) anulou essa porcentagem, seguindo os 

resultados da microrregião de Ituiutaba (MG) como um todo (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Microrregião de Ituiutaba (MG): percentual de pessoas que vivem em domicílios 

subnormais (1991 e 2000) 

Município 1991 2000 

Cachoeira Dourada (MG) 0,52 0 

Capinópolis (MG) 0,58 0 

Gurinhatã (MG) 0,01 0 

Ipiaçu (MG) 0,01 0 

Ituiutaba (MG) 0 0 

Santa Vitória (MG) 0 0 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2003). 

 

Segundo a PNUD (2003) Capinópolis (MG) possuía em 1991, 92,05% de pessoas que 

viviam em domicílios com coleta de lixo, chegando a 2000 com a porcentagem de 98,19%, e 

                                                           
5
 Aglomerações subnormais “é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, 

casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período 

recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma 

desordenada e densa” (IBGE, 2010a). 
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em 2010, 99,35%, como mostra a Tabela 8. Nota-se, portanto, uma evolução nesse 

atendimento público de 2000 para 2010 de todas as cidades da microrregião de Ituiutaba. 

Entretando, Capinópolis apresentou neste sentido a menor porcentagem, de 1,16%. 

 

Tabela 8 – Microrregião de Ituiutaba (MG): percentual de pessoas que vivem em domicílios 

urbanos com serviços de coleta de lixo (1991,  2000 e 2010). 

Município 1991 2000 2010 

Cachoeira Dourada (MG) 93,05 97,14 99,85 

Capinópolis (MG) 92,05 98,19 99,35 

Gurinhatã (MG) 63,32 95,36 98,58 

Ipiaçu (MG) 92,15 98,18 100 

Ituiutaba (MG) 64,85 92,68 99,46 

Santa Vitória (MG) 44,39 94,59 98,45 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2003). 

IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

O percentual de água encanada em Capinópolis em 1991, 81,64% e, sobretudo, o de 

2000, 90,6%, e 2010 de 97,70% mostra, conforme a Tabela 9, o déficit no atendimento a 

população capinopolense. No ano de 2000, o município apresentou um dos piores índices de 

água encanada quando se analisada toda microrregião em que ele se insere. 

 

Tabela 9 – Microrregião de Ituiutaba (MG): percentual de pessoas que vivem em domicílios 

urbanos com água encanada (1991, 2000 e 2010). 

Município 1991 2000 2010 

Cachoeira Dourada (MG) 68,15 84,04 100 

Capinópolis (MG) 81,64 90,6 97,70 

Gurinhatã (MG) 72,36 93,01 99,49 

Ipiaçu (MG) 88,57 96,35 99,92 

Ituiutaba (MG) 87,4 95,44 98,67 

Santa Vitória (MG) 76,71 93,05 97,07 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2003). 

IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Esse baixo índice identificado na Tabela 9, mostra o aspecto da infraestrutura urbana 

que deve ser focada para a melhoria nas condições de vida da população local, além de 

destacar que esse “é um problema que demanda um maior enfrentamento por parte das 
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políticas públicas” do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Em Capinópolis (MG) esse problema é agravante nas  

 

regiões do Setor Industrial, e na zona rural denominado “Chácaras do Neguta” 

apresentam maiores problemas de abastecimento de água, sendo a inexistência dos 

serviços públicos seu maior problema. No que se refere ao esgotamento sanitário, 

ressalta-se que as regiões dos Bairros Campos Elíseos, Parte Primitiva, Buritis, Ideal 

e Novo horizonte são atendidas de forma insatisfatória com implicações nas 

condições de salubridade das habitações; o Setor Industrial é caracterizado por 

inexistência deste serviço público [...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2010). 
 

Tais informações discorridas anteriormente são fundamentais para entender as 

condições urbanas do município estudado. Deste modo, torna-se igualmente fundamental 

discutirmos o processo de expansão urbana no período de 1927 a 2010. 

 Para essa proposta, retornaremos ao ano 1927, uma vez que foi neste que o fundador 

da cidade, Jerônimo Maximiano da Silva destinou parte de suas terras a criação de um 

povoado, fazendo os loteamentos e as primeiras ruas. Essas foram denominadas por 

numeração, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, e as avenidas 97, 99 e 101. Portanto, nessa 

década até a de 1940, ressaltam-se a construção do cemitério (Figura 4) e da Igreja Católica 

de Capinópolis (MG) (Figura 5). Essas duas edificações, nos dias atuais, ainda apresentam a 

mesma localização, entretanto com ampliação das dimensões espaciais. 
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Figura 5 – Povoado de Capinópolis (MG): localização das primeiras ruas e avenidas que deram origem a cidade (Década de 1940). 

 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012b; ALMEIDA, Luiz, 2012. 
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Em 1943, o povoado passa a ser distrito de Ituiutaba, pela Lei nº 1.058, de 31 de 

dezembro (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012b). A partir de então, 

podemos destacar os passos iniciais da expansão urbana de Capinópolis (MG). Segundo os 

dados da Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010), parte do Centro, do Campos Elíseos e 

da Parte Primitiva, demonstrados na Figura 5 acima, são os bairros que, mesmo ainda de 

forma indefinida, identificam as primeiras porções do antigo povoado que deram origem a 

cidade de Capinópolis (MG). Esses bairros não apresentaram leis de fundação e loteamento, 

uma vez que naquele período não era necessário tais parâmetros jurídicos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

No presente, observa-se as características do Centro da cidade de Capinópolis (MG) o 

qual apresenta a concentração das atividades comerciais como, por exemplo, centralização das 

agências bancárias, lojas de vestuários e calçados, bem como farmácias e supermercados. 

Deste modo, a cidade apresenta uma única área central, ou seja, ela é monocêntrica. Enquanto 

isso, os demais bairros analisados, conforme a Figura 6, são de propriedades residenciais, com 

pouco ou nenhum espaço comercial. 
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Figura 6 – Capinópolis (MG): localização dos bairros em 1940
6
. 

 
* O bairro Campos Elíseos não apresenta informações de ocupação inicial no documento da Prefeitura Municipal, Plano Local Habitacional de Interesse 

Social da Cidade de Capinópolis (MG). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013. 

                                                           
6
 O trajeto das estradas na década de 1940 e 1950 não correspondem aos das atuais rodovias. Contudo, manteve-as com o intuito de facilitar a visualização da expansão urbana 

de Capinópolis (MG). 
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Conforme as fichas de tipologias habitacionais, Quadro 1, do Plano Local 

Habitacional de Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG) os bairros da Figura 6, 

atualmente estão providos de infraestrutura, uma vez que têm vias pavimentadas, 

fornecimento de água tratada, sistema de coleta esgoto e rede de distribuição de energia 

elétrica. Mesmo apresentando casas pouco adensadas populacionamente, eles não possuem 

espaços vazios que podem ser destinados a habitações de interesse social.  

Os moradores do Centro, diferentemente dos que residem nos bairros Campos Elíseos 

e Parte Primitiva, possuem outras propriedades, casas ou terrenos, além das que habitam. 

Essas estão classificadas, conforme a metodologia utilizada nas tipologias habitacionais 

(Quadro 1), como em ótimo padrão construtivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2010), o que nos mostra a distinção do poder aquisitivo e da renda da 

população quando equiparamos os três bairros da Figura 6. 

No que tange os atendimentos indispensáveis das políticas públicas, nessas áreas o 

Plano destaca á necessidade de execução da canalização dos Córregos do Bauzinho e Olária, 

recapeamento das vias, regularização fundiária e; construção e melhoria das calçadas para 

pedestres. Essa regularização fundiária perpassa pela necessidade de legalizar terrenos e 

casas. 

Contudo, discordando do Plano, esse processo de canalização necessita ser avaliado, já 

que é uma intervenção que demanda verba pública e que se realizada de forma inadequada, 

sem estudos prévios, pode trazer novos problemas ambientais urbanos como, por exemplos, 

enchentes. 

 No processo de evolução histórica da cidade, os bairros com áreas de ocupação na 

década de 1950 foram: Bela Vista e Paraíso (Figura 7). Nesta década, ocorreu a emancipação 

politica-administrativa do distrito de Capinópolis (MG), conforme já citado anteriormente. O 

bairro Paraíso, apesar de apresentar dados ocupacionais desde o final da década de 1950, 

conforme o Plano Local, só foi loteado em 1973 perfazendo uma área total de 45.143 m² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012ª). Já para o bairro Bela Vista, não 

se obteve esses dados.  
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Figura 7 – Capinópolis (MG): localização dos bairros até 1959. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013. 
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Quanto aos dados recentes, segundo a Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010), os 

dois bairros analisados na década de 1950 (Figura 7) possuem infraestrutura adequada com 

água tratada, rede de distribuição de energia, coleta de lixo e vias pavimentadas.  

O Plano mostra que o bairro Paraíso apresenta três casas em área de risco de 

desabamento e trinta e oito unidades em locais de domínio da rodovia MGT 154, bem como o 

padrão construtivo das residências classificado, conforme a metodologia utilizada, como ruim 

e casas com elevado adensamento populacional (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2010). Já o bairro Bela Vista, também da década de 1950, apresenta casas 

com esse adensamento classificado como baixo. 

Portanto, constata-se que o bairro Paraíso apresenta maiores necessidades de 

intervenção pública, do que o bairro Bela Vista, sobretudo, na melhoria habitacional e 

regulamentação fundiária (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010), visto 

que existem problemas nas condições de moradia, o que leva a ocorrência de vários 

incidentes, como por exemplo, atropelamentos na faixa da rodovia MGT 154 (Figura 8) 

 

Figura 8 – Capinópolis (MG): limite da rodovia MGT 154 com o bairro Paraíso 

(2013).

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 
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Na década de 1960 os bairros implantados foram: São João e Semíramis (Figura 9). O 

São João foi loteado de início como Vila São João, tornando-se bairro em 1988. Esse bairro, 

conforme informações da Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010), apresenta problemas 

ambientais urbanos, já que possui oito casas em áreas que deveriam ser destinadas a 

preservação permanente (APP) devido à presença do córrego Olária. Tal fator também 

justifica a identificação dos problemas de desabamento e inundações citados no Plano Local 

Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG). 
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Figura 9 – Capinópolis (MG): localização dos bairros até 1969. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013. 
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O bairro São João apresenta lotes com mais de uma residência. Desta forma, esse 

merece atenção no que tange as melhorias de habitação, regularização fundiária e, 

principalmente, na remoção da população que residem em áreas de risco, já que a presença 

desses problemas acarretam em maiores intervenções públicas voltadas à saúde, visto que 

com a poluição dos córregos e o contato da população pode os levar a contaminação como, 

por exemplo, por meio das enchentes, a leptospirose. Outros problemas identificados pelo 

Plano são: a predominância de banheiros fora da casa, bem como de uso coletivo e casas com 

padrão construtivo ruim. 

O bairro Semíramis, apresenta padrão construtivo das residências considerado ótimo 

pelo Plano Local Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG) e pouco 

adensamento populacional (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Perpassando os detalhes da infraestrutura, os dois bairros (Figura 9) possuem a mesma 

presença de infraestrutura dos demais já analisados nessa pesquisa. Desde modo, o bairro 

Semíramis num quadro comparativo ao bairro São João não mostra problemas quanto 

moradia, pois tem características de renda da população superior, bem próximas as 

identificadas nos bairros Bela Vista e Centro. 

Os bairros de ocupação na década de 1970 foram: Alvorada, Boa Fé, Brasília e o 

Loteamento João Alves Moreira. O de ocupação mais antiga é o bairro Brasília que foi 

incluído ao perímetro urbano de Capinópolis (MG) em 1970 e aprovado para loteamento em 

1972. Ele é o segundo maior em território possuindo 151.505 m² e apresenta problemas, 

sobretudo, quanto à via localizada na faixa de domínio da rodovia MG 226, como mostra a 

Figura 10. O Alvorada possui 88.157,75 m² (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2012a) e foi o primeiro bairro aprovado que se localizou ao sul dessa 

rodovia, fator também visualizado na Figura 10 a seguir. 
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Figura 10 – Capinópolis (MG): localização dos bairros até 1979. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013
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 O Boa Fé foi aprovado como bairro em 1971 com 32.313,68 m² e igualmente ao 

Brasília, que está nas mediações da rodovia MG 226, apresenta necessidades de melhoria nas 

vias de domínio da faixa, as quais precisam de recapeamento (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAPINÓPOLIS, 2012a). Atenção que também deve ser destinada as vias do Loteamento 

João Alves Moreira, conforme mostra a Figura 10. Esse que foi aprovado como loteamento 

em 1975 com 29.332 m² (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a).  

 

Figura 11 – Capinópolis (MG): limite da rodovia MG 226 com o bairro João Alves Moreira 

(2013). 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

 

Todos esses bairros da Figura 10 têm infraestrutura adequada, além de não 

apresentarem casas em áreas de risco, e possuem residências em ótimo ou regular padrão 

construtivo. De forma geral o poder público deve atender esses bairros executando projetos de 

melhoria das vias, na conservação das mesmas e na rede pluvial (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). São bairros com boas condições de moradia, no 

entanto constata-se neles elevada dificuldade da população na travessia da rodovia, o que 

devido a ineficácia no calçamento e nos pontos de cruzamento torna penosa a acessibilidade 

dos bairros, essencialmente, quanto se trata do deslocamento de pedestres, visto que não há 

sinalização, calçamento e faixa para passagem de pedestres. 

A década de 1980 apresentou o momento de expansão dos bairros para além da 

rodovia MG 226, conforme mostra a Figura 12, além de identificar o maior número de criação 
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de bairros, totalizando oito. O Alvorada II, Barbosa e; o Setor Industrial e Comercial Isaac 

Luiz perpassam a rodovia direcionando a expansão urbana para o sul.  

O bairro Ideal é incluído no perímetro urbano em 1985, com 84.700 m² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a), levando essa ampliação também 

para o noroeste como exibe a Figura 12.  
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Figura 12 – Capinópolis (MG): localização dos bairros em 1989. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013. 
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O bairro Setor Industrial, com loteamento iniciado em 1987 e no mesmo ano inserido 

no perímetro urbano, completa a maior área urbana com 298.943 m² (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a). É um assentamento de ordem pública com uso 

comercial e industrial. É o único bairro que não possui abastecimento de água tratada advindo 

da Prefeitura Municipal de Capinópolis e nem coleta rede esgoto, sendo essas demandas 

supridas por meio de poços artesianos e fossas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, 2010).  

O Alvorada II, com 126.831 m² (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 

2012a), inserido no perímetro urbano em 1987 e aprovado como bairro em 1988, apresenta 

características de moradia com padrão construtivo classificado como ótimo pelo Plano Local 

Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG), sem riscos e com pouca 

concentração populacional. O Barbosa, inserido no perímetro urbano e aprovado como bairro 

em 1986, com 16.396,67 m² (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a), 

possui características semelhantes ao Alvorada II, com destaque para o predomínio de 

moradias financiadas. Essas informações são igualmente observadas no bairro Semíramis II, 

esse incluído e aprovado em 1982, com 42.630,55 m² de extensão territorial (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Já Florêncio e o Florêncio II, inseridos no perímetro urbano em 1985 e aprovados 

como bairros em 1985 e 1988, respectivamente, totalizando uma área de 90.343,62 m² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a), identificam padrão construtivo 

regular, com mediana concentração populacional e sem áreas restritas (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

O bairro Ideal – incluído na malha urbana e aprovado em 1985 com extensão de 

84.700 m² (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a) – expõe áreas com 

restrições quanto às inadequações ambientais, ou seja, moradias as margens do córrego que 

correm risco de desabamento e, nos períodos chuvosos, sofrem com as inundações 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). Essas áreas deveriam ser 

destinadas a preservação permanente (APP), como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 – Capinópolis (MG): limite do bairro Parte Primitiva (a esquerda) com o córrego do 

Bauzinho e o bairro Ideal (a direita) (2013). 

 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

 

Segundo o Plano Local Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis 

(MG), existem no bairro Ideal 11 residências em áreas de risco, sendo o padrão construtivo, 

de forma geral, classificado como regular, conforme a ficha de tipologias habitacionais 

(Quadro 1). As áreas de risco e os problemas ambientais do bairro Ideal também são 

identificados no bairro Novo Horizonte (Figura 14) – inserido em 1984 com 19.676,77 m² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a). Ele apresenta 26 unidades nessas 

áreas de risco. 
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Figura 14 – Capinópolis (MG): limite do bairro Novo Horizonte (a direita) com o córrego do 

Bauzinho (a esquerda). 

 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

 

As casas erguidas nesses dois bairros – Ideal e Novo Horizonte Ideal – são 

predominantemente estabelecidas em terrenos cedidos pela Prefeitura Municipal de 

Capinópolis (MG) sem regulamentação. Por conseguinte, são duas áreas da cidade que 

merecem um maior comprometimento do poder público, uma vez que há necessidades de 

melhoria como, por exemplo, nos aspecto habitacional, de regularização fundiária, de 

realocação da população, de novas vias de acesso aos bairros, etc (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

O Plano Local Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG) 

ressalta a importância de se canalizar o córrego do Bauzinho, conforme a Figura 4, que 

apresenta insalubridade devido à presença do esgoto. Contudo, o indicado seria primeiramente 

o tratamento desse esgoto, repensando assim, a canalização destas áreas. 

Constata-se que os bairros avaliados na década de 1980 (Figura 12) apresentam 

infraestrutura de água tratada, rede esgoto e coleta lixo advindos da Prefeitura Municipal de 

Capinópolis e rede de energia da CEMIG
7
, exceto o bairro Setor Industrial que, como relatado 

anteriormente, necessita de intervenções públicas para atendê-lo nesses quesitos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Na década de 1990 surgiram sete bairros: Alvorada III, Buritis, Florêncio III, Ideal II, 

Liberdade, Semíramis III e Wagner de Paula (Figura 15). O que manteve a expansão 

territorial da cidade de Capinópolis (MG) na direção sul e também em direção ao cemitério da 

cidade, por meio do bairro Ideal II.  
                                                           
7
Empresa de energia elétrica (http://www.cemig.com.br/) 
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Figura 15 – Capinópolis (MG): localização dos bairros até 1999. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013.
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O Alvorada III – incluído no perímetro urbano e aprovado como bairro em 1994 com 

79.490,44 m² de extensão – apresenta padrão construtivo, classificado como ótimo, bem como 

casas no aspecto populacional pouco adensadas. São locais de assentamentos privados com 

necessidades habitacionais relacionadas a melhorias das vias e regularização fundiária. O 

bairro Semíramis III – inserido ao perímetro urbano em 1970 e elevado a bairro em 1992 com 

53.845 m² – e o Florêncio III – com 26.262,6 m² – incluído a cidade em 1985, possuem 

características semelhantes as notificadas no bairro Alvorada III (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

O bairro Buritis compõe a malha urbana desde 1985 com 53.148 m² de extensão. Ele 

possui assentamentos de propriedade pública municipal, com padrão construtivo regular. 

Esses fatores são igualmente visualizados no bairro Wagner de Paula, o qual se insere ao 

perímetro urbano em 1998 com extensão territorial de 58.240,54 m² (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a). Os dois bairros, Buritis e Wagner de Paula 

(Figura 15), apresentam condições ambientais impróprias, visto que estão nas mediações do 

córrego do Bauzinho e Olária, ocupando áreas de preservação permanente (APP) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

No que tange as necessidades de intervenção o Plano Local Habitacional de Interesse 

Social da cidade de Capinópolis (MG) destaca-se, para os bairros da década de 1990, a 

canalização do córrego já degradado, regularização fundiária, melhoria habitacional e 

construção de áreas recreativas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Apesar disso, deve-se enfatizar a necessidade de recuperação das margens e do córrego antes 

da canalização, bem como uma avaliação ambiental aprofundada prevendo possíveis 

interferências urbanas e ambientais.  

As vias de acesso dos bairros da Figura 15 necessitam de melhoria, sobretudo, no 

bairro Wagner de Paula, visto que o mesmo apresenta uma rua de ingresso, que o liga a 

rodovia MG 226, pavimentada e outra interligada aos novos bairros Recanto das Acácias I e o 

II que não está asfaltada, o que dificulta a acessibilidade. 

Os bairros Ideal II e o Liberdade – incluídos no perímetro urbano em 1992 e 1990 e, 

confirmados como bairro em 1993 – apresentam, respectivamente, 44.737 m² e 34778,8 m² 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a). Eles possuem padrão construtivo 

das residências regular, sendo que essas casas são assentamentos em áreas cedidas pela 

Prefeitura Municipal de Capinópolis (MG) sem legalização. As atenções a esses se remetem a 
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regularização fundiária e habitacional, assim como abertura de mais vias de acesso no bairro 

Ideal II (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

Ao avaliar todos esses bairros, o Semíramis III apresenta uma peculiaridade, visto que 

possui espaços urbanos particulares, que segundo o Plano Local Habitacional de Interesse 

Social da cidade de Capinópolis (MG), são apropriados a criação de habitações de interesse 

social, uma vez que possui vazios urbanos com parte da infraestrutura necessária como, por 

exemplo, algumas vias pavimentadas. Todos os bairros apresentam distribuição de água 

tratada, rede esgoto e coleta de lixo. 

Os bairros fundados na primeira década dos anos 2000 foram: Recanto das Acácias, 

Recanto das Acácias II, Roney de Almeida Garcia e Wagner de Paula II (Figura 16).  
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Figura 16 – Capinópolis (MG): localização dos bairros até 2010. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis (2010, 2012). Desenho: LACERDA, Anderson, 2010. Adaptado por: OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2013.
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O Recanto das Acácias I aprovando como bairro em 2004, com área de 106.910,8 m² 

exibe padrão construtivo classificado como regular e casas com pouca concentração 

populacional. O bairro Recanto das Acácias II, aprovado em 2008 com 78.603,48 m², 

apresenta características semelhantes. Segundo o Plano Local Habitacional de Interesse Social 

da cidade de Capinópolis (MG) para desenvolver a qualidade de vida da população dos dois 

bairros analisados acima é fundamental a pavimentação das vias, criando espaço também, 

para a locomoção dos pedestres, bem como áreas de recreação (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAPINÓPOLIS, 2010). 

O Wagner de Paula II (Figura 16), com 19.636,15 m² (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAPINÓPOLIS, 2012a), já na malha urbana desde 1998, foi elevado a bairro em 2004, 

exibe as mesmas características que os bairros citados anteriormente.  

O bairro Roney de Almeida Garcia foi inserido ao perímetro urbano e aprovado como 

bairro no mesmo ano, em 2010, possui uma área de 103.712,4 m² (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2012a). Devido sua data de criação, o mesmo não entra no 

Plano Local Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG), desenvolvido 

pela Prefeitura Municipal de Capinópolis (MG), igualmente, no ano de 2010. No entanto, esse 

bairro surgiu justamente da proposta desse Plano, que apresenta um déficit de 400 casas para 

Capinópolis (MG). No bairro Roney de Almeida Garcia estão sendo erguidas 296 casas que 

fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, com intuito de ser moldado na forma de 

um residencial semifechado (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2011). 

A realização das avaliações dos bairros exibindo o processo de expansão do perímetro 

urbano no decorrer das décadas, de 1920 a 2010, faz uma breve, porém importante 

apresentação dos aspectos habitacionais da cidade de Capinópolis (MG). Portanto, esse 

capítulo atinge seus objetivos quanto à exposição dos dados por bairros, que, no entanto, 

também devem ser analisados no contexto geral de intervenção e resultado para o município 

como um todo. Essas intervenções urbanas atingem a área rural, uma vez que a Prefeitura 

Municipal de Capinópolis (MG) com o intuito de proporcionar melhores condições de 

moradia a população, necessita adquirir novas terras e inseri-las ao perímetro urbano para 

atender os projetos de interesse social. Esses fatores serão detalhados no capítulo seguinte que 

tratará sobre os resultados do Plano Local de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG) 

e as medidas de interferência na realidade constatada. 
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5. PLANO LOCAL HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DA 

CIDADE DE CAPINÓPOLIS (MG): algumas considerações. 

O presente capítulo trata sobre o balanço final do Plano Local de Interesse Social da 

cidade de Capinópolis (MG), bem como sobre as intervenções de cunho econômico e 

migracional, além de dados de déficit habitacional e os passos já realizados para suprir as 

necessidades de moradias. 

Os resultados do Plano mostram maiores inadequações, conforme a Quadro 2, no que 

tange a coabitação familiar - com 503 identificações, -, domicílios alugados com adensamento 

populacional excessivo - com 298 notificações – e os próprios com elevada concentração 

populacional – com 229 (Quadro 3). Deste modo, observa-se a análise das moradias, 

enfatizando, sobretudo, a inter-relação entre a renda básica da população local e os valores 

dos imóveis. Ribeiro (1997, p. 147) faz essa análise afirmando que “além da predominância 

da renda sobre o lucro um outro fator explicaria o paradoxo. Trata-se do desequilíbrio entre o 

valor da moradia e o poder aquisitivo dos trabalhadores”.  

 

Quadro 2 – Plano Local de Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG): necessidades 

habitacionais quantitativas (2010). 

NECESSIDADES HABITACIONAIS 
DÉFICIT HABITACIONAL 

QUANTITATIVO 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS 155 

DOMICÍLIOS IMPROVISADOS 29 

COABITAÇÃO FAMILIAR 503 

DOMICÍLIOS ALUGADOS COM 

ADENSAMENTO EXCESSIVO 
298 

ÁREAS DE RISCO 172 

Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010. Org. 

OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2012. 

 

Quadro 3 – Plano Local de Interesse Social da Cidade de Capinópolis (MG): necessidades 

habitacionais qualitativas (2010). 

NECESSIDADES HABITACIONAIS 
DÉFICIT HABITACIONAL 

QUALITATIVO 

INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL 6 

INEXISTENCIA DE UNIDADE SANITÁRIA 

DOMICILIAR EXCLUSIVA 
108 

COBERTURA INADEQUADA 132 

DOMICÍLIOS PRÓPRIOS COM 

ADENSAMENTO EXCESSIVO 
229 

DOMICÍLIOS CARENTES DE 220 
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INFRAESTRUTURA 

INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 402 

Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010. Org. 

OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2012. 

 

  

Essa observação mostra as dificuldades do assalariado na obtenção da moradia, a qual 

é regida por um mercado arbitrário e desigual. Esse aspecto da população capinopolense, em 

partes também pode ser justificado devido à presença, desde o ano de 2000, da atração de 

mão-de-obra migrante para o setor agroindustrial canavieiro na região, especificamente com a 

instalação da Usina Vale do Paranaíba (Figura 17). 

 

Figura 17 – Capinópolis (MG): usina Vale do Paranaíba 

 
Fonte: Site Planeta Sustentável (http://planetasustentavel.abril.com.br) 

 

Os dados discutidos no capítulo anterior apontam a presença de migrantes da região 

nordeste, esses frequentemente vinculados ao trabalho na agroindústria, bem como a origem 

dos administradores da agroindústria canavieira. Essa constatação nos leva a raciocinar sobre 

o aumento da população migrante com necessidades habitacionais que interferem diretamente 

na dinâmica socioeconômica da cidade.  

Mesmo não ocorrendo interferências nos valores totais do contingente populacional, 

nota-se o significativo número de migrantes que chegam a Capinópolis (MG), em alguns 

casos apenas o trabalhador visando o emprego temporário, mas em outros houve o 

deslocamento da família inteira com a presença de pais e filhos.  
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O índice de população total não sofreu elevadas alterações devido, também, a 

migração especificamente de jovens e estudantes dessa pequena cidade a outras que atendam 

as necessidades direcionadas ao ensino superior, empregos com melhor remuneração e, 

também, diversidade cultural e de lazer. Entretanto, constata-se a diferença dessa demanda 

que deixa a cidade e a que chega nela. A primeira geralmente se desloca de forma individual, 

deixando seus familiares e residência ainda habitada em Capinópolis-MG, enquanto a 

segunda chega necessitando de uma nova moradia.  

Portanto, há um déficit habitacional quando comparamos esse processo migracional, 

de chegada de migrantes visando o trabalho e a saída da população local, essa que busca 

outros ideais de melhoria das condições de vida.  Contudo, vale ressaltar as colocações de 

Ribeiro (1997, p. 148) na sua visão do capital regendo as condições habitacionais quando ele 

afirma que a crise da moradia  

 

“não é decorrente de uma situação conjuntural na qual a população urbana 

cresce a um ritmo superior ao da construção de novas habitações. A 

persistência da penúria de moradias e da precariedade das condições 

habitacionais é uma conseqüência dos obstáculos enfrentados pelo capital 

para se investir na produção deste bem”. 

 

Logo, a dificuldade de se solucionar as disparidades habitacionais perpassa, antes de 

tudo, pela sua relação intrínseca com o modo capitalista de produção.  

Os dados do Quadro 2, indicam o número de domicílios rústicos, no qual 143 estão no 

perímetro urbano e 12 no rural, e os 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 

2010) improvisados o que enfatiza os problemas habitacionais levando a avaliar essas 

informações quanto ao porte e estrutura de uma pequena cidade.  

Os domicílios que estão em locais inadequados, quanto à regularização fundiária e a 

infraestrutura, além das encontradas em áreas de risco se apresentam deste modo, em terrenos 

impróprios a edificação. Entretanto, a diferença entre salário e disponibilidade de emprego e, 

gastos com necessidades básicas de sobrevivência do ser humano – por exemplo, com a 

alimentação, saúde, educação e moradia – é elevado. Desta forma, esse fator acarreta a uma 

procura da classe de baixa renda a locais irregularmente disponíveis a ocupação com 

construção de moradias por vezes precárias.  

O prolongamento de várias casas em um mesmo terreno, sobretudo, os de caráter 

irregular, são em grande parte baseados no crescimento familiar o que leva a uma subdivisão 

do terreno. Essas casas em condições insatisfatórias podem ser alugadas a valores exagerados, 

uma vez que “a escassez de moradia permite que os proprietários dos imóveis existentes 
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cobrem elevados aluguéis, mesmo em se tratando de moradias absolutamente precárias” 

(RIBEIRO, 1997, p. 144). Para reforçar a observação do lucro obtido sob a moradia, Engels 

afirma que “[...] a construção de alojamento é rentável, mesmo quando todos os preceitos de 

higiene são desrespeitados” (ENGELS, 1969, p. 74 apud RIBEIRO, 1997,p. 145). 

Deste modo, as análises habitacionais de Capinópolis (MG) mostram, de forma 

representativa, as realidades observadas no capítulo anterior e nos dados já tratados neste. 

Assim sendo, primeiramente observa-se a inadequação fundiária em alguns bairros, 

exemplificada aqui pela imagem do bairro Paraíso em um local comumente conhecido como 

“Pedreira” (Figura 18) (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2011). 
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Figura 18 - Capinópolis (MG): inadequação fundiário no bairro Paraíso (2010). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010
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A Figura 18 nos leva a visualizar como é estruturada a quadra do bairro com ausência 

da divisão dos lotes e, consequentemente, com carências na infraestrutura básica. Esses são 

lotes privados e ocupados, com a presença de alojamentos erguidos no decorrer dos anos, de 

forma desordenada (Figura 19) e em um local de risco devido à proximidade a rodovia MGT 

154 (Prefeitura Municipal de Capinópolis, 2010). A edificação dessas casas é considerada 

“um processo longo e penoso, calcado na cooperação entre amigos e vizinhos ou apenas na 

unidade familiar: a autoconstrução” (RODRIGUES, 1998, p. 30). Essa, geralmente, é a única 

escolha da classe trabalhadora para suprir a necessidade de moradia.  

 

Figura 19 - Capinópolis (MG): ocupação desordenada no bairro Paraíso (2013). 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

 

O bairro São João, delimitado na Figura 9, também apresenta peculiaridades quanto a 

regularização fundiária, com ausência de infraestrutura e necessidade de recapeamento das 

vias (Figura 20), bem como a presença de riscos ambientais por se tratar de áreas próximas ao 

córrego Olária que deveria ser submetidas às leis de preservação permanente (APP). 
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Figura 20 - Capinópolis (MG): vias degradadas no bairro São João (2013). 

 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

 

Esse bairro (Figura 21) também exibe deficiência na regularização fundiária com a 

presença de lotes com várias residências e moradias com elevado adensamento populacional 

(Prefeitura Municipal de Capinópolis, 2010). A presença de riscos ambientais urbanos afeta, 

cada vez mais essa população residente, já que as condições básicas de moradias são 

inadequadas, bem como as de salubridade do córrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Figura 21 – Capinópolis (MG): inadequação fundiária no bairro São João (2010). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010.
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Outros bairros como o Novo Horizonte, Buritis, Florêncio III, Campos Elíseos e o 

Wagner de Paula II apresentam precariedades similares às exemplificadas no Paraíso e no São 

João. 

Desta forma, por meio dos trabalhos e do levantamento de informações do Plano Local 

Habitacional de Interesse Social, alguns resultados foram atingidos, os quais geraram 

propostas de intervenções (Quadro 4). Dentre essas metas a serem cumpridas há a necessidade 

de construir novas moradias – chegando a 579 – direcionadas ao atendimento da classe de 

baixa renda.  

 

Quadro 4 – Capinópolis (MG): intervenções habitacionais (2010). 

ESTIMADO POR UNIDADES HABITACIONAIS 

METAS QUANTIDADE PRAZO 

Produção de novas unidades habitacionais 579 Até 2.022 

Melhoramentos domiciliares 

Reforma e/ou ampliação 

229 Até 2.017 

Regularização jurídica de imóveis 402 Até 2.018 

Qualificação das infra-estruturas 

Abastecimento de água 

Rede de esgoto sanitário urbano 

Sistema de esgoto sanitário rural 

Drenagem pluvial 

Pavimentação de vias 

799 Até 2.022 

Qualificação de assentamentos com as piores condições 

habitacionais 

173 Até 2.018 

Construção de Unidade Sanitária 108 Até 2.015 

Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010. Org. OLIVEIRA, 

Letícia Parreira, 2012. 

 

Outras intervenções também são necessárias nesses bairros, principalmente, no que 

tange à precariedade ou ausência de infraestrutura. Já a regularização fundiária é uma questão 

que os administrados públicos iriam, desde a conclusão do Plano Local Habitacional de 

Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG), ter iniciado a regularização das casas ou 

terrenos dispostos ilegalmente, uma vez que outras intervenções como, por exemplo, as 

construções de moradias, necessitavam da disponibilização das verbas do governo federal. As 
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demais melhorias habitacionais têm prazos de cumprimentos previstos entre os anos de 2015 e 

2022, conforme se identifica no Quadro 4. 

Em decorrência no déficit habitacional levantando constatado pelo Plano, com o 

financiamento federal, um novo bairro de interesse social, está sendo criado no perímetro 

urbano de Capinópolis (MG). Esse será nomeado Vale dos Sonhos e já está registrado em 

cartório.  

O novo bairro atenderá 200 famílias com renda máxima de R$ 1.600,00, sendo que, 

esses lotes (Figura 22) já estão delimitados no terreno adquirido pela Prefeitura Municipal de 

Capinópolis (MG).  

 

Figura 22 - Capinópolis (MG): loteamento para o bairro Vale dos Sonhos (2013). 

 
Fonte: OLIVIERA, Letícia Parreira, 2013 

O bairro Vale dos Sonhos, conforme a figura 23, se localizará na porção leste da 

rodovia MGT 154, área essa que foi selecionada pela Prefeitura Municipal de Capinópolis 

devido a sua proximidade com o centro da cidade, bem como por ter acesso a equipamentos 

públicos, visto que em um raio mediano há presença de escola, unidade básica de saúde 

(PSF), praça, clube, padaria, etc (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS, 2010). 
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Figura 23 – Capinópolis (MG): localização do bairro Vale dos Sonhos (2013). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capinópolis. Plano Local de Interesse Social, 2010. Org. OLIVEIRA, Letícia Parreira, 2012.
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 Outros elementos que interferiram nessa escolha da área do bairro tiveram bases em 

estudos realizados sobre os aspectos do solo, que apontaram um local com condições estáveis 

a construção das vias e das casas do bairro. Todavia, o bairro Vale dos Sonhos se localizará 

próximo a rodovia, o que necessitará intervenções e cuidados públicos para que não ocorra 

eventualidades como as notadas em bairros com essa característica de localização.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trajeto percorrido para entender os elementos urbanos da cidade de Capinópolis 

(MG) direcionou a novos olhares que influenciaram diretamente na análise final da pesquisa. 

Um exemplo é a caracterização dos bairros, essa que é tratada para além da avaliação do 

Plano Local Habitacional de Interesse Social realizado pela Prefeitura Municipal de 

Capinópolis (MG). Isso contribuiu de forma essencial para uma visão detalhada dessa cidade 

e para uma nova observação das pequenas cidades, as quais apresentam processos e 

deficiências frequentemente constatados nas metrópoles, médias e grandes cidades.  

Ainda existe uma escassez de estudos, de forma geral, também sobre a postura dos 

agentes públicos para atender a demanda de infraestrutura e demais necessidades que ficam a 

desejar nas pequenas cidades brasileiras. Esse trabalho, juntamente com outros recentes 

publicados, trazem questões iniciais a serem discutidas e investigadas sobre esse nosso objeto 

de estudo, a pequena cidade e, mais especificamente, sobre o município de Capinópolis (MG). 

O Plano Local Habitacional de Interesse Social da cidade de Capinópolis (MG) é um 

importante passo efetivado pela administração pública capinopolense para melhorar as 

deficiências nas condições dignas de moradia, e porque não, de vida da população local. Foi 

por meio desse Plano que pode-se constatar para a pesquisa como ocorreu o processo de 

expansão da cidade, justificando sua orientação, ou seja, o direcionamento de sua ampliação 

para o sul da rodovia MG 226 e, recentemente, para leste da rodovia MGT 154.  

Também embasado no Plano Local Habitacional foi possível compreender as 

condições de infraestrutura da cidade, alertando para a acessibilidade de alguns bairros e 

recapeamento de vias, visto que a cidade nesse processo de crescimento necessita de um 

planejamento urbano adequado que minimize os problemas de deslocamento, de ocupação 

irregular e dentre outros. 

Essa pesquisa sobre Capinópolis (MG) pode ter relevância, sobretudo, por se inserir 

nos primeiros trabalhos acadêmicos realizadas na região do Pontal do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba. As informações e as análises aqui levantadas poderão servir de suporte para 

novas dúvidas, proposições e estudos que aumente o conhecimento sobre os mais variados 

aspectos geográficos, econômicos, históricos, etc. 

Deste modo, a pesquisa atingiu seu objetivo de compreender a expansão urbana e 

condições de moradia de Capinópolis (MG) divulgando informações importantes sobre a 

cidade. Entretanto, ainda se ressalta a necessidade de atenção do poder público as condições 
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habitacionais na cidade pesquisada, além de intervenções diretas que atendam e proporcione 

bases para que a população de baixa renda continue tendo acesso não somente a moradia 

digna, mas também, a educação e saúde de qualidade. 
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