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RESUMO 
 
 

Na metade do século XIX, surgiu o povoado denominado Espírito Santo do Cemitério, que em 
1881 passaria a se chamar Guarani. E com a chegada da ferrovia houve um incentivo no 
crescimento do povoado que se emancipou em 1911. A cidade de Guarani localiza-se na 
Mesorregião que fica na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, na BR 353, eleva-se à 400 
metros acima do nível do mar. No município há pequenas elevações, morros e colinas cobertos 
por uma exuberante vegetação, a cidade tem 7 praças , 90 ruas, 3 travessas e ladeiras e o 
clima é tropical. Guarani é dividida por um rio que se chama Rio Pomba e a parte mais 
importante da cidade fica na margem esquerda do rio que é ligada à outra por uma ponte 
metálica. O município tem cerca de 8.520 habitantes, dividida em uma população urbana de 
6.205 e rural de 2.315 habitantes e por isso não possui um Plano Diretor, por não alcançar o 
número mínimo de 20 mil habitantes, mas existe o Plano de Contingências que é um 
Planejamento de Riscos da Cidade. Quando o período de chuvas chega, a cidade sofre 
transtornos com a falta de drenagem urbana e o rio que corta a cidade transborda, pois têm 
apenas 4 metros de profundidade, fazendo com que os comerciantes e moradores sofram com 
as enchentes, e a parte mais afetada é a área central da cidade. O Rio Pomba é um rio 
brasileiro que banha os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. É um dos principais rio 
afluentes da margem esquerda do Rio Paraíba, seu comprimento é de 305 km, mas dentro do 
município de Guarani sua extensão é de 53 km. Este Trabalho Final de Graduação consiste na 
elaboração de um projeto urbanístico para melhoria da cidade. A proposta ideal para o 
município é a de aumentar a profundidade do Rio Pomba de 4 metros para 15 metros de 
profundidade, terá a criação também uma nova avenida na área central que dará acesso a um 
bairro chamado Nova Guarani, as ruas e avenidas passarão a ter 15 metros de largura 
contendo faixa de ciclovia, faixa para carros, para caminhões e ônibus e também acostamento, 
e por fim terá o projeto de um Parque Linear em toda extensão do Rio Pomba, no qual, o que 
estiver beirando o rio (que no caso são as residências) serão substituídos por comércios sob 
pilotis, dando uma linda vista para o Parque Linear.  


