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Objetivos: 

 Discutir a relação das políticas públicas e os 

instrumentos de gestão urbana para a construção 

de cidades saudáveis; 

 Caracterizar a região onde está localizado o 

município de Ituiutaba (MG); 

 Apresentar os desafios enfrentados por uma 

pequena cidade brasileira na construção da cidade 

saudável. 



Ituiutaba (MG): 



Ituiutaba (MG): 

Dados Gerais (2010) 

População residente total:  97.171 pessoas 

População residente urbana:  93.125 pessoas 

População residente rural: 4.046 pessoas 

Área da unidade territorial:  2.599 Km² 

Densidade demográfica municipal:  37,40 hab/Km² 

Área urbana: 37,5 Km² 

Densidade demográfica urbana: 2483,44 hab/Km² 

IDH: 0,818 (elevado) 



Vias de acesso e rede urbana: 



PIB: 



Produção agropecuária: 



Índices de desenvolvimento social: 



Área de abrangência da UFU: 



Cidade de Ituiutaba (MG): 



Área central: 



Densidade demográfica e habitacional: 



Verticalização: 



Renda média: 



% de migrante nordestino: 



Políticas e instrumentos: 

 Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001: 

Objetivo: regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelecer diretrizes gerais da 

política urbana e outras providências. 

 Plano Diretor Municipal: 

 Desafios: o caso da habitação. 

 



Condição socioeconômica dos bairros: 



Expansão dos conjuntos habitacionais: 



Edificações em construção: 



Domicílio sem banheiro sanitário: 



Renda média: 



Habitações: 

 Habitação social construída em 1960 e 1970: 



Habitações: 

 Habitação social construídas em 1980 e 1990: 



Habitações: 

 Habitação social na periferia da cidade: 



Habitações: 

 Habitação social construída em 2010: 



Desafios: 

 Infraestrutura: asfaltamento de vias; 

 Transporte público eficiente; 

 Espaços verdes e públicos; 

 Descontinuidade dos projetos políticos; 

 Capacitação técnica; 

 Financiamento de obras públicas; 

 Planejamento fragmentado. 

 



Desafios: 

 Chuva dia 15/11/2011: 



Desafios: 

 Chuva dia 15/11/2011: 



Desafios: 

 Plano de transporte público de 2005: 
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