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I. MATRIZ ESTRATÉGICA DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL

O QUE NOS INFORMA A POPULAÇÃO?
NUVEM DE PALAVRAS EXTRAÍDA DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO

alagamento

IPTU verde
árvores nativas águas pluviais
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entorno bens tombados

perímetro urbano
inventário
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complexo ferroviário

incentivos fiscais

trânsito

atualização parcelamento, uso e ocupação do solo
ambulantes

regularização

uso de agrotóxico

sinalização de trânsito

associativismo
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arborização urbana

saneamento rural

placas e letreiros

ciclovias

construções irregulares
mudança rodoviária
centro de bairro
chacreamento
ligações clandestinas
educação ambiental

áreas verdes

descarte de entulho
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COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI?
PREMISSAS DO PROCESSO DE REVISÃO DO PDDUA 2018

LEVANTAMENTOS, ANÁLISES E SISTEMATIZAÇÕES DE
INFORMAÇÕES
CONSOLIDAÇÃO DE CARTOGRAFIA BÁSICA

ATUALIZAR A VISÃO SOBRE A
DINÂMICA TERRITORIAL E
URBANA DO MUNICÍPIO

VISISTAS EM CAMPO PARA TOMADA DE
CONHECIMENTO DA REALIDADE
OFICINAS E REUNIÕES
INSTITUIÇÃO DE UM PROCESSO TÉCNICOCOMUNITÁRIO PARTICIPATIVO

OUVIR A POPULAÇÃO, O
GOVERNO, OS TÉCNICOS E
DEMAIS ATORES SOBRE OS
PROBLEMAS LOCAIS, SUAS
CAUSAS E EFEITOS

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA AGENDA DE EVENTOS
PÚBLICOS
DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE
REVISÃO

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CLIMA URBANO
ATUALIZAR O PDDUA À LUZ DOS
NOVOS CONTEÚDOS A ELE
AFETOS E DAS TENDÊNCIAS
CONTEMPORÂNEAS DE GESTÃO
URBANA E MUNICIPAL

DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO DE RISCOS
CIDADES COMPACTAS E PARA PESSOAS
DESEMPENHO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO

DEFINIR O PERÍMETRO URBANO COM CLAREZA
FIRMAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL SOBRE O
CONTROLE DO SOLO RURAL
CORRIGIR AS DEFICIÊNCIAS E
LACUNAS DO PDDUA 2006

ATUALIZAR OS PARADIGMAS DO DESENVOLVIMENTO
URBANO À LUZ DAS POLÍTICAS NACIONAIS E NOVA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
ATRIBUIR UMA CONDIÇÃO MAIS INSTRUMENTAL

PROPORVISÃO ESTRATÉGICA
SOBRE O DESENVOLVIMENTO
LOCAL PARA ALCANCE DE
MAIOR QUALIDADE DE VIDA NO
CAMPO E NA CIDADE

VISÃO SISTÊMICA SOBRE AS QUESTÕES LOCAIS
APOSTA NO PLANEJAMENTO
COMPROMISSO DE TODOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESSE É O PACTO DESEJADO!
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TENDÊNCIAS IDENTIFICADAS
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COMO PROPOMOS ORGANIZAR O TRATAMENTO SISTÊMICO DAS QUESTÕESPROBLEMA E PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO?
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CONCEPÇÃO ESTRUTURAL TEMÁTICA ESTRATÉGICA DO PDDUA
2018
DOCUMENTO INTERNO - INSTRUÇÃO
Denominação do TEMA
EIXO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRUTURANTE

Denominação do Eixo Estratégico

Denominação do Proj. Estr.

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Descrição do Cenário

Descrição dos Objetivos

Diretrizes Gerais

Objetivos do Proj. Estr.
Descrição dos Objetivos

Elenco de Diretrizes Gerais

Classificação do Cenário

Diretrizes Setoriais (interações temáticas)

Descrição do Proj. Estr.

Tema

Tema

Tema

Tema

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Descrição

DEFINIÇÕES
Eixo Estratégico. Visão de futuro a ser alcançada e o estímulo impulsionador para a
mudança. O eixo estratégico facilita a integração das ações governamentais e ajuda
a entender as interrelações temáticas entre os diversos setores da Administração na
busca dos objetivos que traduz. Trabalha com a definição dos objetivos temporais do
Plano Diretor e a quantificação das metas a atingir nos próximos dez anos e outros
marcos temporais estabelecidos.
Propostas Gerais(objetivos e diretrizes gerais do Eixo Estratégico). Conjunto de
proposições abrangentes que embutem as ideias criativas para se alcançar os
objetivos e metas dos eixos estratégicos e de efetivação dos princípios e diretrizes da
política urbana.
Projeto Estruturante(objetivos, diretrizes e indicações).Projeto associado à viabilização
do Eixo Estratégico.
Diretrizes Setoriais. Por segmento e suas interações temáticas.
Projeto Âncora (objetivos, diretrizes e indicações). Atua sobre um recorte territorial
específico.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA TERRITORIAL E URBANA MUNICIPALDE
TRÊS CORAÇÕES/MG

- Sustar o processo de segregação socioterritorial da Cidade de Três Corações.
- Orientar o equacionamento das situações de risco no meio urbano pelo controle das
cheias dos rios.
- Estabelecer um Sistema de Áreas Verdes no Município.
- Introduzir o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado para o Transporte
Sustentável - DOTS nas soluções em mobilidade.
- Fixar a Paisagem Cultural de Três Corações.
- Revelar, integralizar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e paisagístico do
Município na afirmação da identidade e senso de pertencimento de seu povo.
- Potencializar os atributos locais identificados para o incremento do desenvolvimento
socioeconômico do Município.
- Ampliar as condições de atratividade do Município para o turismo, promover sua
integração e aumentar sua relevância para os Circuitos das Águas e da Estrada Real.
- Criar um ambiente favorável ao fomento de arranjos e cadeias produtivas
diversificadas como meio de qualificação da área rural no âmbito da economia
solidária.
- Adequar o arcabouço jurídico institucional municipal às políticas urbanas nacionais e
à legislação aplicável.
- Atualizar a condução do planejamento urbano municipal à luz das tendências e
práticas contemporâneas.
- Apontar os caminhos para engajamento do Governo municipal à reforma urbana e
para aprimoramento de sua capacidade de gestão.
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II. BASES PARA O MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
O comando emitido pelo Estatuto da Cidade (EC), de que as propostas resultantes do
Plano Diretor devem considerar a abrangência sobre todo o Município (LF 10.257/2001,
art. 40 §2o), clarifica o alcance da competência do Governo local para exercer o
planejamento e o controle do uso e da ocupação do solo sobre todo o território
municipal. Nesse sentido, confirma o Macrozoneamento como a principal ferramenta
para a organização das estratégias de desenvolvimento e de ordenação sobre a
integralidade de seu território.
A lógica do planejamento territorial municipal deve estar amparada no
reconhecimento dos fatores de diferenciação que caracterizam as áreas urbanas e
não urbanas (aquelas comprometidas com os usos de produção típicos do campo;
áreas que abrigam comunidades tradicionais com dinâmicas sociais, culturais,
práticas e modos de viver específicos; outras destinadas à regularização fundiária no
meio rural; ou ainda que contenham elementos de valor histórico, cultural ou
paisagístico; áreas protegidas por força de lei ou passíveis de preservação pelo
potencial de prestação de serviços ambientais, dentre outras).
Importa considerar que a diferenciação entre os usos que se faz dos diversos recortes
territoriais não se traduz tão somente na divisão entre urbano e rural, tendo em vista a
diversidade das interações entre as várias dinâmicas de uso e ocupação do solo
presentes em cada Município: daquelas com a cidade e, em mão dupla, desta com
as demais.
A partir das condicionantes físico-territoriais presentes em Três Corações (hidrografia,
topografia, rodovias, linha férrea, fragmentos florestais), dos novos projetos previstos e
seus impactos e do reconhecimento das dinâmicas socioambientais incidente, foram
definidos três pilares que sustentam a formulação da proposta para ordenamento
territorial e delimitação das Macrozonas, bem como sua destinação, segundo
revelado no esquema a seguir apresentado:

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL URBANA
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO
ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIOECONÔMICO DAS
COMUNIDADES LOCAIS
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CARACTERIZAÇÃO DOS PILARES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO
1. QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL URBANA
Inclui as ações e propostas dirigidas à qualificação ambiental urbana da Cidade e de
Flora, tendo em vista a materialização dos princípios e premissas da reforma urbana
definidas pelo Estatuto da Cidade e rebatidas nas propostas do PDDUA e legislação
urbanísticas.

2. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Compreende as áreas especiais de conservação ambiental, as áreas de interesse
para conservação e conectividade e as áreas prioritárias para recuperação das
matas ciliares. A função deste sistema é integrar e formar corredores ecológicos a
partir da conexão de áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais
(RLs), reduzindo os impactos negativos da fragmentação sobre a biodiversidade local
e aumentando a qualidade ambiental do Município.
A proteção e a recuperação dessas áreas são de suma importância para a recarga
de aquíferos, visto que a revegetação protege o solo contra o processo erosivo,
aumenta a infiltração das águas e reduz o escoamento superficial,
consequentemente, minimizando o assoreamento dos rios e reduzindo o pico de
enchentes.
(i) Áreas de Interesse para Conservação Ambiental e Conectividade:são as áreas de
cobertura vegetal mais densa e de extensão expressiva, identificadas no Município
através dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que poderiam ser passíveis de
proteção através da criação de Unidades de Conservação, inclusive Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
(ii) Áreas Especiais de Conservação Ambiental: são as áreas verdes já estabelecidas
pelo Plano Diretor (LC. 192/2006) através de zonas especiais de preservação
ecológica, bem como as áreas verdes identificadas e consolidadas.
(iii)Áreas Prioritárias para Recuperação de Mata Ciliar:são as áreas sinalizadas como
críticas para recuperação das formações vegetais que ocorrem nas margens dos rios
e córregos. A partir do cruzamento dos dados de hidrografia com os de fragmentos
florestais, obtidos pelo CAR e por imagens de satélite, foram identificados os recursos
hídricos que apresentam maior carência de matas ciliares.
3. ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIOECONÔMICO DAS COMUNIDADES LOCAIS
Compõe este sistema as comunidades localizadas no espaço rural, as comunidades
rurais com produção familiar e os núcleos testemunhais do Município.
8
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Tendo em vista o enfraquecimento da produção familiar pela inviabilização de suas
atividades, da sua organização socioprodutiva, do avanço da transformação das
formas de uso das pequenas propriedades e pela dependência desta população aos
postos de trabalho nas propriedades de maior porte, o objetivo deste sistema é
organizar as comunidades locais através do aproveitamento de características com
potencial de atrativo turístico (rural, histórico-cultural, esportivo e gastronômico) e da
manutenção da diversidade produtiva, orientados à redução dos impactos
ambientais e ao fortalecimento socioeconômico das comunidades.
Comunidades localizadas no espaço rural: são todos os grupos fixados na Macrozona
Rural, incluindo aqueles que não possuam como característica a realização de
atividades agropecuárias e ainda aqueles cujas características são de área de
transição desarticuladas da malha urbana consolidada.
Comunidades rurais com produção familiar: são as comunidades identificadas como
produtoras de agricultura familiar, cujas estratégias devem incentivar a organização
socioprodutiva.
Núcleos Testemunhais: são as localidades cujo território tem valor testemunhal para o
Município pelo patrimônio histórico-cultural e pelo reconhecimento de comunidades
tradicionais quilombolas. São núcleos testemunhais de Três Corações: Flora, Santa Fé e
Taquaral/Cotta/Portão de Cambuquira.
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MACROZONEAMENTO
As Macrozonas abrigam as diretrizes gerais para a proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável do Município, oferecendo as bases para a formulação
dos parâmetros para parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e rural, bem
como buscam articular as políticas socioambientais nos arranjos territoriais nelas
caracterizados.

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo.

MACROZONAS
MACROZONA RURAL SUSTENTÁVEL: corresponde às áreas do Município destinadas ao
aproveitamento sustentável pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias,
extrativas e turísticas, visando propiciar a melhoria nas condições de vida da
população rural, respeitar a cultura das comunidades tradicionais e garantir a
preservação e conservação ambiental e cultural de Três Corações.
São diretrizes da Macrozona Rural Sustentável:
 estabelecer estratégias de fortalecimento da produção familiar;
 promover a conservação, a preservação e a recuperação ambiental, a partir da
regularização da situação das APPs e RLs;
10
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 identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação;
 habilitar o licenciamento ambiental rural para incidir mais efetivamente no padrão
de uso do solo, visando reduzir o uso de agrotóxicos;
 avaliar as tendências de mecanização e seus impactos nos processos erosivos e de
assoreamento dos rios e na perda de qualidade do solo;
 realizar o cadastro fundiário da área rural;
 explorar os atributos naturais e o patrimônio cultural presentes no meio rural para
estabelecer novas cadeias produtivas do turismo;
 identificar as interrelações entre as dinâmicas do espaço rural com o espaço
urbano, como subsídios ao planejamento do território e de políticas setoriais;
 investir em infraestrutura orientada para a qualidade das estradas vicinais;
 fortalecer a organização socioprodutiva a partir de capacitação, assistência
técnica e campanhas de incentivo à criação de cooperativas e associações,
visando propiciar o fortalecimento da produção familiar e sua inclusão na política
de compras públicas (para merenda escolar e alimentação da ESA, por exemplo);
 incentivar a recuperação das escolas das comunidades rurais, com orientação
para capacitação em atividades agrícolas, organização e fortalecimento da
identidade agroprodutiva, além de atividades de educação ambiental
envolvendo pais e alunos nas ações de recuperação ambiental local;
 incentivar o beneficiamento da produção pelas comunidades em associação com
atividades típicas regionais (queijo, doces, café), orientadas à visitação,
experimentação e experiências de vivência rural.
MACROZONA INDUSTRIAL: refere-se às porções do território municipal destinadas a
abrigar as atividades industriais. Inclui o Distrito Industrial, o Mini Distrito, situado na MG862, o loteamento industrial de Amadeu Miguel até o silo, os Eixos Rodoviários da BR381 (Rodovia Fernão Dias) e da BR-491, em direção à Varginha.
São diretrizes da Macrozona Industrial:
 adequar as instalações industriais às condições ambientais e sanitárias previstas em
lei;
 avaliar os impactos de transporte e logística das indústrias;
 incentivar a instalação de indústrias não poluentes;
 incentivar a instalação de estabelecimentos que se utilizem mão de mão de obra
local;
 promover a qualificação urbanística e paisagística dos distritos industriais;
 disciplinar a segregação das faixas de domínio das rodovias.
MACROZONA URBANA: compreende as áreas de ocupação urbana delimitadas pelo
perímetro urbano.
São diretrizes da Macrozona Urbana:
 direcionar o adensamento urbano para as áreas com melhores condições de
moradia, servidas por infraestrutura, equipamentos e serviços públicos;
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

 promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em áreas carentes de
qualificação urbana,
 priorizar os investimentos públicos nas áreas de assentamentos precários;
 reconhecer e valorizar o conjunto urbano e paisagístico do Centro Histórico do da
Cidade;
 restringira ocupação em áreas de risco e áreas inundáveis;
 garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados;
 investir na qualificação dos espaços públicos da cidade;
 aproveitar e expandir a produção de mudas, já realizada pela Prefeitura,
incorporando espécies nativas pioneiras e intermediárias, visando orientar a
produção de acordo com as demandas de recuperação ambiental e arborização
urbana.
MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL: compreende a área
dos grandes equipamentos implantados e previstos. O Complexo Hospitalar, a Usina
Termoelétrica, a Arena do Rei e a Pista de Kart somados aos já instalados -o aterro
sanitário, a Colônia Santa Fé (Parque Florestal) e a penitenciária -, nas proximidades,
indicam a configuração de um cenário totalmente novo para essa grande área
situada a nordeste do perímetro urbano atual. O objetivo desta Macrozona é indicar
parâmetros para esta nova dinâmica territorial, caso os equipamentos venham a ser
efetivamente implantados, de modo a criar uma visão de conjunto, articulando
soluções de mobilidade, infraestrutura, turismo e preservação do patrimônio cultural e
ambiental.
São diretrizes da Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial:
 realizar estudos de mobilidade para avaliar as soluções viárias necessárias para a
região, devido aos impactos de transporte e logística dos equipamentos instalados;
 promover a qualificação ambiental da macrozona;
 indicar as necessidades de complementação da infraestrutura;
 estabelecer os parâmetros de uso e ocupação dos diferentes recortes territoriais
que a compõem.
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III. BASES PARA O ZONEAMENTO URBANO

DIRETRIZES GERAIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
a) Promover o desenvolvimento da Cidade sobre a malha urbana já implantada,
privilegiando-se o aproveitamento de terrenos vazios.
b) Revigorar a zona central de Três Corações a partir de uma política de valorização e
preservação do conjunto histórico e cultural.
c) Qualificar e complementar o sistema de praças, parques e áreas verdes da Cidade
de Três Corações de modo a garantir equilibrada distribuição de áreas de
amenidades em toda a área urbana.
d) Priorizar a implantação de equipamentos públicos e de melhorias nos espaços
urbanos nos bairros que integram a Zona de Qualificação da Estrutura Urbana.
e) Regulamentar as Zonas Especiais de Interesse Social, tendo em vista a elaboração e
implementação dos respectivos projetos de regularização urbanística e fundiária,
buscando soluções que favoreçam a distribuição de HIS em diferentes bairros na
malha urbana existente.
f) Incentivar a mistura de usos nos bairros por meio da localização de atividades de
maior impacto sobre o uso residencial para as vias de maior hierarquia no sistema
viário.
g) Restringir a implantação de empreendimentos que bloqueiam excessivamente a
permeabilidade da malha urbana.
h) Instituir a Operação Urbana Consorciada - OUC Estação Museu Tricordiano,
abrangendo a área do conjunto da Estação Ferroviária até o Bairro Triângulo, que
deve ser pensada de forma integrada, como múltiplas ações de valorização do
espaço público, recuperação do patrimônio histórico e integração entre áreas
urbanas nas duas margens do Rio Verde, podendo ainda abrigar empreendimentos
imobiliários que participem da viabilização econômica da OUC.
i) Impedir a ocupação de áreas de risco e corrigir as situações de desconformidade.
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ZONEAMENTO URBANO
O Zoneamento Urbano é o instrumento utilizado de regulação o uso e ocupação do
solo. Em linhas gerais, subdivide a área urbana municipal em diferentes categorias e
para cada uma delas define parâmetros urbanísticos próprios.
Para o zoneamento urbano de Três Corações foram considerados as condicionantes
ambientais, as características físico-territoriais, os padrões de ocupação urbana, a
renda e as possibilidades de adensamento no território.

CATEGORIAS DO ZONEAMENTO URBANO:Para a proposta do uso e ocupação do solo
urbano de Três Corações são estabelecidas três categorias:
Os EIXOS VIÁRIOS orientam os padrões de usos e atividades, definindo os tipos
permitidos em função da classificação hierárquica das vias urbanas, de acordo com
os riscos à segurança, o incômodo causado à vizinhança e os impactos ambientais
negativos gerados, inclusive em relação ao funcionamento das vias.



As ZONAS URBANAS tratam do controle do adensamento, estabelecendo os
parâmetros urbanísticos e as normas para o seu cumprimento de acordo com os
setores urbanos. São considerados os seguintes parâmetros urbanísticos de
construção: coeficiente de aproveitamento básico e máximo, índice de
verticalização, taxa de ocupação e de permeabilidade do terreno e afastamentos do
lote.



Os SISTEMAS articulam proposições conjuntas e se sobrepõem às zonas e aos
eixos viários, de modo a promover a conexão de áreas descontínuas a partir de
formas de tratamento compartilhadas.
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ZONAS URBANAS

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo.

ZONA CENTRAL: Compreende o núcleo central do município, que concentra grande
parte dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços, necessitando de parâmetros e
diretrizes específicas para a estruturação e qualificação do espaço urbano com vistas
à melhoria dos sistemas de mobilidade e acessibilidade, dos equipamentos urbanos e
da infraestrutura de saneamento básico.
Inclui ainda a ÁREA DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE CULTURAL (APAC) que é a porção da
zona central que contém o conjunto arquitetônico testemunho da memória da
Cidade cujo valor deve ser preservado em seus aspectos paisagísticos, volumétricos e
arquitetônicos, valorizando o conjunto do patrimônio histórico-cultural de Três
Corações.
São finalidades da ZC:

 Privilegiar o uso misto das atividades;
 Investir na infraestrutura de saneamento básico, com prioridade para a
promoção do tratamento do esgoto sanitário e da drenagem pluvial, através da
implantação de rede separadora absoluta;
 Valorizar as áreas de concentração comercial através de intervenções de
melhoria do espaço público e de normas para instalação de letreiros nos
estabelecimentos e demais equipamentos publicitários;
 Estabelecer ações de recuperação e valorização do patrimônio históricocultural construído e seu entorno.
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 Investir em transporte público compatível com as dimensões das vias existentes
na região central;
 Priorizar a ocupação horizontal, admitida a verticalização com garantia de
conforto térmico e ambiental e condicionada à implantação de infraestrutura
urbana adequada;
ZONAS DE ADENSAMENTO BÁSICO: São as porções do território urbano consolidadas,
com baixo e médio potencial construtivo e ocupação preferencialmente horizontal.
Destinadas prioritariamente ao uso residencial, bem como a atividades compatíveis
com o uso residencial.
São finalidades da ZAB:

 Priorizar a ocupação horizontal, destinada ao uso residencial uni e multifamiliar
e atividades compatíveis;
 Conter a expansão urbana sobre áreas ambientalmente protegidas e/ou
frágeis;
 Garantir a qualificação do espaço público, a partir de área de recreação e
lazer.
ZONA ADENSÁVEL: Corresponde à zona de alto potencial construtivo, com
capacidade de adensamento e verticalização para aproveitamento da infraestrutura
e equipamentos urbanos instalados e previstos.
São finalidades da ZA:

 Incentivar a ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, aplicando os
instrumentos indutores do desenvolvimento urbano para estímulo ao
adensamento;
 Incentivar a verticalização com garantia de conforto térmico e ambiental e
condicionada à implantação de infraestrutura urbana;
 Prever áreas para promoção de habitação de interesse social.
ZONAS DE QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA URBANA: referem-se às zonas consolidadas,
com baixo potencial construtivo cujas áreas necessitam de investimentos públicos em
infraestrutura, serviços e equipamentos comunitários.
São diretrizes da ZQEU:

 Garantir a oferta de equipamentos urbanos de educação, saúde e lazer, para
atendimento das demandas sociais;
 Prover infraestrutura adequada para que sejam admitidas novas ocupações;
 Investir na melhoria do sistema de transporte público para atender as
populações de baixa renda.
ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL: são as áreas ocupadas por assentamentos de
população de baixa renda, destinadas à implementação da política habitacional do
Município, prioritariamente, à regularização fundiária, à urbanização e à produção de
Habitação de Interesse Social. São propostas três categorias de ZEIS:
ZEIS 1 - são os assentamentos irregulares em condições precárias de
habitabilidade ocupados por população de baixa renda, em áreas de fragilidade
ambiental e/ou áreas de risco já comprometidas pela ocupação:
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Feira de Gado
Cinturão Verde
Triângulo
Prolongamento da Rua Valter Borges

ZEIS 2 - são os conjuntos habitacionais de interesse social, carentes de
infraestrutura urbana e equipamentos urbanos públicos:






Amadeu Miguel
Vila Bela II
Nova Três Corações
Belo Horizonte

Poderá ser demarcada ainda uma nova categoria de especial interesse social,
ZEIS 3, que seriam áreas novas previstas a destinação de Habitação de Interesse
Social, prioritariamente para população reassentada das áreas de ou inseridas em
programas municipais, estaduais ou federais que visem à ocupação de áreas
vazias ou subutilizadas.
São finalidades das ZEIS:

 Investir na infraestrutura de saneamento básico, com prioridade para a
promoção do tratamento do esgoto sanitário;
 Garantir a oferta de equipamentos urbanos de educação, saúde e lazer, para
atendimento das demandas sociais;
 Investir na melhoria do sistema de transporte público para atender as
populações de baixa renda;
 Desapropriar as áreas de risco ocupadas quando necessário, garantindo a
reinserção da comunidade local em áreas próximas ao seu local de origem.
ZONA DE ESPECIAL INTERESSE INSTITUCIONAL: compreende as áreas ocupadas pela
Escola de Sargento de Armas (ESA).
São finalidades da ZEII:

 Estabelecer diálogo entre órgãos e entidades governamentais responsáveis
pela gestão das áreas militares, respeitando as definições das legislações
urbanísticas do município;
 Conter a expansão sobre áreas ambientalmente protegidas e/ou frágeis.
ZONA URBANA DE BAIXA DENSIDADE: corresponde às áreas de sítios e chácaras a
serem regularizadas, tendo em vista que atualmente apresentam conflitos por não se
enquadrar na legislação urbana nem na legislação rural.
São finalidades da ZEBD:

 Estabelecer parâmetros de regularização dos imóveis situados nesta zona;
 Proibir a ocupação de novas áreas.
ZONA URBANA INDUSTRIAL: compreende a porção ocupada pelo Mini-Distrito, cujas
atividades industriais devem respeitar critérios e parâmetros de ocupação específicos
a fim de compatibilizar seu uso com as zonas residenciais de seu entorno.
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São finalidades da ZUI:

 Privilegiar a instalação de indústrias não poluentes;
 Condicionar a instalação de indústrias potencialmente poluidoras à realização
de Estudo de Impacto Ambiental que fundamentará o processo de
licenciamento ambiental de acordo com a legislação vigente;
 Incentivar a instalação de empreendimentos que utilizem prioritariamente a
mão de obra local.
ZONAS DE EXPANSÃO URBANA: compreendem áreas parcialmente parceladas e
ocupadas, caracterizadas como vetores possíveis de expansão da malha urbana.
São finalidades da ZEU:

 Garantir a integração de novos parcelamentos com a malha viária existente.
 Preencher os interstícios da malha urbana consolidada, através da definição
de limites físico-territoriais reconhecíveis.
 Garantir a provisão de infraestrutura adequada para que sejam admitidas
novas ocupações.
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SISTEMA DE ÁREAS VERDES
Inclui as praças, parques e demais áreas verdes que possibilitem a recreação, o lazer e
a conservação ambiental, incluindo áreas às margens do Rio Verde e do Rio do Peixe
melhorando a qualidade das condições ambientais e paisagísticas.
São finalidades do sistema:
 Contribuir para a melhoria do microclima urbano;
 Qualificar o espaço público urbano, investindo na melhoria da acessibilidade e
arborização das calçadas.
 Criar corredores ecológicos urbanos do Rio Verde e do Rio do Peixe,
garantindo e potencializando as áreas de preservação permanente dos rios.
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SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS
Como proposta do PDDUA, também está em estudo um sistema de controle de
cheias, cujas áreas estarão condicionadas a parâmetros de prevenção de risco a
enchentes, inundações e deslizamentos. Reconhece-se que o tema ainda está em
desenvolvimento já que as informações trabalhadas até o momento são insuficientes
para a uma boa delimitação das áreas de controle de cheias.
As manchas sinalizadas no MAPA 1 referem-se aos dados produzidos pelo CPRM
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) em 2015. A partir destes dados, o IBAM
gerou um novo mapa (MAPA 2) cruzando as informações do CPRM com as cotas
identificadas nos eventos recorrentes (842m), segundo informações disponibilizadas da
Prefeitura Municipal. Como a base cartográfica utiliza as curvas de nível do IEDE-MG
(Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais), disponibilizadas num
intervalo de 20m e 20m, utilizou-se assim a cota de 840m como cota mínima para
áreas de risco a inundações e enchentes.
Entretanto, as informações técnicas existentes, tanto do CPRM quanto produzido pelo
IBAM, são passíveis de críticas pela escala em que foram elaboradas e, portanto,
serão revistas a partir dos dados técnicos em produção pela Prefeitura Municipal de
Três Corações.
Vale considerar ainda que as manchas de áreas sujeitas a inundações e enchentes
não implicam que sejam áreas necessariamente não edificáveis.

MAPA 1 – Informações CPRM
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MAPA 2 – Cruzamento das informações do CPRM com bases IEDE-MG

São finalidades do sistema:






Cadastrar a população moradora das áreas de risco a deslizamentos,
inundações e enchentes;
Realizar estudos geotécnicos e hidrológicos detalhados das áreas críticas do
município e impactos nos municípios vizinhos.
Criar um sistema de alerta de cheias e plano de contingencia para remoção
temporária preventiva da população das áreas de risco;
Investir na infraestrutura de drenagem pluvial adequada com sistema de
separação absoluta do sistema de coleta de esgotamento sanitário;
Investir em campanhas de educação ambiental, apontando para os impactos
ambientais causados pelo descarte irregular e o acúmulo de lixo nas encostas
e na rede de drenagem.
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Parâmetros urbanísticos*
Zoneamento
Urbano

Coeficiente de Coeficiente de
Gabarito (nº de
aproveitamento aproveitamento
pavimentos)
básico
máximo

Zona Central

1

Zona de adensamento
básico

1

Zona Adensável

1

Zona de Qualificação
da Estrutura Urbana

1

Zona de Especial
Interesse Social

1

Zona de Especial
Interesse Institucional

1

Zona Urbana de Baixa
Densidade

1

Zona Urbana
Industrial

1

Zonas de Expansão
Urbana

1

Taxa de
Taxa de
Ocupação Permeabilidade
máxima (%)
mínima (%)

Afastamentos
Frente

Fundos Laterais

Lote
mínimo?

*Os parâmetros urbanísticos estarão em discussão para a audiência pública.
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ESTRUTURA PRELIMINAR DOS CONTEÚDOS DO PDDUA 2018



PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL URBANA

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Objetivos
Diretrizes
Gestão democrática e transparência das informações
Base cartográfica única e Cadastro Técnico
Interações com as Secretarias Municipais e com as políticas setoriais
Tratamento das prioridades de investimentos apontadas no PDDUA e interação com os
instrumentos orçamentários - PPA, LDO e LOA

g. Fluxograma do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental Urbana
h. Indicadores e monitoramento


ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

a. Mapa do Macrozoneamento
b. Detalhamento das Macrozonas
(i) Função e objetivos da Macrozona
(ii) Diretrizes da Macrozona
(iii) Parâmetros de ocupação da Macrozona
(iv) Propostas específicas e/ou Projetos Estruturantes

c. Sistema de Mobilidade Municipal
(i) Mapa
(ii) Objetivos
(iii) Diretrizes
(iv) Propostas

d. Sistema Municipal de Áreas de Conservação Ambiental
(i) Mapa
(ii) Objetivos
(iii) Diretrizes
(iv) Propostas
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PERÍMETRO URBANO E CONTROLE DA EXPANSÃO URBANA

a.
b.
c.
d.


Diretrizes
Descrição (anexo)

Parcelamento do Solo Urbano
Zoneamento do Solo Urbano
Uso e Ocupação do Solo Urbano
Parâmetros Urbanísticos
Instrumentos de indução

EIXOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

a.
b.
c.
d.
e.
f.


Objetivos

ORDENAMENTO E CONTROLE DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

a.
b.
c.
d.
e.


Mapa

Denominação do Eixo Estratégico
Objetivos do Eixo Estratégico
Diretrizes gerais do Eixo Estratégico
Organograma do Eixo Estratégico
Diretrizes setoriais implicadas com o Eixo Estratégico
Projetos Estruturantes/Projetos Âncora

REBATIMENTOS NA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
Recomendações para a revisão do Código de Obras e Edificações e do Código Municipal
de Posturas.



ANEXOS E GLOSSÁRIO

LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
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ANEXO.
MAPAS EM A3
(PROPOSTAS PRELIMINARES DE MACROZONAMENTO MUNICIPAL E DO ZONEAMENTO URBANO)
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