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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo caracterizar os equipamentos de infraestrutura urbana no povoado do Garimpo do Bandeira (município de Frutal, MG), visando à produção

de ferramentas para o planejamento socioambiental. Os seguintes equipamentos urbanos estão sendo analisados: energia elétrica, mobilidade, serviços de saneamento básico,

saúde e educação. A caracterização dos equipamentos de infraestrutura urbana foi realizada com aplicação de questionário semiestruturado, em entrevistas feitas com 88

moradores do povoado, e observações de campo, com a localização registrada por GPS portátil. Futuramente, tais dados serão especializados com a elaboração de

representação cartográfica. Como resultados preliminares, registramos que muitas casas estão inabitadas e aproximadamente 100 famílias residem no povoado, sem transporte

público para as regiões centrais do município, localizadas a 30 km de distância. Localmente, as ruas apresentam calçamento precário, com dificuldades para a mobilidade de

veículos e pedestres, a iluminação pública existe apenas em pequeno trecho de vias principais, mas todas as casas possuem instalação de energia elétrica. Água e esgoto não

são tratados, o descarte do esgoto é feito em fossas e a água de abastecimento é proveniente de poço artesiano instalado pela prefeitura municipal, com distribuição racionada.

Os resíduos sólidos são coletados semanalmente. O atendimento de saúde é feito em Unidade Básica Saúde, com consultas médicas semanais (pediatria e clínica geral) e

atendimento básico de enfermagem diário, sendo a disponibilidade de ambulância insuficiente para o atendimento de emergências e exames que exigem o deslocamento até a

cidade de Frutal. No que tange a educação, a única escola atende apenas crianças do 1º ao 9º ano. Nossos resultados preliminares indicam o difícil acesso à cidade e condições

insuficientes de equipamentos de infraestrutura urbana para o atendimento do povoado.
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