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APRESENTAÇÃO
Ao longo da etapa de elaboração da Leitura Técnica (diagnóstico) para
embasamento da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental (PDDUA) de Três Corações, foram realizados eventos públicos
destinados à participação direta da sociedade tricordiana no processo. Tais
eventos se configuram como momentos-chave do trabalho, pois promovem o
diálogo entre a equipe técnica e os moradores ou usuários do Município.
Os dois eventos principais realizados naquela fase foram a Conferência
Municipal (em outubro/2017) e a Audiência Pública 1 (em dezembro/2017). A
Conferência Municipal, precedida por reuniões comunitárias nos bairros (préConferências),

marcou

a

instalação

do

Conselho

Municipal

de

Desenvolvimento Urbano (COMDUR) e a apresentação dos objetivos e
planejamento do processo de revisão do PDDUA.

Realização da Conferência Municipal
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Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2017.

Já a Audiência Pública 1 marcou o momento de apresentação do conteúdo
da Leitura Técnica, coordenada pela equipe do IBAM e consolidada no
Produto 2. Nos dois eventos, se reservou espaço para o debate da sociedade
em grupos de temas que integram o conteúdo básico dos planos diretores:
uso e ocupação do solo, patrimônio histórico e cultural, mobilidade,
habitação, meio ambiente e saneamento básico.
Realização da Audiência Pública 1
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Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2017.

Nesses fóruns de debate não se pretendeu esgotar a discussão dos temas, mas
possibilitar a apreensão das demandas, percepções e críticas da população e
grupos sociais organizados sobre os problemas do Município e da Cidade e
sugestões para superá-los.
De outro lado, o processo participativo estabelecido propicia o envolvimento
e busca aprimorar o entendimento da população sobre a natureza, o escopo,
as possibilidades e os limites do Plano Diretor.
Dessa forma, pretende-se estabelecer espaços de trocas, fazendo com que o
avanço dos trabalhos técnicos e discussões públicas se influenciem
mutuamente.
Além dos eventos principais de maior visibilidade do processo participativo de
revisão do PDDUA, outras atividades realizadas permitiram e vêm permitindo a
incorporação ao trabalho de manifestações e contribuições da população,
em especial nas reuniões com o COMDUR, mas também em encontros
comunitários nos bairros e na coleta de contribuições individuais de
moradores, por meio dos mecanismos de comunicação postos à disposição.
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A transparência das informações geradas pelo processo de revisão do PDDUA
é assegurada a partir da publicação e divulgação no site da Prefeitura
Municipal dos produtos que organizam os resultados de cada etapa do
trabalho.
Reunião de Pré-Conferência

Reunião COMDUR

Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2017.

Neste Produto 3. Diagnóstico Integrado e Prognóstico são compiladas as
diversas contribuições apresentadas pela população, seja nos eventos
públicos seja em outras atividades, no item 1. Sistematização dos Resultados
da Leitura Comunitária na forma de Fichas das Demandas da População.
Mais do que apenas um mero registro, buscou-se trazer para o trabalho a visão
comunitária sobre questões do Município e da Cidade, a partir da
organização do material por temas, indicando-se a correlação dos aspectos
levantados e suas implicações com o escopo do PDDUA.
No item 2. Diagnóstico Integrado adota-se uma abordagem analítica, a partir
de uma visão integrada entre o conteúdo técnico e as contribuições do
processo participativo.
Os Quadros-Síntese do Diagnóstico Integrado (item 2.1) correlacionam os
problemas e/ou questões identificados na Leitura Técnica, desdobrando-se
em aspectos favoráveis e desfavoráveis para o seu tratamento e superação,
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indicando a abrangência dos conjuntos de demandas apontados para um
determinado problema ou questão pela população.
A Matriz de Interação Temática (item 2.2) proporciona uma visão panorâmica
do conjunto de temas debatidos e/ou abordados pela população, sua
interação com os demais temas, seu rebatimento no PDDUA e nos
instrumentos que o integram. A matriz revela as interações temáticas e
propicia uma visão sistêmica das questões a serem trabalhadas no PDDUA e
na legislação urbanística complementar.
Na terceira parte deste Produto 3 apresenta-se o Prognóstico (item 3) onde
são delineadas tendências para o território, nos meios rural e urbano, a partir
dos resultados do processo técnico-participativo e avaliação dos projetos em
andamento e previstos, que indicam um prognóstico para o Município de Três
Corações a ser considerado na definição das proposições do PDDUA.
Compõe ainda este produto, no item 4. Desdobramentos, os próximos passos
do trabalho e, na forma de anexos, os materiais produzidos nos eventos
públicos e das reuniões das equipes do IBAM e da Prefeitura com o COMDUR,
realizados até o presente momento, bem como mapas temáticos que
embasam o prognóstico.
Observa-se que, do ponto de vista metodológico, o Diagnóstico Integrado
resultante dos aportes advindos da Leitura Técnica e da Leitura Comunitária,
constitui um passo intermediário e preparatório entre a diagnose e a definição
das proposições gerais do Plano Diretor (objeto do próximo Produto 4 a ser
elaborado), que balizarão as abordagens dos eixos estratégicos e diretrizes
gerais e setoriais a serem consolidados e/ou incorporados à revisão do PDDUA.
Esta etapa dos trabalhos será finalizada com a realização do Seminário do
Diagnóstico Integrado,

quando

os resultados

deste

Produto

3

serão

apresentados para a sociedade.

9

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 3

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

PRODUTO 3. DIAGNÓSTICO INTEGRADO E PROGNÓSTICO

1. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA LEITURA COMUNITÁRIA

Os resultados da Leitura Comunitária são apresentados na forma de fichas que
sistematizam as manifestações e demandas dos participantes nos eventos e
reuniões públicos realizados até o momento (ver no Anexo 01 os respectivos
relatórios).
▪ Fichas das Demandas da População
O material foi organizado por temas segundo a estrutura adotada no
documento Leitura Técnica e Prognóstico Preliminar (Produto 2). Em cada
tema, as contribuições e demandas foram agrupadas segundo a sua
associação por similaridade em segmentos temáticos que permitem a
identificação das implicações dos assuntos abordados com o PDDUA.
Cada tema está sistematizado em um conjunto de fichas que se estruturam
segundo a seguinte ordem temática:

✓ Clima Urbano, Território e Mudanças Climáticas
✓ Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico
✓ Meio Ambiente
✓ Saneamento Básico
✓ Mobilidade Urbana
✓ Habitação de Interesse Social
✓ Controle do Uso e Ocupação do Solo
✓ Área rural

10

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 3

Visando facilitar a leitura e a compreensão do material adotou-se como
legenda:

TEMA

Conforme apresentado no P2.

SEGMENTO

Subdivisão temática dada para fins de
ordenamento de assuntos de mesma natureza ou
categoria técnica.

REFERÊNCIA

Classificação dada segundo a natureza do
conjunto de demandas afins.

DEMANDAS

Transcrição da demanda recolhida nos eventos.

GRUPO DE DISCUSSÃO

Evento em que foi apresentada a demanda.

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Coluna de resposta ao demandante no sentido de
estabelecer um diálogo compreensivo sobre o
tratamento da demanda apresentada no âmbito
do PDDUA, de forma indicativa, sucinta e
preliminar.

Note-se que o conjunto de demandas não segue um único padrão, ora
restringindo-se a um aspecto pontual de determinada situação ou problema,
ora abrangendo indicações relacionadas com a gestão dos mesmos ou,
ainda, que apontam uma opinião ou solução para a questão que aborda. Há
também aquelas com caráter reivindicativo, que eventualmente já estão
sendo atendidas pela ação municipal, outras genéricas ou ainda que resultem
de desinformação. Todo o conjunto recolhido de demandas foi mantido e, por
vezes, alguma foi segmentada, por tratar de assuntos diferentes numa mesma
contribuição.
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1a.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Mudanças Climáticas
Referência: Ações de Adaptação às Mudanças
Climáticas

DEMANDAS
Mapear pontos de alagamento da cidade.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Realizar realocação de famílias residentes em áreas de risco,
com projetos de reurbanização e desapropriação imediata do
local.

Conferência Municipal

Desapropriar área de risco, removendo as famílias dos locais,
realizar demarcação da área e tomar providências imediatas.

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, a Gestão
Ambiental e o Saneamento Básico.
O PDDUA deverá prever ações de adaptação aos eventos climáticos
identificados no território do Município. A identificação das áreas
alagáveis, bem como das áreas inundáveis e de deslizamento,
permitirá o estabelecimento de restrições à ocupação e de controle
especial de áreas sujeitas aos desastres naturais encontrados em
Três Corações. Além de possibilitar o planejamento de ações de
intervenção preventiva e a realocação de população das áreas de
risco.
Em 2017, o Município de Três Corações elaborou em conjunto com
o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Plano de
Contingências com o objetivo de estabelecer as atividades a serem
desenvolvidas pelos diversos órgãos, quando da hipótese da
ocorrência de inundações, alagamentos e deslizamentos de
encostas. Atualmente, o documento está em processo de revisão
pela SEMMA e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC).

Referência: Ações para Redução de Riscos

Excesso de construções em área de risco (Cinturão Verde, Vila
Viana, Feira de Gado, Vila Ipiranga, Vilas Bôas).

Conferência Municipal

Análise das construções já existentes e adequação de acordo
com a legislação.

Conferência Municipal

Construções sem projetos aprovados - prazo de regularização do
uso da área/regularização documental.

Audiência Pública 1

Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, o Código
de Obras e Edificações e o Patrimônio Histórico, Cultural e
Paisagístico.
O licenciamento de novas construções em áreas sujeitas a
inundações, alagamentos e deslizamentos deve ser restrito, e os
limites definidos na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo e as
diretrizes construtivas definidas no Código de Obras e Edificações.
Para construções existentes em áreas de risco constantes, analisar a
viabilidade de realocamento da população estabelecida.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Mudanças Climáticas
Referência: Ações para Redução de Riscos
(cont.)

Referência: Ações para Redução de Riscos
(cont.)
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DEMANDAS
Projeto de novos projetos com calçadas de “faixa de serviços” e
curvas de nível para loteamentos.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Readequar normas de passeios e calçadas no bairro.

Pré-Conferência

Larguras das calçadas e pisos.

Conferência Municipal

Encaminhamento do meio ambiente para uso e ocupação do
solo: evitar ruas no sentido da inclinação das cotas – desenho
urbano dos loteamentos.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Os novos projetos para calçadas devem prever revestimentos
permeáveis, bem como o tipo de pavimento usado nas vias com a
finalidade de reduzir a quantidade e a velocidade de escoamento
das águas de chuva. Devem ser consideradas nos parâmetros
urbanísticos, medidas de drenagem urbana, necessárias à prevenção
e à mitigação de impactos de desastres.

Calçadas: grelhas, incentivo à manutenção.

Audiência Pública 1

Recomenda-se a adoção da Norma ABNT NBR 12255:1990 Execução e Utilização de Passeios Públicos - Procedimentos.

Revisão e unificação de leis que impactam o uso e parcelamento
do solo.

Conferência Municipal

Interação com as Leis Municipais de Parcelamento e de Uso e
Ocupação do Solo, Gestão Ambiental e o Saneamento Básico.

Revisar a Lei de Uso e Ocupação do Solo

Audiência Pública 1

Desassoreamento de rios pela iniciativa privada – autorização de
exploração da areia na área urbana.

Audiência Pública 1

A restrição da ocupação das áreas de risco deve ser considerada nas
diretrizes do PDDUA. As ações para o enfrentamento dos riscos
podem ser contempladas no Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR), a ser recomendado no PDDUA.

Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, o Código
de Obras e Edificações e o Saneamento Básico.

Para a redução dos impactos que ocorrem com a ocupação das
áreas de risco é fundamental a associação entre os fatores
climáticos, atributos fisiográficos do suporte territorial, desenho
urbano e parâmetros de uso e ocupação do solo.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Mudanças Climáticas
Referência: Ações para Redução de Riscos
(cont.)

DEMANDAS
Loteamento e perímetro urbano - expansão urbana.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Estudo do padrão dos lotes - de acordo com cada área/bairro.

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com as Leis Municipais de Parcelamento e de Uso e
Ocupação do Solo, Gestão Ambiental e o Saneamento Básico.
A restrição de novos loteamentos em áreas de risco deve ser
considerada nas diretrizes do PDDUA. No licenciamento dos novos
loteamentos deve ser orientado aos loteadores o desenvolvimento
de projetos adequados do ponto de vista urbanístico e ambiental.
Para a fixação das diretrizes urbanísticas, alguns aspectos devem ser
considerados nos processos de licenciamento de novos loteamentos
urbanos, com a finalidade de favorecer a qualificação ambiental e da
paisagem da cidade: a manutenção de áreas de vegetação nativa,
recomposição de matas ciliares e mangues, novas áreas florestadas
e arborização viária com exemplares do bioma local, ou, ainda,
espelhos d`água em associação com soluções para a drenagem e
acomodação das cotas de cheias dos recursos hídricos quando
inseridos na área do empreendimento.
A Lei Complementar Nº 338/2013, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e o controle da expansão urbana no Município de
Três Corações, estabelece no Anexo III – Elementos Constitutivos do
Projeto Executivo de Loteamento, as características técnicas
mínimas de um Projeto de Arborização Urbano para o
empreendimento.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Mudanças Climáticas
Referência: Ações para Redução de Riscos
(cont.)

DEMANDAS
IPTU Verde (energia fotovoltaica, permeabilidade e captação de
água pluvial).

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com o Código de Obras e Edificações, Código Tributário e
a Gestão Ambiental.
Os incentivos fiscais podem ser instituídos pela PMTC como
ferramenta de indução para promoção de medidas, pelo cidadão e
iniciativa privada, que favoreçam práticas que acarretam benefícios
ambientais para toda a cidade.
As ações que podem ser adotadas pela população e a iniciativa
privada, por meio dos incentivos fiscais, contribuirão nos esforços
de mitigação dos efeitos climáticos.

Referência: Ações para Redução de Riscos
(cont.)

Plano de substituição/reposição de árvores urbanas nativas.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo e a
Gestão Ambiental.

Revitalização de áreas verdes e praças.

Audiência Pública 1

Proteção e recuperação das nascentes em perímetro urbano e
zona rural: levantamento topográfico, identificação e
diagnóstico.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Os principais programas e projetos que contribuem para a
qualificação ambiental, executados no âmbito regional e local são
direcionados principalmente para recuperação de áreas degradadas
e de matas ciliares dos rios, arborização urbana, criação de unidades
de conservação e praças municipais, contenção de encostas com
programas de reflorestamento e manutenção da permeabilidade do
solo.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Clima Urbano
Referência: Parâmetros Urbanísticos

DEMANDAS
Proibição de grandes prédios no Bairro Alto Peró.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência

Revisar a Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Audiência Pública 1

Encaminhamento do meio ambiente para uso e ocupação do
solo: evitar ruas no sentido da inclinação das cotas – desenho
urbano dos loteamentos.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Revisão e unificação de leis que impactam o uso e parcelamento
do solo.

Conferência Municipal

Loteamento e perímetro urbano – expansão urbana.

Conferência Municipal

Estudo do padrão dos lotes – de acordo com cada área/bairro.

Conferência Municipal

Análise dos limites de construção e recuos – com perfil de cada
área/bairro.

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com as Leis Municipais de Parcelamento e de Uso e
Ocupação do Solo, o Código de Obras e Edificações e a Gestão
Ambiental.
Na fixação dos parâmetros urbanísticos, alguns aspectos devem ser
considerados no parcelamento do solo urbano para o favorecimento
da qualidade ambiental e energética: (i) orientação e afastamento
das edificações de modo a favorecer a ventilação e iluminação
naturais, bem como a captação e conversão mais apropriada da
energia solar; (ii) orientação adequada aos ventos e à orientação
solar para viabilizar o uso intensivo de energia solar nas edificações
para fins de aquecimento de água ou de conversão para energia
elétrica. O acesso das edificações aos recursos naturais de insolação
e ventilação, permitirá a diversificação da matriz energética urbana,
por meio da viabilização do uso de fontes renováveis de energia nas
edificações.
A manutenção de áreas livres de impermeabilização no interior dos
lotes (exigência que advém da Lei de Uso e Ocupação do Solo),
associada com a obrigação de manutenção, plantio ou reposição de
árvores no lote ou nos passeios (que o Código de Obras e
Edificações pode e deve prever). Este requerimento contribui para a
ampliação das áreas verdes na cidade e, consequentemente, influi
de modo favorável para o clima urbano do Município.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Clima Urbano
Referência: Microclima Urbano

DEMANDAS
Espaços urbanos: adequação e criação de áreas mistas com
bairros residenciais.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, o Código
de Obras e Edificações e a Gestão Ambiental.

Revitalização de áreas verdes e praças.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Melhorar o lazer nos bairros.

Pré-Conferência

Área de lazer para os moradores do bairro (Parque Jussara).

Pré-Conferência

Plano de substituição/reposição de árvores urbanas nativas.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

A presença de vegetação no meio urbano é fundamental para o
conforto ambiental da cidade, seja por meio das áreas verdes e
parques, das praças, seja da arborização dos passeios e lotes. A
distribuição por todo o território urbano de massas vegetais, de
arborização urbana e no interior das quadras é desejável para a
eficácia da amenização de ilhas de calor, bem como a criação de
oásis urbanos com a minimização do desconforto térmico e, dessa
forma, relacionando-se diretamente com a redução do consumo de
energia elétrica.

Projeto urbanístico e paisagístico para o bairro.

Pré-Conferência

Proteção e recuperação das nascentes em perímetro urbano e
zona rural.

Conferência Municipal

A pulverização das massas vegetais pela cidade é importante, pois
em locais arborizados a vegetação pode interceptar entre 60% e
90% da radiação solar, causando uma redução substancial da
temperatura do solo, o que favorece o conforto térmico do local.
Além dos benefícios citados, a arborização urbana contribui no
mecanismo de sequestro de carbono, processo no qual as árvores
capturam o gás carbono, por meio de fotossíntese e lançam
oxigênio na atmosfera. A captura é a estocagem segura do gás
carbônico (CO2), evitando-se assim sua emissão e permanência na
atmosfera terrestre.
Em muitos casos, o tratamento das áreas arborizadas como parques
lineares e/ou áreas públicas de lazer pode trazer benefícios
adicionais à qualidade de vida da população. Deve ser consultada a
legislação ambiental do Estado de MG sobre as faixas marginais de
proteção dos corpos d’água.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Clima Urbano
Referência: Arborização Urbana x Microclima

DEMANDAS
Plano de substituição/reposição de árvores urbanas nativas.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Revitalização de áreas verdes e praças.

Audiência Pública 1

Postes/árvores em calçadas (fiação subterrânea).

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, o Código
de Obras e Edificações, a Gestão Ambiental e a Mobilidade Urbana.
O PDDUA deverá recomendar a elaboração do Plano de Arborização
Urbana do Município, que possibilitará determinar ações que
favoreçam a melhoria do microclima urbano e o controle das
poluições sonora e atmosférica, bem como determinar a
harmonização da arborização com a rede elétrica e o sistema de
iluminação pública. Neste último quesito podem ser tratados, por
exemplo, critérios para instalação de luminárias, a serem utilizados
para iluminação de áreas arborizadas ou diretrizes para rede
subterrânea de energia elétrica para o sistema de iluminação
pública – esta última ação, além de assegurar segurança na
ocorrência de temporais (queda de árvores sobre postes e fios),
contribuirá para a minimização da poluição visual urbana (com a
retirada dos fios, entre os postes).
É importante que o Plano de Arborização Urbana seja considerado
no Plano Diretor de Iluminação Pública (PDIP), em complemento ao
PDDUA.
Recomenda-se a revisão da Lei Municipal Nº 2.319/92, que dispõe
sobre a arborização de logradouros públicos nos projetos de
parcelamento do solo.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Clima Urbano
Referência: Conforto Ambiental

DEMANDAS
Análise das construções já existentes e adequação de acordo
com a legislação.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com o Código de Obras e Edificações e a Gestão
Ambiental.

Criar clareza para as intervenções nos imóveis
inventariados e tombados, permitindo a integração do moderno
ao tradicional.

Conferência Municipal

Construções sem projetos aprovados - prazo de regularização do
uso da área/regularização documental.

Audiência Pública 1

O Município tem um importante papel quanto à exigência de
parâmetros eficientes e sustentáveis, por meio da licença de
construção e da licença de ocupação, sob a sua responsabilidade e
expressa nos respectivos Códigos de Obras e regulamentos. A rigor,
todas as edificações públicas (obras realizadas diretamente ou
contratadas por Estados e pela própria União) e privadas devem se
sujeitar ao Poder de Polícia das construções sob a responsabilidade
do Município.
As práticas sustentáveis (como por exemplo, incentivo para reuso de
água) e as premissas de conforto ambiental e de eficiência
energética podem ser contempladas no PDDUA e exigidas no Código
de Obras e Edificação para construção de novas edificações e em
reforma/retrofit de edificações existentes. Recomenda-se a adoção
da NBR 15220-3 – Desempenho Térmico de Edificações - Parte 3 - na
adequação dos instrumentos edilícios.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Energia e Eficiência Energética
Referência: Incentivos Fiscais como Indutores
de boas práticas

DEMANDAS
IPTU Verde.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com o Código de Obras e Edificações e a Gestão
Municipal.

IPTU Verde (energia fotovoltaica, permeabilidade e captação de
água pluvial).

Audiência Pública 1

Os incentivos fiscais podem ser instituídos pela PMTC como
ferramenta de indução para promoção de medidas, pelo cidadão e
iniciativa privada, que favoreçam práticas que acarretam benefícios
ambientais para toda a cidade (por exemplo, incentivo para o uso
eficiente de água e energia elétrica). Os benefícios fiscais podem ser
contemplados no Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU).
Vale ressaltar que o Município de Três Corações já adota o Selo
Verde, certificado municipal de qualidade ambiental para
estabelecimentos que executam programas e ações de
conscientização, proteção e preservação do meio ambiente, com
efetivo cumprimento das normas ambientais.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Energia e Eficiência Energética
Referência: Iluminação Pública

DEMANDAS
Melhorias nos semáforos do bairro principalmente em frente o
Posto Hess, constata-se diversos erros e melhora no acesso ao
bairro pela Avenida Lacilo Caselato (Bairro Alto Peró).
Melhor sinalização de trânsito no Bairro Alto Peró.
Melhora da iluminação nas vias do Bairro Alto Peró.
Implantação de semáforos em certos pontos da cidade (Parque
Jussara).
Iluminação Pública (segurança do pedestre).

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência

Pré-Conferência
Pré-Conferência
Pré-Conferência
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
O PDDUA deverá recomendar a elaboração do Plano Diretor de
Iluminação Pública (PDIP), instrumento que contempla o conjunto
de diretrizes e normas gerais e específicas, destinado
principalmente, a: (i) orientar as atividades de implantação e
expansão do sistema de IP; (ii) estabelecer critérios de elaboração
de projetos eficientes, levando em consideração conceitos de
luminotécnica, peculiaridades locais e princípios de eficiência
energética; e (iii) propor projetos especiais de iluminação pública
nas áreas densamente arborizadas; iluminação especial de túneis,
iluminação ornamental, iluminação complementar, iluminação de
destaque (fachadas e monumentos); (iv) determinar os níveis
adequados de desempenho funcional da iluminação viária, em
função das condições de tráfego e da tipologia das vias; e a (v)
iluminação de grandes áreas cobertas. Importante destacar a
definição de diretrizes para aprovação de sistema de iluminação
pública de loteamentos.
Entre os anos de 2011 e 2012, o Município de Três Corações,
implementou a Metodologia de Elaboração de Planos Municipais de
Gestão da Energia Elétrica - PLAMGEs, com o apoio do IBAM, em
parceria com a CEMIG Distribuição. Os trabalhos objetivaram
transferir o conhecimento sobre eficiência energética para os
técnicos municipais, tornando-os capazes de organizar, gerenciar e
planejar o consumo de energia elétrica sob a responsabilidade do
Município. De acordo com os estudos desenvolvidos, no perfil de
consumo de energia elétrica do Município predomina o segmento
iluminação pública, com 91,32%, seguido dos prédios públicos, com
8,63% do total.
A atualização das ações apresentadas no Plano Municipal de Gestão
da Elétrica (PLAMGE) possibilitará a inclusão no PDDUA, das
diretrizes para o planejamento do consumo de energia elétrica do
Município.
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TEMA: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SEGMENTO: Energia e Eficiência Energética
Referência: Conforto Ambiental e Eficiência
Energética

DEMANDAS
Análise das construções já existentes e adequação de
acordo com a legislação.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação com o Código de Obras e Edificações.
As práticas sustentáveis (como por exemplo, incentivo para reuso de
água) e as premissas de conforto ambiental e de eficiência
energética podem ser contempladas no PDDUA e exigidas no Código
de Obras e Edificação para construção de novas edificações e em
reforma/retrofit de edificações existentes.

Referência: Qualificação Ambiental Urbana

Educação ambiental: consumo racional de água.

Conferência Municipal

Interação com a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo e a
Gestão Ambiental.
Para a qualificação ambiental urbana no Município de Três
Corações, podem ser adotados Planos Setoriais de Controle
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, nos quais podem ser
estabelecidas metas e previsão de programas e ações em diversos
temas como Áreas Verdes, Sustentabilidade, Unidades de
Conservação e Educação Ambiental (por exemplo, incentivo para o
uso eficiente de água e energia elétrica).
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1b.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Patrimônio Construído
Referência: Delimitação e Ambiência do
Centro Histórico

DEMANDAS
Pensar o Centro da Cidade como "Centro Histórico".
Delimitar a área do Centro Histórico.
Pensar na ambiência do entorno dos bens tombados.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Referência: Patrimônio Ferroviário

Rede Ferroviária: instalação de centro cultural.

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Complexo Cultural Ferroviário (estação de trem, galpões da linha
férrea, Ponte dos Boiadeiros e Praça do Triângulo: criação de um
complexo cultural, de lazer e esportivo, aproveitamento para
usos transitórios e eventos da Cidade/ Aproveitar projeto
Expresso do Rei (restauração da estação de trem)/Criar
operação urbana para a área.
Referência: Feira de Gado

Ponte dos boiadeiros: revitalização.

Referência: Lugar de Encontro

Conferência Municipal

Audiência Pública 1
Otimizar a utilização da Praça Central.

SEGMENTO: Núcleos Testemunhais
Referência: Desenvolvimento Econômico Local
(i) Flora

Referência: Preservação do Patrimônio
Imaterial
(ii) Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira

DEMANDAS
Incentivar a vocação da área para o lazer.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

Estimular pequenos produtores de artesanato.

Audiência Pública 1

Regulamentação da comunidade e reconhecimento como
Comunidade Remanescente de Quilombola.

Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Demanda pela delimitação da área central, que contém acervo
construído testemunho da memória da Cidade, sendo o instrumento
adequado a APAC - Área de Proteção do Ambiente Cultural
(construído). A sigla APAC significa que o olhar do Patrimônio
Cultural não está focado apenas nos prédios e monumentos
notáveis da história do lugar, mas também na preservação de
conjuntos urbanos representativos das diversas fases de ocupação
da Cidade, significativos para a comunidade. Sua previsão se dá na
Lei do Plano Diretor e sua regulamentação na Lei de Uso e Ocupação
do Solo Urbano.
Juntamente com a Feira de Gado, a Ferrovia Minas Rio Railway
representa o marco mais expressivo da história do desenvolvimento
do Município. Reativar o uso desse patrimônio construído ultrapassa
o sentido da promoção de ações para sua preservação, mas sua
presença destacada no espaço da Cidade e apropriação efetiva pela
população. Além disso, constitui significativo potencial para
associação com as políticas de mobilidade e de desenvolvimento
econômico e turístico.
Testemunho importante do ciclo econômico e urbanístico da
Cidade, de beleza singular, a Ponte dos Boiadeiros encontra-se em
estado de deterioração.
Com obras recentemente finalizadas, a Praça Odilon Rezende de
Andrade é um dos principais lugares de encontro da Cidade. Resta
identificar quais expectativas da população não foram atendidas.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação entre uso do solo, lazer, turismo e desenvolvimento
econômico local.
Patrimônio imaterial como alavanca do desenvolvimento econômico
local.
Provimento de condições para assegurar a permanência do
patrimônio imaterial.
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Núcleos Testemunhais (cont.)
Referência: Preservação da Memória
(iii) Colônia Santa Fé

DEMANDAS
Estudo patrimonial para preservação e tombamento de
determinados imóveis.
Incentivar usos compatíveis como universidade.
DEMANDAS
Fortalecer o registro do Patrimônio Imaterial do Município.
Resgate das tradições e eventos de expressão cultural no
Município como a Festa de Boiadeiros, a Feira dos Expositores,
etc.
DEMANDAS
Elaboração de projeto urbanístico e paisagístico para a Cidade.
Elaborar Plano de Arborização Urbana para
substituição/reposição de árvores nativas.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Preservação da memória do lugar.

Audiência Pública 1
GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Interação com uso do solo.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Inventário e gestão do patrimônio cultural.
Relaciona-se com o fortalecimento do calendário de eventos da
Cidade, as atividades turísticas e a gestão do patrimônio cultural.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência
Conferência Municipal

Promover a proteção e a recuperação das nascentes no
perímetro urbano e na zona rural.
Implantar corredores ecológicos e recompor as matas ciliares.
Revitalizar as áreas verdes e praças.
Parque Linear.

Conferência Municipal
Audiência Pública
Conferência Municipal
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Referência: Ampliação das Informações sobre
o Território

Levantamento topográfico: identificação e diagnóstico.

Audiência Pública 1

Referência: Combate à Desordem Urbana

Limpar a poluição visual do Centro.

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A abordagem da paisagem como patrimônio de um lugar pode ser
subdivida em três segmentos:
(i) paisagem urbana; (ii) paisagem natural; e (iii) paisagem cultural, e
implica na interação entre as instâncias responsáveis pelos temas
que as compõem.
Estas ações, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente compõem o quadro de valorização do patrimônio
paisagístico de Três Corações.
Da mesma forma que as anteriores, também a promoção de
projetos que multipliquem as possibilidades de ampliação das áreas
verdes da Cidade e da capacidade de sequestro de carbono pela
vegetação (ação de mitigação das mudanças climáticas).
Importante base de informações para orientar os arruamentos em
novos parcelamentos e para a elaboração de projetos paisagísticos e
de arborização da Cidade, bem como para as ações de mitigação e
adaptação decorrentes das mudanças climáticas.
Relaciona-se com a qualificação da paisagem urbana e a visibilidade
do PHCP.

SEGMENTO: Patrimônio Imaterial
Referência: Manutenção da Memória

SEGMENTO: Ambiência e Paisagem
Referência: Valorização da Paisagem Urbana
com a Preservação do Bioma

Referência: Combate à Degradação Ambiental

Referência: Qualificação Ambiental Urbana
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Gestão do PHCP
Referência: Financiamento do PHCP

DEMANDAS
ICMS Cultural: dirigir 100% dos recursos para o Fundo de
Patrimônio Cultural.
Estabelecer incentivos fiscais para os proprietários de bens
tombados e inventariados.
Definir parâmetros e incentivos para proprietários do Centro
com relação aos bens inventariados.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Referência: Plano Municipal de Cultura

Aprovação do Plano Municipal de Cultura.

Conferência Municipal

Referência: Transparência e Gestão
Democrática
Referência: Ambiência Urbana

Reativação do Conselho Municipal de Cultura.

Conferência Municipal

Regulamentar a disposição de placas e letreiros nas fachadas
dos imóveis da Área de Interesse Histórico.

Conferência Municipal

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Audiência Pública 1
Tratamento paisagístico, fachadas e padronização dos letreiros.

Referência: Valorização dos Bens Preservados
Referência: Acesso à Cultura

Referência: Atualização da Legislação
Urbanística

Promover a padronização da sinalização do patrimônio histórico,
cultural e paisagístico.
Descentralização da oferta de bens culturais e com a criação de
espaços culturais públicos nos bairros.

Conferência Municipal

Maior clareza para as intervenções em imóveis inventariados e
tombados, permitindo a integração do moderno com o
tradicional.

Conferência Municipal

Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Para o financiamento do PHCP há várias alternativas, mas é preciso
que atuem no contexto de uma política cultural consequente e com
metas claras. Redução/isenção do IPTU ou aplicação da
Transferência do Direito de Construir funcionam como uma
compensação pela manutenção dos valores e integralidade
testemunhal do bem imóvel pelo proprietário, por exemplo.
Programas de financiamento sejam municipais ou circunscritos em
iniciativas estaduais e federais também, bem como inseridos em
outras políticas locais, como habitação social ou de apoio ao
desenvolvimento econômico, são ações que podem constar das
diretrizes do PDDUA neste tema.
Instrumento fundamental para a manutenção da coerência e
transparência da tomada de decisão.
Fortalecimento da gestão democrática do PHCP.
Refere-se ao disciplinamento da padronização e disposição de
anúncios sobre fachadas, matéria a ser tratada no Código Municipal
de Posturas e em regulamentação específica da SELTC, mas também
à ambiência urbana e tratamento das áreas de entorno dos bens
preservados, matéria a ser abordada conjuntamente na legislação
urbanística e ambiental.
Trata da legibilidade e padronização da sinalização de conteúdo
sobre os bens preservados, cabendo à SELCT regulamentar.
Afeta ao planejamento territorial da distribuição dos equipamentos
culturais na Cidade, cabe ao PDDUA formular as diretrizes gerais e à
SELCT, em conjunto com a SEPLAN, o planejamento.
Previsões a serem estabelecidas nos Códigos de Obras e Posturas e
na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, além da definição de
procedimentos para o licenciamento de obras e atividades.
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Associações com o Turismo e o
Desenvolvimento Econômico Local
Referência: Plano Municipal de Turismo

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Estabelecer o Circuito Turístico do Centro Histórico, com
atenção especial para a Praça.
"Museu do Território": circuito aberto entre os bens tombados
e os imóveis ao redor criando um roteiro turístico mais
estruturado.
Criar calendário de eventos do Município.

Conferência Municipal

SEGMENTO: Outras Interações Temáticas
Com a ACESSIBILIDADE
Referência: O acesso à Cultura como Direito
Fundamental - art. 215 da CF 1988, que inclui o
acesso físico ao bem cultural e à informação
para sua compreensão por todos.

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

Para além do planejamento de rotas (acessíveis) e calendários
turísticos, essas ações precisam estar respaldadas por um plano
municipal para o setor. Em todo o mundo, a indústria do turismo é
crescente, com benefícios para a geração de emprego e renda e
para a arrecadação de tributos. Como toda atividade intensiva, traz
também impactos urbanos e ambientais a mitigar, que encontram
resposta nesse instrumento.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Criar legislação que promova a acessibilidade no Município
(rampas, ruas sinalizadas e faróis sonoros).

Pré-Conferência

Referência: O direito de ir e vir deve ser
assegurado a todos os tipos humanos, em
especial às pessoas com a mobilidade reduzida,
o que inclui edificações, monumentos e áreas de
interesse histórico, cultural e paisagístico (IN n.
1/2003 IPHAN)
Referência: Interação do PHCP com parâmetros
garantidores da acessibilidade dos pedestres,
inclusive para acesso aos bens culturais pelas
pessoas com mobilidade reduzida.
Referência: Bens de interesse da preservação
distribuem-se por toda a cidade, inclusive nos
bairros, sua expansão, portanto, deve obedecer
aos parâmetros em acessibilidade.

Acessibilidade das construções e projetos.

Conferência Municipal

Previsão em novos projetos de calçadas acessíveis com "faixa
de serviços"
Larguras das calçadas e pisos seguros.
Degraus em calçadas/rampas para deficientes.
Adoção do critério de obediência às curvas de nível para novos
loteamentos.

Conferência Municipal

Audiência Pública 1

Audiência Pública 1

Conferência Municipal
Conferência Municipal
Conferência Municipal

Obrigatória pela CF 1988 e pela legislação federal, a acessibilidade é
parte do direito de ir e vir. Na interface com as diretrizes do PDDUA,
a legislação urbanística tem como um de seus princípios a
acessibilidade universal. As principais bases para a regulamentação
da acessibilidade na legislação urbanística são:
- LF 10.048/2000: acessib. aos transportes
- LF 10.098/2000: acessib.urbana e edificações
- DF 5.296/2004: regulamenta as LF
- LF 10.741/2003: Estatuto do Idoso
- LF 13.146/2015: Estatuto da Pessoa com Deficiência
- NBR 9050: norma técnica da acessibilidade
Em geral tratada na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo Urbano e no Código de Obras e Edificações.

Em geral tratada na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo Urbano e no Código de Obras e Edificações. Além da interface
com as diretrizes para o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a
serem indicadas no PDDUA.
Tratada na Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Outras Interações Temáticas
Com a MOBILIDADE
Referência: Valorização do entorno da Estação
Ferroviária.

Referência: Enquadramento da ambiência das
áreas de entorno dos bens preservados.

Referência: Interação com a política de PHCP
por se tratar de duas modalidades de
transporte - ferroviário e hidroviário, que:
(i) no passado foram significativas para o
desenvolvimento econômico e social do
Município, fazendo parte de sua história;
(ii) por estarem presentes no território
testemunhos da infraestrutura ferroviária de
interesse da preservação;
(iii) pelo potencial de aproveitamento para a
mobilidade dos rios que cortam a Cidade e
outras localidades, como Flora; e
(iv) por representarem oportunidades de
associação para o desenvolvimento turístico.

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Mudança do Terminal Rodoviário do Centro.
Modificação da localização da Rodoviária para a Rodovia Fernão
Dias: melhoria da logística e diminuição do tráfego no Centro.

Pré-Conferência
Audiência Pública 1

Sendo um PGT - Polo Gerador de Tráfego e localizando-se na área
central da Cidade, a relocação do Terminal Rodoviário pode estar
vinculada a um projeto estratégico na refundação da lógica de
mobilidade da Cidade e do transporte intraurbano, se associados
por exemplo, com a estrutura ferroviária existente e a ativação do
eventual potencial hidroviário, ambos ociosos (estudos a serem
aprofundados no PlanMob).

Barreiras nas calçadas: postes e árvores/adotar fiação
subterrânea.
Sinalização para travessia para pedestres
Faixas de travessia (criação e manutenção)/ passarelas elevadas.
Travessia em linhas férreas.
Estudo para transporte urbano ferroviário (VLT).
Transporte hidroviário.

Conferência Municipal
Conferência Municipal
Conferência Municipal
Conferência Municipal
Conferência Municipal
Conferência Municipal

Sob o ponto de vista do PHCP, a liberação de áreas próximas à
antiga Estação Ferroviária, situada às margens do Rio Verde,
permitiria a implantação de um projeto agregador e multifuncional,
dando à sua vizinhança nova representação e importância na vida da
Cidade.
Para além da segurança dos pedestres, as ações sugeridas vão de
encontro a uma paisagem urbana tratada para promover a
valorização do PHCP da Cidade.

Por força da Lei Federal n. 12.587 de 3/01/2012 que estabelece a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, e da Medida Provisória n.
818 de 11/01/2018, os Municípios com mais de 20mil habitantes
têm novo prazo até 3/01/2019 para elaborarem o Plano Municipal
de Mobilidade Urbana, sob o risco de não poderem se candidatar a
contratar recursos federais para investimentos no setor, a exemplo
do Programa Avançar Cidades - Mobilidade. Tais recursos são
destinados a financiar, por exemplo, obras de pavimentação de vias
urbanas, implantação ou requalificação de estações e abrigos para
sistemas de transporte público coletivo, calçadas com
acessibilidade, ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários,
sinalização viária, iluminação, drenagem, arborização e paisagismo.
É no âmbito dos estudos do PlanMob que serão avaliadas
alternativas para ampliação das oportunidades de transportes como
as sugeridas nas demandas apresentadas, cabendo ao PDDUA, se for
o caso, tratá-las como diretrizes gerais para a mobilidade.
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Outras Interações Temáticas
Com a MOBILIDADE (cont.)
Referência: Interação do PHCP com a
modalidade cicloviária de transporte e o
turismo.
Com a SEGURANÇA PÚBLICA
Referência: Interação do PHCP com a
Iluminação Pública em favor da ambiência das
áreas de entorno de bens preservados e para
o seu destaque noturno na paisagem.

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Estudo/implantação de ciclovias em geral (tanto no Centro
quanto nos Bairros).

Conferência Municipal

Ação convergente com as premissas da Cidade Saudável pode ser
aproveitada para a implantação do circuito de visitação aos bens
culturais por meio da bicicleta, atribuindo-lhe uma marca como, por
exemplo - Ciclovia Caminhos da História Tricordiana.

Iluminação Pública (segurança do pedestre).

Conferência Municipal

Adotar fiação subterrânea.

Conferência Municipal

Em uma visão contemporânea, a Iluminação pública assume novos
sentidos, além de iluminar as vias e logradouros públicos. Em
convergência com as premissas das Cidades Seguras, é fator
fundamental para a política de segurança pública, seja na prevenção
de acidentes de trânsito ou de crimes e delitos, especialmente
quando associada com a morfologia dos espaços urbanos,
conformada pelos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano ou de projetos de intervenção no espaço público.
Recentemente, a infraestrutura da IP mostrou possuir relação com a
ocorrência dos eventos extremos na forma do fenômeno
denominado microexplosão1, no decorrer do qual, além da queda de
postes e falta de energia, explosão de transformadores a céu aberto
provocou incêndio em quadras residenciais. Muitas vezes, suas
infraestruturas constituem fator de degradação ambiental,
sobretudo pela poluição visual com a exposição de emaranhados de
fiações e conflitos com a arborização urbana, além de, pela má
localização do posteamento, constituírem barreiras ao trânsito de
pedestres.
Um aspecto que contribui para as premissas das Cidades
Sustentáveis é a adoção de tecnologia de captação energia solar
para alimentação da rede de IP, o que favorece a eficiência
energética com a diminuição da conta de luz do Município

1

Microexplosão: Fenômeno meteorológico caracterizado por correntes de ar descendentes a partir de uma nuvem que, ao tocar a superfície (solo), espalha-se horizontalmente como uma explosão com ventos radiais. A corrente de ar se
desloca da base da nuvem e cai em linha reta, em direção ao solo, sob a forma de um "corredor ou coluna de vento", em grande velocidade, irradiando para os lados ao tocar o solo com grande potencial de destruição.
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TEMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO (PHCP)
SEGMENTO: Outras Interações Temáticas
Com a LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Referência: Ambiência e enquadramento dos
bens preservados na paisagem.

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Conferência Municipal

Demanda diretamente relacionada com as exigências de uso e
ocupação das propriedades lindeiras ou na área de entorno a um
bem preservado, a serem estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação
do Solo Urbano.

Referência: Ocupação do espaço público no
entorno de bens preservados.

Análise do Código de Posturas e regulamentação da disposição
do lixo (multas e sanções educacionais).

Conferência Municipal

A demanda relaciona-se com uma premissa das Cidades Saudáveis, a
qualidade sanitária do espaço público tem sua interface com o PHCP
pela disposição de lixeiras sobre os passeios pelo lado da
acessibilidade e da ambiência das áreas de entorno dos bens
preservados, aspectos relacionados com as regras de ocupação do
espaço público pela população.

Referência: Visibilidade e valorização dos bens
preservados.

Análise das construções já existentes e adequação de acordo
coma legislação.

Conferência Municipal

Na interface com o PHCP, a demanda refere-se ao estabelecimento
de padrões edilícios que favoreçam a visibilidade do bem
preservado no tocante à ocupação de sua área de entorno. Também
pode relacionar-se com projeto para um novo tratamento da
paisagem na qual se insere o bem, de forma a valorizá-lo.

Referência: Paisagem urbana e ordenamento
da ocupação do espaço público.

Vendedores ambulantes (regularização e direcionamento).
Ambulantes: disciplinar, fiscalizar, padronização mínima.

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Refere-se à valorização da paisagem urbana, especialmente na área
central, pelo combate à desordem urbana e disciplinamento da
ocupação do espaço público pelas atividades econômicas,
geralmente tratadas no Código Municipal de Posturas.

Audiência Pública 1

A nova LUOS tratará dos padrões de uso e ocupação do solo da área
central de forma diferenciada, introduzindo parâmetros específicos
para as áreas de entorno aos bens preservados e/ou de interesse da
preservação.

Análise dos limites de construção e recuos, com perfil de cada
área/bairro.

Referência: Revisão da Lei de Uso e Ocupação
do Solo Urbano.
Revisar Lei e Uso e Ocupação do Solo.
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1c.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: MEIO AMBIENTE
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TEMA: MEIO AMBIENTE
SEGMENTO: Corredores Verdes
Referência: Criação e manutenção de
infraestrutura verde e equipamentos urbanos
Referência: Preservação e recuperação das
matas ciliares
Referência: Arborização urbana

DEMANDAS
Projeto urbanístico e paisagístico para o bairro Alto Peró.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Estas demandas estão relacionadas às propostas de criação de
corredores verdes na área urbana do Município de Três
Corações, que deverá integrar ações de preservação e
recuperação ambiental das matas ciliares dos Rios Verde e do
Peixe; projeto de arborização urbana, considerando os eixos
viários adequados para a construção de possíveis parques
lineares.

Corredores de fauna: matas ciliares.

Conferência Municipal

Plano de substituição e reposição de árvores urbanas nativas.

Referência: Manutenção de infraestrutura
verde e de lazer
Referência: Corredores ecológicos
SEGMENTO: Proteção de APP
Referência: Proteção das áreas de nascentes

Revitalização de áreas verdes e praças.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1
Audiência Pública 1

Parque linear: criação de corredores ecológicos.
DEMANDAS
Proteção e recuperação das nascentes em perímetro urbano e
zona rural: levantamento topográfico: identificação e
diagnóstico.

Audiência Pública 1
GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

SEGMENTO: Instrumentos de Gestão
Ambiental
Referência: Educação ambiental

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Educação Ambiental: consumo racional de água.

Conferência Municipal

Referência: Fiscalização ambiental

Queimadas: ações efetivas de fiscalização e multas - Fundo de
Meio Ambiente.

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Estas demandas estão relacionadas aos instrumentos de gestão
ambiental que são definidos através da Política Municipal de
Meio Ambiente (ou Código Ambiental) de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho
Municipal de Meio Ambiente. As ações de Educação Ambiental,
por sua vez, podem ser tratadas em lei municipal específica e
em planos de trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal
de Educação, associações de produtores, associações de bairro
etc..

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Na leitura técnica, esta demanda se relaciona com as análises
das condições ambientais dos corpos hídricos, áreas de
nascentes e APPs em geral. As nascentes se caracterizam como
elementos que condicionam a expansão da área urbana e a
localização das atividades agrícolas na área rural. E são de
fundamental importância para o zoneamento urbano e o
macrozoneamento do Plano Diretor.
(Demanda apresentada para o tema de Saneamento Básico, mas
que possui relação direta com o Tema Meio Ambiente).
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TEMA: MEIO AMBIENTE
SEGMENTO: Zoneamento Urbano
Referência: Controle da localização das
atividades econômicas

DEMANDAS
Proibição de empresas de médio e grande porte no bairro Alto
Peró.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência

Referência: Destinação adequada dos resíduos
da construção civil (RCC)

Arrumar locais que precisam de aterro para que as pessoas
possam descartar entulhos (resto de construção).

Pré-Conferência

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
As demandas apresentadas neste segmento se relacionam com
os critérios para a definição do zoneamento urbano, levando em
consideração a relação entre áreas residenciais e
empreendimentos de médio e grande porte, que também
podem se caracterizar como potencialmente poluidores, bem
como definição de áreas adequadas para a destinação de
resíduos da construção civil.
Este segmento também se relaciona ao Licenciamento
Ambiental, que deve constar como instrumento da Política
Ambiental do Município de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

SEGMENTO: Desenvolvimento Rural
Referência: Manutenção de infraestrutura na
zona rural

DEMANDAS
Manutenção das estradas rurais

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Macrozoneamento do território municipal com a definição de
diretrizes para a gestão da zona rural

Referência: Articulação Institucional para a
produção agrícola

Incentivo a criação de cooperativismo/ associativismo e
implantação do CMDRS – EMATER (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável).

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Matéria relacionada à articulação (diálogo) entre Secretaria
Municipal de Agricultura, EMATER e associações/sindicatos de
agricultores.

Referência: Produção agrícola

Incentivo ao cultivo orgânico.

Conferência Municipal

Este tema é essencialmente ligado à Secretaria Municipal de
Agricultura e às políticas de fomento à agricultura familiar.
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TEMA: MEIO AMBIENTE
SEGMENTO: Instrumentos Econômicos
Referência: Controle do uso de agrotóxicos

DEMANDAS
Regulamentação do uso de agrotóxicos - Código Ambiental.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Macrozoneamento: definição de diretrizes para as atividades
econômicas na zona rural, definindo critérios para a localização
dos empreendimentos que utilizam agrotóxicos, tendo como
condicionantes a proximidade com corpos hídricos, povoados,
entre outros.
Cabe destacar que o uso e o comércio de agrotóxicos, no geral,
são fiscalizados por órgãos estaduais.Sendo as Secretarias de
Agricultura e de Meio Ambiente responsáveis por este tema. E
para os casos das atividades passíveis de licenciamento
ambiental, os Estudos Ambientais devem contemplar os usos de
agrotóxicos, descarte das embalagens e tratamento dos seus
efluentes.No âmbito do Município, para a fiscalização do uso de
agrotóxicos e o licenciamento ambiental, é necessário a
estrutura institucional e de gestão para este tema.

Referência: Práticas sustentáveis para as
edificações urbanas

IPTU Verde(energia fotovoltaica, permeabilidade e captação de
água pluvial).

Conferência Municipal
e Audiência Pública 1

Relação com os parâmetros urbanísticos.
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1d.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: SANEAMENTO BÁSICO
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TEMA: SANEAMENTO BÁSICO
SEGMENTO: Abastecimento de Água Potável
Referência: Recuperação de nascentes

DEMANDAS
Proteção e recuperação das nascentes em perímetro urbano e
zona rural.
Proteção e recuperação das nascentes em perímetro urbano e
zona rural - Levantamento.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Referência: Atendimento à Zona rural

Zona rural: implantação de abastecimento de água.

Audiência pública 1

SEGMENTO: Esgotamento Sanitário
Referência: Tratamento do esgoto sanitário

DEMANDAS
Fiscalização e cumprimento do cronograma de implantação do
sistema de tratamento de esgoto do município.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Comprovação pela COPASA da eficácia do tratamento de esgoto.

Conferência Municipal

Audiência pública 1

Audiência pública 1

Referência: Fiscalização

Levantamento de ligações clandestinas.

Conferência Municipal
Audiência pública 1

Ligação irregular de esgoto com a rede pluvial.

Conferência Municipal
Audiência pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
O Município integra o Programa Pró-Mananciais promovido pela
COPASA. O levantamento e a preservação ou revitalização de
nascentes é de suma importância para a recarga de aquíferos cujos
mananciais servem para a captação dos sistemas de abastecimento
público de água. Devem ser priorizadas as nascentes do Rio Verde,
que abastece a zona urbana de Três Corações, e as zonas de recarga
dos poços que abastecem a zona rural.
A recuperação de áreas de nascentes também possui relação com a
drenagem pluvial, visto que a revegetação das encostas aumenta a
infiltração das águas no solo e reduz o escoamento superficial.
Esse tema tem interação direta com o segmento meio ambiente.
Para atendimento à diretriz de universalização dos serviços de
saneamento básico (Lei Federal 11.445/2007), a zona rural deve ser
atendida com abastecimento de água potável com quantidade e
qualidade, mesmo que por meio de soluções alternativas. Esse tema
deve ser tratado no Plano Municipal de Saneamento Básico.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Esse seria um assunto especifico para o Plano Municipal de
Saneamento Básico. A interface com o PDDUA seria na localização
das infraestruturas – Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
Estações Elevatórias (EE), dentre outras – e o dimensionamento dos
bairros a serem atendidos.
Quando do funcionamento da ETE, a COPASA terá emitido uma
licença de operação, que definirá, dentre outras exigências, a
eficiência de tratamento da ETE. A concessionária será submetida à
fiscalização pelo órgão ambiental estadual, ou seja, a FEAM.
A expansão da cidade deve ser acompanhada da implantação de
infraestrutura de saneamento, para que novas demandas não
fiquem reprimidas. A partir do cadastro técnico registrado no PMSB,
deve-se prever a identificação e erradicação de ligações irregulares
de esgoto nas redes de drenagem pluvial ou o lançamento direto em
corpos hídricos.
Por outro lado, as instalações hidráulicas prediais devem ser
adequadas para impedir contribuições de águas pluviais na rede de
esgoto, o que sobrecarrega a rede e prejudica o tratamento
posterior do efluente.
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TEMA: SANEAMENTO BÁSICO
SEGMENTO: Esgotamento Sanitário (cont.)
Referência: Atendimento à Zona rural

SEGMENTO: Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas
Referência: Desassoreamento de rios

Referência: Rede de drenagem urbana

Referência: Fiscalização

DEMANDAS
Zona rural: implantação de esgotamento sanitário.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Para atendimento à diretriz de universalização dos serviços de
saneamento básico (Lei Federal 11.445/2007), a zona rural deve ser
atendida com tecnologias apropriadas de esgotamento sanitário.
Esse tema deve constar do Plano Municipal de Saneamento Básico.

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Desassoreamento de rios pela iniciativa privada.

Conferência Municipal

Desassoreamento de rios pela iniciativa privada - autorização de
exploração da areia na área urbana.

Audiência pública 1

A dragagem dos rios deve ser avaliada por estudos de baltimetria e
a sua realização deve ser comunicada previamente ao IGAM. Não
necessariamente os sedimentos a serem dragados são de interesse
das empresas de remoção de areia. Verificar se há programas em
aberto para dragagem e limpeza de rios e córregos nas Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) ou na
EMATER-MG.
Esse tema tem interação direta com o segmento meio ambiente do
PDDUA e com o Plano Municipal de Saneamento Básico.
A partir do conhecimento do cadastro técnico da rede de micro e
macrodrenagem o PDDUA deve prever a requalificação ou
ampliação da infraestrutura nos vetores de expansão da cidade,
bem como para a implantação de novos loteamentos.
A identificação, fiscalização e erradicação de ligações irregulares de
esgoto na rede de águas pluviais deve estar prevista no PMSB.
O PDDUA pode determinar a obrigatoriedade da ligação domiciliar
na rede de esgoto em locais que disponham da rede de
esgotamento sanitário do tipo separador absoluto.
Os pontos de alagamento e inundação já estão mapeados. O PDDUA
deve indicar medidas para mitigação das áreas de alagamento, tais
como a definição e fiscalização do percentual de permeabilidade dos
lotes e a padronização e reavaliação do dimensionamento dos
dispositivos de drenagem.
Também devem ser avaliadas as áreas inundáveis que podem vir a
trazer risco ou prejuízo para a população e indicar medidas
mitigatórias, como a instalação de polderes e, se necessário, novo
ordenamento de ocupação das mesmas.

Construção de galerias de águas pluviais nas ruas onde não
existe.

Conferência Municipal

Ampliação / reforma da rede.

Conferência Municipal

Ligação irregular de esgoto com a rede pluvial.

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Referência: Drenagem urbana

Mapear pontos de alagamento da cidade.

Conferência Municipal
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TEMA: SANEAMENTO BÁSICO
SEGMENTO: Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas (cont.)
Referência: Uso e ocupação do solo e
drenagem urbana

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Encaminhamento do meio ambiente para uso e ocupação do
solo: evitar ruas no sentido das cotas.

Conferência Municipal

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

Ampliação da coleta seletiva.

Conferência Municipal

Compostagem da matéria orgânica.

Conferência Municipal

Ocupações nessas condições requerem dispositivos diferenciados de
drenagem, como escadas hidráulicas que reduzem a velocidade do
escoamento das águas pluviais. Tais dispositivos podem ser
previstos no PDDUA.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Assuntos específicos para o Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, no entanto o PDDUA deve se atentar ao propor uma
setorização para a cidade em conformidade com o preconizado no
PGIRS para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

Reciclagem dos resíduos da construção civil.

Conferência Municipal

Arrumar locais que precisam de aterro para que as pessoas
possam descartar entulhos (resto de construção).

Pré-conferência

Referência: Articulação Intermunicipal

Implantação de consórcios municipais.

Conferência Municipal

Referência: Serviços de Limpeza Urbana

Limpeza das ruas e pintura dos meios fios dos bairros mais
carentes.

Pré-conferência

SEGMENTO: Interações temáticas

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

Referência: Meio Ambiente e Resíduos Sólidos

Revitalização de áreas verdes e praças.

SEGMENTO: Resíduos sólidos
Referência: Destinação dos resíduos sólidos
urbanos

Referência: Destinação dos resíduos de
construção civil

Audiência pública 1

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Plano de substituição/reposição de árvores urbanas nativas.

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

O PDDUA deve se atentar ao propor uma setorização para a cidade
em conformidade com o preconizado no PGIRS para implantação de
áreas de bota-fora, como também de unidades de tratamento para
resíduos da construção civil (RCC).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010)
incentiva a adoção de consórcios ou de outras formas de
cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das
escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. Nesse
sentido, o PDDUA pode propor a gestão regionalizada dos resíduos
de Três Corações junto com os municípios do entorno.
Assuntos referentes a serviços de limpeza urbana e conservação que
devem ser tratados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A escolha da espécie de árvore para plantar em ambiente urbano
deve considerar a fiação existente, não possuir raízes superficiais e
agressivas, como também frutos grandes que possam amassar
carros ou mesmo ferir pessoas, ou ter uma grande perda de folhas,
pequenas ou grandes, que causem problemas de “sujeira” para a
manutenção da limpeza das ruas ou entupimento das galerias
pluviais.
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TEMA: SANEAMENTO BÁSICO
SEGMENTO: Interações temáticas

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Referência: Mobilidade e Resíduos Sólidos

Postes / árvores em calçadas.

Conferência Municipal

Referência: Meio Ambiente e Drenagem
Urbana

Readequar normas de passeios e calçada no bairro.

Deve-se prever, também, equipamentos de limpeza urbana
adequadas às especificidades das áreas verdes e praças, assim como
a possibilidade de uso múltiplo dos postes em calçadas.
Meios-fios, bueiros, grelhas e sarjetas são dispositivos do sistema de
microdrenagem. A sua padronização e conservação garantem um
melhor escoamento superficial das águas pluviais. A normatização
dos dispositivos poderá estar prevista no PDDUA.

Calçadas: grelhas, incentivo à manutenção.
Referência: Meio Ambiente e Resíduos Sólidos

Regulamentação do uso de agrotóxicos.

Pré-conferência
Audiência Pública 1
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Referência: Meio Ambiente e Saneamento
Básico

IPTU Verde.

Conferência Municipal

Audiência Pública 1

Referência: Mobilidade e Resíduos Sólidos

Localização dos pontos de ônibus (estruturação dos pontos).

Conferência Municipal

Referência: Habitação e Resíduos Sólidos

Criar legislação que exija de novos empreendimentos que sejam
entregues com equipamentos básicos (postos de saúde, creches,
escolas).

Conferência Municipal

Ambulantes: disciplinar, fiscalizar, padronização mínima.

Audiência Pública 1

Referência: Uso e Ocupação-habitação e
Resíduos Sólidos

Associado à regulamentação do uso de agrotóxicos deve constar a
destinação de suas embalagens de acordo com as normas legais
vigentes, sobretudo na perspectiva da implementação da logística
reversa, conforme preconizado na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (art. 33, alínea I, da Lei nº 12.305/2010).
A definição de itens a serem avaliados para instituição de IPTU
Verde ou ICMS Ecológico devem contemplar critérios relacionados
aos componentes de saneamento básico, por exemplo:
permeabilidade e captação de águas pluviais, implantação de coleta
seletiva, tratamento e disposição final de resíduos sólidos,
abrangência de coleta e tratamento de esgoto sanitário, entre
outros.
Deve-se indicar a instalação de lixeiras nos pontos de ônibus para
facilitar a manutenção da limpeza dos logradouros públicos.
Incluir nos novos empreendimentos habitacionais estrutura para
manejo de resíduos sólidos e equipamentos de limpeza urbana.
Incluir aspectos relacionados à obrigatoriedade com a limpeza
urbana e disponibilização de lixeiras para os usuários.
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1e.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: MOBILIDADE URBANA
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TEMA: MOBILIDADE URBANA
SEGMENTO: Sistema Viário
Referência: Oferta viária

DEMANDAS
Verticalização e o impacto no trânsito.
Instalação de comércios, empresas, estudos de bairros.

Referência: Nova rodoviária

Descentralização do chamado "centro da cidade".
Modificação da localização da Rodoviária para a Rodovia Fernão
Dias. A exemplo de Lavras.
Mudança do Terminal Rodoviário do Centro.

GRUPO DE DISCUSSÃO

Conferência Municipal

Audiência Pública 1

Mudança da rodoviária para a Fernão Dias: melhoria da logística
e diminuição do tráfego no centro.

Referência: Pontos de alagamento

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Interação das políticas de uso e ocupação do solo e transportes/
trânsito.

Mapear pontos de alagamento da cidade.

A rodoviária pode ser um polo gerador de viagens que influencia
negativamente a fluidez do tráfego na área central do município. É
necessário estudar a necessidade e a viabilidade de deslocar a
rodoviária para outra área.

Conferência Municipal

Pontos recorrentes de alagamento afetando a mobilidade local,
afetando tanto o fluxo dos veículos particulares como os veículos do
transporte coletivo.

Referência: Educação no trânsito

Educação no trânsito (projetos educacionais).

Conferência Municipal

Melhorar a segurança do trânsito.

Referência: Sinalização

Placas de sinalização e indicação.

Conferência Municipal

Melhorar a segurança no trânsito e a fluidez do tráfego.

Referência: Estudo de tráfego

Criação de novos nós de escoamento de trânsito: estudo de
engenharia de tráfego para servir aos bairros.

SEGMENTO: Transporte Público Coletivo
Urbano
Integração
do Solo de
com
a
Referência: Novos
polosUso
geradores
viagens
política de transporte.

DEMANDAS

Referência: Pontos de ônibus

Audiência Pública 1
GRUPO DE DISCUSSÃO

Realizar realocação
de famílias
residentes
emdeáreas
de risco,
Instalação
de comércios,
empresas,
estudos
bairros.
com projetos de reurbanização
e desapropriação
Descentralização
do chamado "centro
da cidade".imediata do
local.

Conferência Municipal

Localização dos pontos de ônibus (estruturação dos pontos).

Conferência Municipal

Analisar e propor novas alternativas de escoamento do tráfego e
criação de novas ligações.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A realocação
famílias
ser realizada
deeforma
a manter
Interação
dasdessas
políticas
de usodeve
e ocupação
do solo
transportes.
ou melhorar a suacom
acessibilidade
urbanos por
Compatibilização
a operaçãoaos
do equipamentos
transporte público.
meio da rede de transporte público municipal. Sendo assim, os
projetos de reurbanização necessitam considerar a oferta local de
transporte coletivo.
Readequação dos pontos de ônibus para melhor atender a demanda.
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TEMA: MOBILIDADE URBANA
SEGMENTO: Transporte Público Coletivo
Urbano (cont.)
Referência: Analise do sistema atual de
transporte coletivo
Referência: Novos modos de transporte

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Reestruturação do sistema de transporte coletivo urbano do
município.
Estudo do Transporte urbano ferroviário (VLT).

Conferência Municipal

Readequar a oferta de transporte com a sua demanda.

Conferência Municipal

Transporte hidroviário, metrô subterrâneo e teleférico.

Conferência Municipal

SEGMENTO: Transporte Não Motorizado
Referência: Ciclovia

DEMANDAS
Rede ferroviária: ciclovia..

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Referência: Caminhada

Estudo/implantação de ciclovias em geral (tanto no centro
quanto nos bairros).
Estacionamento no centro para bicicletas.
Larguras adequada das calçadas e pisos..

Estudar a viabilidade de um novo modo de transporte público por
meio de um VLT – veículo leve sobre trilhos aproveitando a via férrea
já existente no município.
Analisar a viabilidade de novos modos de transporte público
coletivo.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Criação de infraestrutura para o deslocamento seguro por meio de
bicicletas. Incentivo ao uso da bicicleta.

Iluminação Pública (segurança do pedestre).

Conferência Municipal

Vendedores ambulantes (regularização e direcionamento).
Ambulantes: disciplinar, fiscalizar, padronização mínima.
Parque Linear: criação de corredores ecológicos.
SEGMENTO: Estacionamento e Políticas de
Restrição ao Uso do Automóvel

DEMANDAS

Referência: Cobrança de estacionamento

Conscientização para educação social e multa (análise).

Referência: Motos

Rever preços dos estacionamentos no centro, incentivando o
estacionamento para áreas mais afastadas.
Estacionamentos (aumentar as vagas).

Melhorar as condições de circulação para os pedestres e tornar as
ruas mais seguras para os deslocamentos a pé.

Audiência Pública 1
GRUPO DE DISCUSSÃO

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Políticas eficazes de estacionamento só se concretizam com o
comprimento das normas e devida fiscalização. A população
necessita se conscientizar das externalidades negativas do uso
excessivo do automóvel.
Criar novos locais adequados para o estacionamento de motos.

Conferência Municipal
Referência: Restrições ao automóvel

Rodízio de carros.

Conferência Municipal

Analisar a possibilidade de implantação de restrições ao acesso de
automóveis.
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TEMA: MOBILIDADE URBANA
SEGMENTO: Acessibilidade Universal

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Referência: Adequação dos acessos

Criar legislação que adeque a acessibilidade do município
(rampas, ruas sinalizadas e faróis sonoros).
Acessibilidade das construções e projetos.
Rampas para deficientes.

Conferência Municipal

Provimento de condições adequadas para o deslocamento a pé de
pessoas com deficiências visual e/ou motora.

SEGMENTO: Equidade No Transporte Público
Referência: Pontos de taxi

DEMANDAS
Descentralização dos pontos de taxi.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Descentralizar os pontos de taxi para melhorar o acesso a esse
serviço nos demais bairros do município.

SEGMENTO: Logística Urbana
Referência: veículos pesados

DEMANDAS
Restrição de veículos pesados quanto a circulação em
determinados horários e locais por meio de placas indicativas.

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Restringir o acesso de veículos pesados em horários que possam
afetar a fluidez do tráfego de veículos particulares e do transporte
coletivo.

Conferência Municipal

Carga e descarga: determinação de horário.
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1f.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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TEMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SEGMENTO: Déficit Habitacional
Referência: Caracterização e
Dimensionamento do Déficit Habitacional

DEMANDAS
Grande déficit habitacional.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Coabitação familiar.

SEGMENTO: Moradia em Área de Risco
Referência: Ocupação de Áreas de Risco

DEMANDAS
Excesso de construções em área de risco (cinturão verde, Vila
Viana, Feira de Gado, Vila Ipiranga, Vilas Bôas).
Realizar realocação de famílias residentes em áreas de risco,
com projetos de reurbanização e desapropriação imediata do
local.
Desapropriar área de risco, removendo as famílias dos locais,
realizar demarcação da área e tomar providências imediatas.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A correta caracterização e dimensionamento do déficit habitacional
é importante para a formulação de políticas, programas e ações,
bem como para o monitoramento dos mesmos. O Município de Três
Corações dispõe de um Plano Local de Habitação de Interesse Social
que trata do tema, porém aparentemente não tem sido um
instrumento efetivo de orientação da ação municipal no tema. O
Plano Diretor deve apresentar diretrizes para habitação de interesse
social e orientações, inclusive, para atualização do PLHIS.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
O processo de revisão do Plano Diretor deve avançar na
identificação de áreas de risco, contando para tanto com trabalhos
já elaborados sobre o tema nos últimos anos.
Deve-se observar que o tratamento a ser dado para assentamentos
e unidades residenciais em áreas de risco devem se ser definido
caso a caso. Nem sempre é necessário remover famílias de seus
locais de moradias, pois pode haver situações em que soluções de
engenharia permitam a eliminação do risco. Em casos de remoção, é
necessário diálogo com as famílias envolvidas e acompanhamento
social para garantir a boa inserção das mesmas no novo meio.
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TEMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SEGMENTO: Regularização Urbanística e
Fundiária
Referência: Tratamento das Situações de
Irregularidade

SEGMENTO: Parâmetros Urbanísticos
Referência: Legislação Urbanística

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Falta de regularização fundiária..

Conferência Municipal

Organizar e orientar os cidadãos que tenham terreno irregulares
para a regularização fundiária/ subsidiar com advogados e
técnicos para realização dessa atividade.
Regularizar bairros que ainda não têm escrituras (vila Rezende,
Pq Jussara, São Jerônimo).
Parcelamento irregular e chacreamento: ex rua Antônio Matias/
Chacreamento Flora/Estância dos Reis (sem esgoto).
Construções sem projetos aprovados - prazo de regularização do
uso da área/regularização documental.
Construção ao redor da Estação de Tratamento de esgoto Morada do Sol - corrigir.

Audiência Pública

A questão da regularização urbanística e fundiária de interesse
social deve ser tratada no PDDUA sob vários aspectos. Primeiro, por
meio de diretrizes para a política de habitação de interesse social
que deve abordar o tema. Em seguida, com a previsão de
instrumentos que permitam o Poder Público Municipal agir sobre o
tema, sendo a criação de Zonas de Especial Interesse Social o
principal deles. O PDDUA de 2006 já prevê esse instrumento e na
revisão ele deverá ser reavaliado, ajustado, inclusive no que diz
respeito a áreas a serem demarcadas. A própria revisão da legislação
urbanística pode ser um mecanismo para reduzir o surgimento de
situações de irregularidade.

DEMANDAS
Criar legislação que exija de novos empreendimentos que sejam
entregues com equipamentos básicos (postos de saúde, creches,
escolas).
Alteração da medida dos lotes (300m) encarece os lotes e
prejudica a população.
Lei de modificação de medidas para laterais de prédios de mais
de 2 andares.
Criar legislação que adeque a acessibilidade do município
(rampas, ruas sinalizadas e faróis sonoros).
Exigir de novos loteamentos que sejam construídos
equipamentos técnicos sociais (posto de saúde, escolas,etc).

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A legislação urbanística estabelecerá critérios e parâmetros para
novos parcelamentos do solo, o que pode envolver a reavaliação do
lote mínimo e as exigências que deverão ser cumpridas pelo
empreendedor.
Deve-se observar, entretanto, que cabe ao loteador ceder terrenos
ao Município para implantação dos equipamentos públicos (postos
de saúde, escolas etc.) cabendo à Prefeitura essas providências. No
caso de conjuntos habitacionais, sobretudo, os de interesse social,
parece adequado se prever ao menos diretrizes para que esses
equipamentos sejam implantados juntamente com o próprio
empreendimento.
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TEMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SEGMENTO: Produção de Habitação de
Interesse Social
Referência: Produção de Habitação de
Interesse Social

SEGMENTO: Terras Públicas
Referência: Terras Públicas

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Sugere-se estudar formas de desapropriar terrenos inativos para
instalação de novos empreendimentos de interesse social,
realizar efetiva fiscalização de terrenos vazios.
IPTU progressivo.

Conferência Municipal

As duas demandas devem ser pensadas de forma articulada. A
existência de terrenos vazios na cidade pode justificar a utilização do
instrumento do IPTU Progressivo no Tempo para induzir à ocupação
dos mesmos ou, no limite, para a desapropriação com títulos da
dívida pública. Nesse caso, os terrenos poderiam ser destinados a
empreendimentos de interesse social.

DEMANDAS
Realizar fiscalização e regularização sobre terrenos doados pela
prefeitura para construção de pequenas empresas, gerando
contrapartida para habitação de interesse social.
Fiscalização sobre doações da Prefeitura para construção de
pequenas empresas ou casas (habitação de int. social).

Audiência Pública

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Para fomentar / viabilizar a produção de habitação de interesse
social, outros mecanismos poderão também ser pensados.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A destinação das terras públicas pode constituir um componente da
política habitacional. Além disso, pode ainda ser fator estratégico
para a indução do desenvolvimento urbano. Cabe ao Plano Diretor
propor diretrizes para a destinação das terras públicas municipais.
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1g.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Macrozoneamento e Perímetros
Urbanos
Referência: Definição de perímetros urbanos,
distritos industriais e tratamento da área rural

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

Loteamento e perímetro urbano - expansão urbana.
Limites do perímetro urbano - descentralizar, corrigir e adequar,
sem segregar.

Conferência Municipal

Revisão e ampliação dos Distritos Industriais.
Análise e revisão das áreas rurais.
SEGMENTO: Parcelamento do Solo Urbano
Referência: Padrões urbanísticos

DEMANDAS
Readequar normas de passeios e calçada no bairro. (Alto Peró).

GRUPO DE DISCUSSÃO
Pré-Conferência

Estudo do padrão dos lotes - de acordo com cada área/bairro.
Previsão de novos projetos c/ calçada de "faixa de serviços" e
curvas de nível para loteamentos.

Referência: Licenciamento e fiscalização

Conferência Municipal

Loteamento - cumprimento da Lei de Parcelamento do Solo
urbano - Lei 6.766/79.
Conferência Municipal

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

O Macrozoneamento Municipal deverá ser parte integrante do
PDDUA. Além da delimitação de áreas aptas à urbanização, por meio
da clara definição de perímetro(s) urbano(s), o Macrozoneamento
deve demarcar outras áreas destinadas a atividades específicas,
como, por exemplo, distritos industriais e indicar diretrizes para as
diferentes parcelas do território de modo a orientar o
aproveitamento do solo rural, seja por atividades produtivas, seja
para a prestação de serviços ambientais, proteção de comunidades
tradicionais etc..
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
A Lei Municipal de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos, a ser
revisada conjuntamente como o Plano Diretor, fixará padrões
urbanísticos para os novos parcelamentos, devendo levar em
consideração critérios para orientar a implantação de loteamentos
no terreno, execução de calçadas, tamanhos de lotes entre outros
aspectos. Alguns desses critérios, notadamente tamanho de lotes,
podem ser definidos no próprio Plano Diretor e podem ser
diferentes para diferentes áreas da cidade, de modo a respeitar
condicionantes urbanísticos e ambientais específicas, se for o caso.
A Lei Municipal de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos deve
respeitar o disposto na Lei Federal 6.766/79 e eventuais disposições
estaduais sobre o tema. A ação municipal nesse tema envolve o
planejamento, o licenciamento de novos empreendimentos e a
fiscalização (tanto da execução de projetos licenciados como
eventuais empreendimentos executados de forma clandestina, ou
seja, sem o licenciamento prévio).
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Parcelamento do Solo Urbano
(cont.)
Referência: Direito de Propriedade e Direito
Coletivo

SEGMENTO: Zoneamento Urbano
Referência: Centro da Cidade

DEMANDAS
Conforme reclamação e sugestão dos proprietários de
loteamento, os mesmos solicitam a aprovação de projeto e a
liberação do alvará de construção, somente com a escritura, pois
sendo contrato de compra e venda os antigos proprietários e as
construtoras ficam prejudicados com relação à cobrança judicial
e ao protesto.

DEMANDAS
Descentralização do chamado "centro da cidade”.

Pensar o centro da cidade como "centro histórico" e criar novo
centro para comércio e serviços.

Referência: Parâmetros Construtivos

GRUPO DE DISCUSSÃO

Pré-Conferência

GRUPO DE DISCUSSÃO

Pré-Conferência

Verticalização e o impacto no trânsito.
Análise dos limites de construção e recuos - com perfil de cada
área/bairro.
Proibição de grandes prédios no bairro (Alto Peró).
Acessibilidade das construções e projetos.
Acessibilidade como um todo.

Pré-Conferência

Pré-Conferência
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Na fase de apreciação do pedido de licença cabe ao Município exigir
documento que habilite ao requerente construir no terreno, em
geral, título de propriedade ou de compromisso de compra e venda..
A Lei de Parcelamento do Solo Urbano fixará os procedimentos para
licenciamento de novos empreendimentos de parcelamento. (A
demanda apresentada não contém elementos suficientes para
qualquer arbítrio sobre a questão. Entretanto, na Audiência Pública
2, será apresentada a proposta de regulamentação sobre
parcelamento do solo urbano, quando então a demanda poderá ser
reapresentada e debatida).
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
As duas demandas remetem para a necessidade de tratamento
especial do Centro da Cidade de Três Corações. A questão merece
atenção, pois a preservação do Centro Histórico depende também
desse Centro ser ativo. A conciliação entre usos e padrões
construtivos com a preservação do patrimônio cultural deve ser
objeto das preocupações do Plano Diretor e da legislação
urbanística.
O Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo deverão fixar
parâmetros urbanísticos a serem observados por novas construções.
Esses parâmetros podem ser gerais para a cidade toda ou variáveis
em razão das diferenças entre os diversos bairros. Os parâmetros
principais são: coeficiente(s) de aproveitamento(s); taxa de
ocupação; gabarito; e afastamentos ou recuos.
Parâmetros de acessibilidade devem ser considerados na legislação
urbanística, em especial no Código de Obras e Edificações.
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Zoneamento Urbano (cont.)
Referência: Diversificação e Conflitos de Usos

DEMANDAS
Instalação de comércios, empresas, estudos de bairros.
Estudar o fluxo futuro - residências/crescimento - plano
executável.
Uso para atividades de alvará: igreja, serralheria - direcionar
para zona mista.
Espaços Urbanos: adequação e criação de áreas mistas com
bairros residenciais.
Aumentar o número de agências bancárias na cidade, ou então
colocar maior número de caixas 24hrs em pontos estratégicos na
cidade. Temos 80 mil habitantes e bancos são concentrados no
centro da cidade, que está “saturado” de carros, ônibus,
pedestres.
Proibição de empresas de médio e grande porte no bairro.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Todas essas questões estão relacionadas a problemáticas típicas de
uma cidade de porte médio: de uma lado há demanda por serviços
nos bairros, de modo a diminuir a necessidade de deslocamento ao
Centro; por outro a diversificação de usos em bairros
predominantemente residenciais pode gerar conflitos.
A legislação urbanística, seja no Plano Diretor, seja na Lei de Uso
Ocupação do Solo, deve orientar as condições de convivência de
diferentes usos. Parte-se do princípio, entretanto, que a mistura de
usos é desejável devendo-se buscar os mecanismos para redução de
conflitos.

Pré-Conferência

Inserir no Plano Diretor Municipal, que Centros de Reabilitação
de dependentes químicos SOMENTE possam ser instalados em
AMBIENTES RURAIS E AFASTADOS da zona urbana..
Pré-Conferência

Contudo, cabe observar que a legislação urbanística nem sempre
será capaz de determinar onde certas atividades irão se instalar,
como por exemplo bancos, pois isso depende também de
estratégias próprias de localização dos empreendedores.

Essa questão não diz respeito somente à legislação urbanística, mas
também a diretrizes e orientações da própria política de saúde
pública, que não é objeto do Plano Diretor. Do ponto de vista
urbanístico, não parece incompatível a presença de centros de
reabilitação de dependentes químicos na área urbana, ainda que o
Plano Diretor possa não impedir que estabelecimentos desse tipo se
localizem na área rural.
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Irregularidades Urbanísticas
Referência: Parcelamentos Irregulares

Referência: Construções Irregulares

DEMANDAS
Parcelamento irregular e chacreamento: ex rua Antônio Matias/
Chacreamento Flora/Estância dos Reis (sem esgoto).

Análise das construções já existentes e adequação de acordo
coma legislação.
Construções irregulares - áreas sociais - quais as providências multas e forma de regularização.
Construções sem projetos aprovados - prazo de regularização do
uso da área/regularização documental.
Construção ao redor da Estação de Tratamento de esgoto Morada do Sol - corrigir.

SEGMENTO: Instrumentos Urbanísticos
Referência: Instrumentos Urbanísticos

DEMANDAS
Estudo de impacto de vizinhança.
IPTU progressivo.

SEGMENTO: Projetos
Referência: Projetos

DEMANDAS
Modificação da localização da Rodoviária - Para a Roodovia
Fernão Dias. A exemplo de Lavras.
Otimizar utilização da praça central.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

Conferência Municipal

Audiência Pública 1

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal

Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
O Plano Diretor poderá demarcar áreas que devam ser objeto de
programas/ações de regularização, sobretudo quando identificado o
interesse social.
A questão do chacreamento, por sua vez, é polêmica, devendo ser
objeto de análises específicas, pois determinadas situações podem
configurar, na prática, parcelamentos para fins urbanos sem
atendimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.
As construções irregulares envolvem situações diversas que exigem
formas de tratamento diferenciado para cada situação: construções
em zonas de especial social; construções irregulares passíveis de
legalização; construções ilegais que devem ser objeto de demolição.
A legislação deve buscar estabelecer condições e mecanismos para
reduzir a irregularidade. Ao mesmo tempo prever programas e/ou
ações do Município para ação preventiva, orientação técnica aos
interessados em construir na cidade e também melhorias no sistema
de fiscalização.
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
O PDDUA vigente já incorpora os vários instrumentos urbanísticos
consagrados no Estatuto da Cidade, porém não foram aplicados no
município. Na revisão do Plano Diretor, é necessário uma avaliação
mais aprofundada dos instrumentos úteis às estratégias de
desenvolvimento urbano propostas e a regulamentação dos
mesmos para que venham a ser efetivamente aplicados
IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Esses e outros projetos deverão ser considerados no processo de
revisão do Plano Diretor, pois podem incidir diretamente no
desenvolvimento urbano. Na etapa de propostas, serão debatidos os
projetos estruturantes e o Plano Diretor deverá indicar diretrizes
para implementação dos mesmos.

Criação de novos nós de escoamento de trânsito: estudo de
engenharia de tráfego para servir aos bairros.
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Sistema Municipal de
Planejamento
Referência: Licenciamento e Fiscalização

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Estudo e atualização das leis municipais - 406/15, 338/13 e
outras, além dos códigos.
Capital para modificação. Existe?

Conferência Municipal

Esse conjunto de demandas expressa preocupações ao próprio
processo de planejamento, seja no que diz respeito às normas
vigentes, seja no que se refere à capacidade institucional para
exercer o trabalho de fiscalização.

Maior fiscalização e autuação para cumprimento da Lei.
A revisão conjunta do Plano Diretor, da Lei de Parcelamento do Solo
e da Lei de Uso e Ocupação do Solo busca superar problemas atuais
de incoerências entre dispositivos legais que constam dessas três
normas municipais.

Análise do código de posturas e regulamentação do lixo - multas
e sanções educacionais.
Revisão e unificação de leis que impactam o uso e o
parcelamento do solo.

Referência: Fiscalização

Analisar os documentos que devem ser públicos para análise e
aprovação de instalação de novos bairros, órgãos públicos e
empresas (obrigatoriedade).
Ambulantes: disciplinar, fiscalizar, padronização mínima.
Revisar lei e uso e ocupação do solo.

.

Audiência Pública 1

Alguns aspectos mencionados nas demandas não dizem respeito
diretamente ao escopo dessas leis, como questões de posturas ou
de disciplinamento da utilização de espaços públicos. Ainda assim,
esses temas poderão, eventualmente, ser tratados no nível de
diretrizes. O Plano Diretor deverá tratar do Sistema Municipal de
Planejamento e esse tema pode envolver orientações às atividades
de fiscalização.
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TEMA: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
SEGMENTO: Sistema Municipal de
Planejamento (cont.)
Referência: Controle Social

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Nova legislação - mais clara e auto explicativa.

Conferência Municipal

A revisão conjunta do Plano Diretor, da Lei de Parcealamento do
Solo e da Lei de Uso e Ocupação visa, sem dúvida, tornar a legislação
urbanística mais clara. Essa é uma condição para que o controle
social possa ser efetivo.

Projetos e manutenção dos Conselhos para acompanhar e
fiscalizar a execução da Lei - Plano Diretor.
Conscientização para educação social e multa (análise).

Manutenção permanente deste conselho para fins de
planejamento sustentado.

Entretanto, o controle social depende também de que a
participação seja uma prática corrente, o que depende de múltiplos
fatores: Conselhos Municipais em funcionais; ações de capacitação
de agentes sociais; realização de audiências públicas; mobilização
comunitária para discussão de projetos etc.
Todos esses aspectos podem e devem ser tratados na estruturação
do Sistema de Municipal de Planejamento a ser previsto no Plano
Diretor.
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1h.
FICHAS DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Tema: ÁREA RURAL
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TEMA: ÁREA RURAL
SEGMENTO: Saneamento Básico
Referência: Infraestrutura e Serviços Públicos

DEMANDAS
Implantação de esgotamento sanitário e abastecimento de água
em comunidades da área rural.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Atendimento à diretriz de universalização dos serviços de
saneamento básico (Lei Federal 11.445/2007).

SEGMENTO: Proteção dos Recursos Naturais
Referência: Conservação e Recuperação
Ambiental

DEMANDAS
Proteção e recuperação de nascentes, envolvendo
levantamento e diagnóstico.

GRUPO DE DISCUSSÃO
Conferência Municipal
Audiência Pública 1

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA
Elementos diretamente associados à regularidade ambiental das
propriedades rurais e à segurança hídrica. Necessário mapear áreas
prioritárias para recuperação e controle de agrotóxicos
(zoneamento), servindo de insumos para projetos de recuperação
de áreas degradadas, possivelmente em parceria com órgão
estadual responsável pela validação do CAR e elaboração de PRAD
dos imóveis rurais. Está relacionado à política ambiental municipal
(Código Ambiental) no que se sobrepõe à questão de uso de
agrotóxicos e licenciamento ambiental rural.
Pertinente tanto às áreas urbanas quanto rurais tem incidência
sobre planejamento de modais de transporte fluvial e rodoviário
(pontes, balsas e estradas em áreas de risco de inundação), sobre as
medidas orientadas às áreas de risco de inundação e à recuperação
ambiental de áreas degradadas (matas ciliares e nascentes). Logo, as
demandas do segmento devem ser contempladas nos zoneamentos,
favorecendo identificação de áreas prioritárias.

Regulamento do uso de agrotóxicos (código Ambiental).

Conferência Municipal
Audiência Pública 1

Desassoreamento de rios.

Conferência Municipal
Audiência Pública 1
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TEMA: ÁREA RURAL
SEGMENTO: Desenvolvimento Econômico e
Social
Referência: Turismo

DEMANDAS

GRUPO DE DISCUSSÃO

IMPLICAÇÕES COM O PDDUA

Aproveitamento econômico de atividades de turismo e lazer da
área das comunidades rurais.

Audiência Pública 1

Associados à temática do desenvolvimento local e de patrimônio
histórico e cultural, demanda a identificação de áreas prioritárias
(principais comunidades rurais familiares e de populações
tradicionais) visando sua incorporação ao macrozoneamento, no
sentido de priorizar atividades de diagnóstico das principais cadeias
produtivas, incentivos à organização dos produtores e gestão
integrada das produções, identificação de potenciais turísticos
(ecológico, rural, cultural/histórico).

Referência: Associativismo Comunitário e
Controle Social

Incentivo à cooperativismo/associativismo e implantação de
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS).

Audiência Pública 1

Identificação e mobilização de atores para formação e estruturação
de conselho.

Referência: Ordenamento Territorial

Ordenamento / mitigação do processo de chacreamento.

Audiência Pública 1

De forma integrada à análise dos processos de parcelamento e
loteamento do solo, o tema tem interface com os instrumentos
referentes à expansão do perímetro urbano e ordenamento
fundiário da periferia urbana. Por configurar fenômeno
preliminarmente tido com indesejável, uma vez que pode ser gatilho
para processo de urbanização desordenado, deve ser contemplado em caráter restritivo -, no zoneamento e legislações referentes ao
parcelamento e uso do solo.
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2. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Assim como a sistematização dos resultados da Leitura Comunitária, o
Diagnóstico Integrado parte dos temas em torno dos quais o trabalho de
consolidação da Leitura Técnica foi organizado.
Tal como está estruturado, o Diagnóstico Integrado se configura como uma
ferramenta de referência para elaboração das propostas que serão tratadas
nas próximas etapas de revisão do PDDUA e da legislação urbanística
complementar.
Primeiramente, são apresentadas as principais questões tratadas nas Leituras
Técnica e Comunitária, em quadros-síntese, identificando-se para cada uma,
aspectos favoráveis e desfavoráveis ao seu tratamento e superação. Em
seguida, uma matriz de interações temáticas ilustra, de forma gráfica,
potenciais relações entre os diferentes temas.
2.1. Quadros-Síntese do Diagnóstico Integrado
Os Quadros-Síntese do Diagnóstico Integrado destinam-se à demonstração de
correlações da Leitura Técnica com a Leitura Comunitária.

TEMA

Conforme apresentado no P2.

SEGMENTO

Subdivisão temática para fins de ordenamento de
assuntos de mesma natureza ou categoria técnica.

PROBLEMA IDENTIFICADO NA LT

Descrição síntese do problema.

ASPECTOS FAVORÁVEIS

Aspectos, fatores ou práticas positivos presentes
implicados na questão abordada (para superação
do problema).
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ASPECTOS DESFAVORÁVEIS

Aspectos, fatores ou práticas negativos presentes
implicados na questão abordada (causas e efeitos
do problema).

ABORDAGEM DAS DEMANDAS
DA POPULAÇÃO

Classificação do tipo de demanda em razão da
avaliação geral do conjunto de demandas
apresentadas no segmento que está sendo
tratado, podendo traduzir-se como:


Específica - demanda que aborda o problema
direta e especificamente.



Quanto à Gestão - demanda que aborda o viés
da gestão implicado com o problema.



Interação Temática - demanda que inclui a
visão interativa com outros temas.
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2.1a.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
MCL

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

A necessidade de incluir diretrizes específicas, nos
instrumentos de controles urbanístico e edilício, que
contemplem as ações de redução dos impactos que
ocorrem com a ocupação das áreas de risco.

▪
o reconhecimento das áreas alagáveis, inundáveis e de
deslizamentos, apresentadas no Plano de Contingência do
Município (2017);
▪
as ações de intervenção preventiva e de realocação de
população, quando na ocorrência dos desastres naturais, em
áreas de risco, apresentadas no Plano de Contingência do
Município (2017);
▪
o estudo sobre riscos ambientais, elaborado pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para o Município de Três
Corações;
▪
a contribuição dos estudos para a revisão do Plano
Diretor, ora em elaboração, tendo em vista à adaptação do
Município aos eventos climáticos.

A necessidade de incluir de diretrizes específicas, nos
instrumentos de controles urbanístico e edilício, que
contemplem os dados climáticos do Município, para a
promoção da qualificação ambiental do clima urbano e a
promoção do conforto ambiental nas edificações.

▪
a Lei Complementar Nº 338/2013; que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e o controle da expansão
urbana no Município de Três Corações, estabelece no Anexo
III – Elementos Constitutivos do Projeto Executivo de
Loteamento, as características técnicas mínimas de um
Projeto de Arborização Urbano para estes empreendimentos;
▪
a Lei Complementar Nº 406/2015, que dispõe sobre o
zoneamento e regulamenta o uso e a ocupação do solo
urbano no Município de Três Corações, institui na Seção III –
Dos Lotes de Uso e da Implantação de Edificações – as
condições para o resguardo de área de iluminação e
ventilação (afastamentos), bem como área permeável de no
mínimo 10% (dez por cento);
▪
a contribuição dos estudos para a revisão do Plano
Diretor, ora em elaboração, tendo em vista à melhoria das
condições ambientais dos espaços urbanos.

Problema Identificado na Leitura Técnica

Clima Urbano

Mudanças Climáticas

Segmento

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

▪
a ocupação irregular de áreas de risco;
▪
a ausência de ações de adaptação aos eventos
climáticos nos instrumentos de controle urbanísticos (Plano
Diretor e legislação correlata);
▪
a precariedade da rede pluvial, em alguns pontos
(Jardim Santa Tereza, Vila Vianna, Jardim América), que
contribuem para o agravamento do escoamento das águas
pluviais urbanas;
▪
a inexistência do Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR).

✓

✓

✓

▪
a qualidade do ambiente urbano é afetada pela
ausência de instrumentos que indiquem quais as áreas a
serem ocupadas, com maior ou menor adensamento, e quais
a serem preservadas como áreas verdes e como proteção dos
principais canais de vento;
▪
a ausência do planejamento urbano, adequado ao clima
local, que controle o excessivo adensamento e verticalização
dos edifícios, responsável pela criação de barreiras aos canais
de ventos dominantes que possam minimizar o desconforto
térmico, percebidas em alguns ambientes do meio urbano
(bairros estabelecidos em fundo de vale – Setor Urbano 1);
▪
as iniciativas para a promoção de edificações eficientes
do ponto de vista energético e ambiental são pontuais, não
adotando, em seu conjunto, padrões de conforto ambiental
(estudo bioclimático do local), eficiência energética e de
sustentabilidade.

✓

✓

✓
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MCL

Problema Identificado na Leitura Técnica

Energia e
Eficiência
Energética

Segmento

A descontinuidade das ações apresentadas no Plano
Municipal de Gestão da Energia Elétrica (PLAMGE),
elaborada pelo Município, entre os anos de 2011 e 2012.

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)
▪
a experiência do Município na metodologia de
organização, gerenciamento e planejamento do consumo de
energia elétrica – Metodologia de Elaboração de PLAMGEs;
▪
a existência de um Agente de Relacionamento da
distribuidora local – CEMIG, que atua junto ao cliente,
executando o atendimento, coordenação e a orientação na
implantação de projetos relacionados ao segmento de
energia elétrica.

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)
▪
o desconhecimento da atual gestão para a experiência
do Município na gestão do consumo de energia elétrica;
▪
a falta de ações de gerenciamento e planejamento do
consumo de energia elétrica das unidades consumidoras do
Município;
▪
a inexistência do Plano Diretor de Iluminação Pública
(PDIP).

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓
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2.1b.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO
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Tema: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO
PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Bens Tombados

Segmento

Relaciona-se com o enquadramento espacial
dos bens tombados na malha urbana e
inadequação do tratamento das áreas de
entorno.

Patrimônio Construído

Sítio Urbano da Área Central: desvalorização
com risco de descaracterização e perda do
valor testemunhal do conjunto de edificações.

Inventário Patrimonial: o processo da
realização de inventário pela SELTC acarretou
conflitos entre os diferentes atores envolvidos
- Prefeitura, proprietários e Ministério Público.

▪ protegidos pela legislação municipal
▪ em geral bem conservados
▪ maior concentração na área central mas distribuídos por outros
bairros
▪ tipologias diversas: edificações, monumentos, parques e
equipamentos

▪ processo de verticalização de novas edificações em prejuízo dos
ângulos de visibilidade dos monumentos e comprometimento de
seu protagonismo na paisagem
▪ acanhamento das áreas onde se encontram e poluição visual do
entorno
▪ dispersão do foco sobre o bem tombado
▪ falta de acessibilidade plena ao bem
▪ invisibilidade da sinalização e da informação sobre o bem tombado
▪ desconforto ambiental pela poluição sonora e tráfego intenso de
veículos

▪ permanência de um conjunto significativo de edificações de
interesse da preservação, em especial na área central
▪ existência de farto acervo iconográfico do conjunto edificado da
área central
▪ continuidade do uso das edificações de interesse da preservação,
inclusive com a manutenção do uso residencial no Centro
▪ manifestação da população pela delimitação do Centro Histórico
visando a manutenção do PHCP do Município nos eventos de
revisão do PDDUA
▪ unicidade volumétrica do conjunto de edificações

▪ ocorrência de demolições irregulares
▪ invisibilidade na paisagem urbana
▪ falta de disciplinamento para disposição de placas e letreiros sobre
as fachadas
▪ alteração das fachadas e coberturas
▪ falta de conservação adequada
▪ ocorrência de enchentes com perdas significativas da infraestrutura
da Cidade e elevados prejuízos ao patrimônio construído

▪ o inventário foi parte das condições exigidas pelo IEPHA para
obtenção pelo Município dos repasses de recursos do ICMS
Cultural
▪ manutenção da permanência dos repasses de recursos do ICMS
Cultural ao longo dos anos - da ordem de R$ 62.374,17 em 2017
(Fonte: Fundação João Pinheiro)

▪ fragilidade metodológica e técnica do inventário
▪ processo de elaboração sem aproveitamento do potencial para
criação de um ambiente compreensivo de seu significado junto à
população
▪ reação negativa dos proprietários e conflitos judiciais quanto aos
imóveis relacionados no inventário
▪ paralisação institucional e descontinuidade das ações de
preservação com base no inventário

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Interação
temática

✓
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PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Núcleos Testemunhais

Patrimônio
Ferroviário

Risco eminente de perda do patrimônio
ferroviário municipal.

Flora: Ainda que sua estruturação e
funções sejam urbanas, a desarticulação
com a malha consolidada, lhe dá um
caráter de área de transição, que se reflete
na gestão do lugar.

▪ com alguns de seus elementos protegidos por tombamento
municipal, o complexo ferroviário de Três Corações é o principal
testemunho da trajetória do desenvolvimento não só do
Município mas de toda a Região Sul de Minas, e ainda mantém
parte significativa de suas estruturas
▪ representa um imenso potencial para a economia do turismo
regional e como alternativa a ser estudada para a mobilidade
municipal e intermunicipal
▪ manifesta preocupação da população quanto ao mau estado de
conservação do patrimônio ferroviário
▪ a proximidade com a malha urbana consolidada da sede e com
a Cidade de Varginha
▪ a paisagem circundante marcada pela presença do Rio Verde e
da linha férrea lhe conferem uma atmosfera bucólica singular
▪ a presença da infraestrutura ferroviária, seu potencial como
elemento de resgate da história do lugar e do Município, em
associação com as propostas nos temas da preservação do
patrimônio histórico e cultural, mobilidade e turismo
▪ a prática da pesca como fator de atração do turismo regional
▪ a permanência em atividade no local de um tradicional laticínio
e seu potencial para a inauguração de uma linha de produtos
gourmet, no âmbito das ações do segmento da economia
colaborativa

▪ ausência de um projeto abrangente para a reativação econômica e
urbanística do complexo ferroviário
▪ estado de abandono da área circundante e da estação ferroviária
da Cidade
▪ supressão ou recobrimento asfáltico de partes da malha
ferroviária
▪ demolição das estações situadas em diversas localidades do
Município e abandono das infraestruturas remanescentes

▪ a ocorrência de enchentes com graves consequências para a
população demanda intervenção no campo do saneamento
ambiental para controle da vazão das cheias
▪ exposição da população ao tráfego intenso de caminhões e outros
veículos que desviam pela localidade no caso de eventuais
bloqueios na Rodovia Fernão Dias
▪ os acessos não pavimentados à localidade
▪ aridez do tratamento dos espaços públicos e adoção de um
desenho urbano que não valoriza a localidade
▪ dotada de um único meio para transposição do Rio Verde (balsa
elétrica) para acesso pelos moradores à Rodovia e falta de uma
estrutura permanente para travessia de pedestres e bicicletas
▪ potencial inexplorado para o turismo e imobilização da
oportunidade de alavancar o desenvolvimento socioeconômico da
população local e expandir e aproveitar o seu potencial para a
economia do Município
▪ a localidade começa a sofrer pressões pela expansão urbana

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓
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PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Núcleos Testemunhais

Colônia Santa Fé: Com patrimônio histórico
e cultural relevante, as iniciativas
incidentes sobre a localidade devem estar
integradas com ações de preservação de
seu valor testemunhal.

Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira:
Permanência da situação de
vulnerabilidade da população do lugar.

▪ com cerca de 5 milhões m2 , obras iniciadas em 1938 e
atividades instaladas em 1942, a Colônia Santa Fé acolhe,
ainda hoje, pessoas acometidas pela hanseníase, seus
familiares e cuidadores que fixaram residência e aí
envelhecem desde então
▪ além dos equipamentos médico-hospitalares, sua estrutura
inclui igreja, galpões e equipamentos de lazer, entre outras
edificações originais dos anos 30/40 e conserva o testemunho
de um traçado urbanístico da época adotado na rede de
colônias similares em todo o Brasil, dessa forma integrando o
patrimônio histórico cultural da saúde pública do país
▪ a qualificação urbanística e ambiental do lugar
▪ ações recentes da Prefeitura ora em implantação, atuam na
direção de confirmar e ampliar sua vocação no segmento
médico-hospitalar em escala regional
▪ o campus da Colônia Santa Fé tem potencial para as
atividades de educação e pesquisa, em conjugação com o
segmento médico hospitalar, bem como para pesquisas
ambientais, no recorte dos biomas Mata Atlântica e Cerrado,
aos quais pertence, levando adiante negociação inaugurada
em 2012 para o estabelecimento de uma unidade de
conservação ambiental em área limítrofe a este

▪ ainda que hoje a hanseníase disponha de meios mais eficazes de
prevenção e tratamento, o estigma imposto pela sociedade
continua sendo uma questão a enfrentar, bem como a
acessibilidade dos seus espaços frente ao envelhecimento da
população que aí reside
▪ por seu porte e características, o campus da Colônia Santa Fé se
assemelha a um bairro também na ocorrência de problemas
ambientais urbanos e de infraestrutura
▪ a área demanda um plano de ordenamento territorial específico
que oriente e amplie a efetivação dos investimentos aplicados no
lugar em prol de sua qualificação urbana e ambiental, além de,
em consonância com as diretrizes do PDDUA, consolide suas
vocações, preserve o seu patrimônio histórico cultural e ative com
sustentabilidade todo o seu potencial para o desenvolvimento do
Município

▪ a presença dessas comunidades em Três Corações representa
um potencial de diferenciação do seu acervo cultural a ser
valorizado e perpetuado
▪ o resgate das práticas artesanais e culturais , a exemplo da
confecção de utensílios com a taquara, que já foi abundante
naquela área, a transmissão oral de suas estórias, as festas e
crenças, gastronomia e vestuário, podem ser potencializados
em prol do seu desenvolvimento social e econômico, dandolhe visibilidade, e como incremento da riqueza cultural do
Município, se estruturadas como parte integrante da política
de turismo

▪ a perpetuação das dificuldades para obtenção da certificação da
condição de comunidade quilombola e afirmação de sua
identidade, que constituem impedimento ao acesso às políticas e
programas específicos para esta
▪ a falta de resolução definitiva quanto às condições que assegurem
a qualidade de vida das comunidades relacionadas com a
infraestrutura de saneamento básico e sanitária, melhorias
habitacionais, melhorias nas condições de circulação no interior
dos núcleos e acessibilidade
▪ a necessidade de aplicação de esforços no combate às situações
de vulnerabilidades quanto à segurança alimentar,emprego e
renda e sustentabilidade ambiental da produção e das localidades

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

✓

Interação
temática
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PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Patrimônio Paisagístico

Patrimônio Imaterial

A falta de visibilidade da memória de Três
Corações e suas manifestações.

Paisagem Urbana:
As características do processo de expansão
urbana tendem a comprometer as
singularidades que diferenciam Três
Corações e compõem a sua identidade.

▪ permanência por mais de 30 anos da Casa da Cultura
Godofredo Rangel e sua presença ativa no registro e na
promoção da história e da cultura local
▪ a tradicional festa religiosa da Folia de Reis e a Banda
Rioverdense mantém sua permanência e significado
▪ a participação da ESA nos eventos comemorativos em datas
cívicas locais e nacionais
▪ os marcos testemunhais da trajetória de personalidades
identificadoras da história do Município são preservados
▪ o Museu Terra do Rei e a Casa Pelé cumprem a função de
associar a imagem da cidade com seu filho ilustre

▪ a desarticulação com as universidades e centros de pesquisa
locais e regionais
▪ a falta de destaque da cultura de origem africana do Município
▪ a falta de visibilidade dos saberes e das formas de expressão
locais
▪ a falta de ações que valorizem a memória de Flora, Santa Fé e
das comunidades de descendentes de escravos
▪ o desequilíbrio da infraestrutura e da divulgação destinadas à
história e cultura locais frente aquelas aplicadas à figura de Pelé
▪ a pouca divulgação do acervo arquivístico e dos memorialistas
de Três Corações
▪ a falta de vinculação e presença do significado e da marca
cultural nos eventos tradicionais como a ExpoTrês
▪ a perda ou desvirtuamento de manifestações da cultura local
como a Festa dos Boiadeiros
▪ a incipiente promoção da memória ferroviária do Município

▪ a conformação topográfica do sítio urbano enriquece a
paisagem e possibilita amplos ângulos de visão sobre a
Cidade e suas singularidades, a partir do topo das colinas
▪ a presença sinuosa e determinante do Rio Verde na
conformação do sítio urbano
▪ a permanência de um conjunto arquitetônico diversificado na
área central da Cidade, testemunho da evolução histórica do
desenvolvimento urbano do Município
▪ a escala e volumetria do conjunto construído que ainda
favorece a visibilidade dos marcos da paisagem, como as
igrejas situadas nos topos das colinas
▪ a presença dos ipês por todo o sítio urbano

▪ a ameaça à visibilidade dos bens históricos e marcos da
paisagem pelo processo de verticalização da área central
▪ a falta de um enquadramento paisagístico e de desenho urbano
que valorize os Rios Verde e do Peixe, com ocupação irregular
de parte das margens
▪ os novos loteamentos desconformes com a topografia,
anódinos em seu desenho urbano e desinteressantes em termos
paisagísticos
▪ o desconforto ambiental e os conflitos de trânsito causados pela
saturação do tráfego de veículos e de pedestres nas vias e
calçadas estreitas do Centro
▪ a poluição visual causada pelo desregramento da disposição de
placas e letreiros e a fiação aérea
▪ a falta de massas vegetais que configurem oásis urbanos
▪ a falta de intensificação da arborização urbana ou seu
aproveitamento para enquadramento e valorização da
paisagem urbana
▪ as limitações do sítio para a adoção de soluções em
acessibilidade

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

✓

Interação
temática

✓
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PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Gestão do PHCP

Patrimônio
Paisagístico

Segmento

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Paisagem Rural:
A intensificação do uso do solo rural para a
produção com a supressão dos recursos
naturais.

Constituem desafios para a SELTC:
- firmar a efetividade de suas
competências e das políticas municipais
sob sua responsabilidade
- captar novos perfis profissionais,
qualificar e atualizar continuamente seus
quadros técnicos
- ampliar o uso de recursos tecnológicos na
promoção e divulgação do patrimônio
histórico e cultural
- explorar alternativas para o
financiamento de suas ações
- alinhar-se com as novas tendências da
economia criativa e reforçar a interação
com as iniciativas da sociedade
- expandir sua participação na economia
local

▪
▪
▪
▪

a visão do ‘mar de morros’
a atmosfera bucólica
a pulverização de ipês pelo território
a extensa malha de estradas vicinais

▪ a gestão do patrimônio cultural é estruturada
▪ existência de legislação específica de enquadramento das
políticas sob sua responsabilidade
▪ existência de conselhos e fundos regulamentados
▪ o Município se beneficia dos repasses do ICMS cultural
▪ a SELTC mantém programa de educação patrimonial nas escolas
municipais
▪ manifestação da população pela manutenção do PHCP do
Município

Quanto à
gestão

▪ os atributos naturais notáveis restringem-se a poucos
exemplares, se comparados com os Municípios vizinhos
▪ a falta de preservação das matas ciliares, além de poucos e
residuais fragmentos florestais presentes no território
▪ o esvaziamento populacional que lhe confere a sensação de
desabitado pela falta da presença humana

▪ desatualização da legislação que estabelece a política de
preservação do patrimônio histórico e cultural
▪ desarticulação entre instâncias municipais que promovem
ações implicadas com o patrimônio histórico e cultural
▪ descontinuidade das ações
▪ limitação das fontes e dos recursos destinados aos
investimentos no setor
▪ necessidade de aprimorar a sua integração ao processo de
licenciamento de obras e de elaboração de projetos
▪ paralização do processo de conformação do inventário dos bens
imóveis de interesse para preservação
▪ parcialidade do uso de tecnologias e mídias tanto para guarda
como para divulgação, exposição e pesquisa pública do acervo e
registros municipais
▪ incipiência das ações internas para estudos dirigidos e da
articulação com centros de pesquisa
▪ baixa oferta de equipamentos culturais nos bairros
▪ descontinuidade da realização das conferências de cultura

Interação
temática

✓

✓

✓

✓
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PHCP

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Turismo

Segmento

A associação do Município com a marca Pelé,
hoje representa uma limitação para a
visibilidade mais ampla de seus valores
históricos e culturais tradicionais, que lhes
conferem identidade e que são apropriados e
reconhecidos pela população.
A expansão da atividade turística no Município
requer a refundação e ampliação de seu place
branding1, de maneira a explorar os atributos
que possui, criar novas oportunidades e
incrementar uma nova cadeia produtiva para o
setor.

▪ integra o circuito turístico da Estrada Real e o Circuito das Águas do
Sul de Minas
▪ existência de legislação específica de enquadramento da política de
turismo
▪ existência de conselho e fundo regulamentados
▪ a marca ‘Terra do Rei Pelé’
▪ os investimentos em realização na Colônia Santa Fé na área médica
da reabilitação e seu potencial para associação com o turismo de
saúde presente na região e de vinculação com o Circuito das Águas
▪ a crescente produção de vinho de qualidade e a nascente
consolidação do terroir de uvas Syrah de Três Corações
▪ há potencial para favorecer as oportunidades do Município no
cenário da competitividade do turismo regional e nacional

▪ o Plano de Turismo para o período 2013-2016 precisa ser revisto e
atualizado
▪ ausência de definição de uma cadeia produtiva do turismo que
agregue todo o seu potencial
▪ a divulgação, a infraestrutura do turismo, a recepção e os serviços
precisam ganhar maior qualidade e abrangência
▪ descontinuidade e falta de diversidade do calendário de eventos
▪ aproveitamento incipiente da interação entre o campo e as
atividades turísticas, em especial o turismo rural e de aventura
▪ é preciso criar maior sinergia com a sociedade e os investidores
locais dada a fraca performance do empreendedorismo e da
economia criativa locais

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

Interação
temática

1

Place Branding: Conjunto de atributos que conformam a marca pela qual um lugar é reconhecido ou lembrado, que provoca o desejo de lá estar ou conhecer. Trabalha com o conceito, a ideia central que perpetua a imagem e os atributos de
um lugar, onde o mais importante é a sua qualidade, o bem estar e as oportunidades que proporciona para uma experiência pessoal e social gratificantes.
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2.1c.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: MEIO AMBIENTE
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Tema: MEIO AMBIENTE
MAM

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Instrumentos
de Gestão
Ambiental

Proteção
de APP

Corredores Verdes

Segmento
O Município possui baixa cobertura florestal na área
urbana e expressiva fragmentação de florestas na zona
rural.

Degradação das nascentes na área urbana e avanço de
usos sobre matas ciliares da faixa marginal dos rios.

Os instrumentos para a execução da Política Municipal de
Meio Ambiente não estão plenamente definidos e não
possuem capítulo específico na Lei n° 3.831/2013.

▪

O PDUA/2006 definiu seis áreas para a Zona de
Preservação Ecológica na área urbana, que podem ser
matrizes para definição de corredores verdes integrados
às faixas marginais dos Rios Verde e do Peixe;

▪

As principais causas da fragmentação florestal são: a
expansão da cidade sem definição de espaços para a
proteção/preservação das florestas/mata nativa;
expansão das atividades agrícolas.

▪

O Município implementou o Cadastro Ambiental Rural
(CAR) em que as áreas de APP e Reserva Legal foram
identificadas, permitindo mapear possíveis eixos para
formação de corredores ecológicos.

▪

Efeitos diretos no conforto térmico na área urbana:
aumento do efeito do fenômeno de ilha de calor.
Intensificação do escoamento superficial das chuvas,
acarretando enchentes, alagamentos, assoreamento dos
rios e comprometimento da qualidade da água.
Diminuição da fauna e flora (biodiversidade).

▪
▪

Legislação específica sobre proteção das áreas de APP;
Estudos locais sobre localização das nascentes na área
urbana, e para a área rural, a implementação do CAR.

▪

Assoreamento dos rios; comprometimento da qualidade
e quantidade da água; diminuição das áreas de
vegetação nativa

O Município possui Sistema Municipal de Meio Ambiente
instituído (Lei de criação da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Conselho, Legislação Específica, Fundo
de Meio Ambiente) e Secretaria exclusiva para esta
pasta.

▪

Legislação ambiental não espelha as condições
territoriais do Município, tendo a necessidade de
integrar os problemas ambientais e as diretrizes de ação
da política ambiental

▪

Necessidade de estruturar e aparelhar o Sistema
Municipal de Meio Ambiente já instituído para a
construção de capacidades institucionais que consigam
gerir informações e procedimntos técnicos

▪

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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MAM

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Instrumentos
Econômicos

Desenvolvimento
Rural

Zoneamento Urbano

Segmento
▪
Falta de diretrizes e instrumentos para a proteção das
áreas definidas como Zona Especial de Preservação
Ecológica (ZE 2) a partir do controle das atividades de seu
entorno que se caracterizam como vetores de pressão
▪

Falta de diretrizes para o Macrozoneamento que possa
integrar a gestão da área rural no que se refere à
manutenção de infraestrutura mínima; definição das
atividades produtivas que possam se localizar nessa área;
definição de condições/critérios para o licenciamento
ambiental.

▪
▪

O Município não arrecada ICMS Ecológico a partir da
definição de Unidades de Conservação

▪

▪

▪

▪

As áreas definidas na ZE2 estão sujeitas a pressões de
diversas naturezas, entre elas a expansão urbana e a
produção agrícola, sendo necessária a definição de
“zonas tampão” em seu entorno para garantir a sua
proteção e manutenção.
Definição de diretrizes e instrumentos que garantam a
não intervenção nessas áreas, integrando por exemplo
restrições ao licenciamento ambiental e urbanístico
neste perímetro.

▪

Secretaria Municipal de Agricultura exclusiva.
Possibilidade de identificação das propriedades rurais
através do CAR.
Sistema Municipal de Meio Ambiente instituído.

▪
▪

Definição de fragmentos de vegetação como Zona
Especial de Preservação Ecológica (ZE 2) no PDUA/2006.
Implementação do CAR nas propriedades rurais com a
identificação das áreas de Reserva Legal e de
Preservação Permanente.
A preservação de áreas verdes favorece a absorção de
carbono da atmosfera, garantindo conforto climático a
partir da diminuição dos gases de efeito estufa.

▪
▪

▪

Ausência de regulamentação, para além de sua
demarcação no zoneamento urbano, para a proteção
dos fragmentos de vegetação definidos na ZE2: como a
definição de Unidades de Conservação.
Imprecisão cartográfica nas coordenadas dos polígonos
das áreas que integram a ZE2.
Ausência de estratégias para definição de corredores de
passagem de animais entre as áreas verdes

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Falta de instrumentos para a gestão da zona rural.
Desenvolvimento das atividades agrícolas sem critério de
localização.

Fragmentos florestais sem regulamentação específica
para sua proteção e manutenção, que em áreas privadas
podem ser instituídas Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs)
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MAM

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Específica

Sistema de drenagem ineficiente

Infraestrutura Urbana

Abordagem das Demandas
da População

▪

▪
▪

▪

▪
▪

Garantir condições ambientais adequadas que garantam
a manutenção e permeabilidade das áreas de inundação
dos corpos hídricos; preservação de uma extensão
mínima das faixas marginais tendo em vista as vazões
naturais dos corpos hídricos.
Definir diretrizes para a não edificação das áreas de
inundação dos corpos hídricos.
Garantir a proteção e recuperação das matas ciliares
com a finalidade de manter as áreas naturais de
inundação dos corpos hídricos.
Aumentar a cobertura vegetal nas áreas urbanas e rurais
para diminuir o impacto das chuvas e a compactação do
solo.
Aumentar a permeabilidade do solo nas áreas urbanas e
conter os processos de erosão na zona rural.
Garantir ações de dragagem dos rios para retirada de
possíveis acúmulos dos processos de assoreamento,
bem como de resíduos e rejeitos sólidos urbanos.

▪

▪
▪

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

Ocorrência de inundações e enchentes na área urbana e
aumento dos processos erosivos na zona rural, que
podem acarretar em problemas relacionados à saúde da
população e perdas materiais.
Assoreamento dos corpos hídricos.
Acúmulo de resíduos e rejeitos pelo carreamento das
águas pluviais pelas ruas e bueiros.
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2.1d.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: SANEAMENTO BÁSICO
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Tema: SANEAMENTO BÁSICO
SAB

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Problema Identificado na Leitura Técnica

Resíduos Sólidos

Segmento
Baixa participação dos moradores no atendimento aos
dias e horário da coleta regular de resíduos sólidos
urbanos.

▪

Baixa aderência da população ao programa de coleta
seletiva.

▪
▪

Município assume integralmente a responsabilidade pela
implantação da logística reversa - embalagens em geral.

▪

Município assume integralmente a responsabilidade pela
implantação da logística reversa – pilhas, baterias, pneus,
óleo usado, eletroeletrônicos, lâmpadas e medicamentos
vencidos.

▪

Descarte irregular de resíduos da construção civil, sobras
de materiais utilizados em obras, como também resíduos
volumosos e bens inservíveis.

▪

Zona rural: inexistência ou deficiência na prestação dos
serviços de coleta regular de resíduos sólidos urbanos.

▪

Abrangência da coleta atende 99% da população.

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Os custos da logística reversa estão sendo cobertos pela
Prefeitura, embora a responsabilidade de arcar com eles
seja do setor privado.

✓

✓

✓

▪

Obstrução dos canais de macrodrenagem.

✓

✓

✓

▪

Possibilidade de surgimento de pequenos lixões [focos
de descarte irregular de lixo].

✓

✓

✓

▪

Existência da coleta seletiva.
Atuação da Associação de Catadores de Material
Reciclável de Três Corações (ACAMTC) no serviço de
coleta seletiva.

▪
▪

Município tem implantada a coleta seletiva com
participação da Associação de Catadores de Material
Reciclável de Três Corações (ACAMTC).

▪

Município disponibiliza Pontos de Entrega Voluntária
(PEV) para recolhimento desses resíduos.

▪

Possibilidade de disciplinamento do descarte de RCC por
meio de programa que setorize o Município com
instalação de PEV para recebimento ordenado.
Existência de soluções alternativas já adotadas nas
localidades: material orgânico é enterrado nas
propriedades para virar adubo, e o “lixo seco”,
potencialmente reciclável, que atualmente é queimado
pode ser disponibilizado para coleta seletiva.

Abordagem das Demandas
da População

Os resíduos descartados fora dos horários de coleta
causam diversos transtornos à população: atração de
vetores, entupimento de galerias pluviais em caso de
chuva, resultam em mau-cheiro e podem ser espalhados
por animais de rua.
Baixo índice de recuperação de recicláveis.
Pouca quantidade de material reciclável é direcionada
para a ACAMTC, o que resulta em baixo retorno
financeiro para os associados.
Os custos da logística reversa estão sendo cobertos pela
Prefeitura, embora a responsabilidade de arcar com eles
seja do setor privado.

Interação
temática

✓
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SAB

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Problema Identificado na Leitura Técnica

Drenagem Pluvial

Abast.
de Água

Esgotamento
Sanitário

Resíduos
Sólidos

Segmento
Inexistência de controle efetivo dos quantitativos
comercializados e respectiva destinação de embalagens
de defensivos agrícolas.
Inexistência de programa de compostagem da matéria
orgânica.

▪

Cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário.
Ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem
pluvial.
Ligações de dispositivos de drenagem na rede de
esgotamento sanitário.
Esgoto a céu aberto.

▪
▪
▪
▪

Incipiência da rede de abastecimento de água na zona
rural e falta de preservação das nascentes.

Falta de manutenção do sistema de drenagem pluvial e
degradação dos corpos hídricos.

▪
▪

▪

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Existência de ações conjuntas entre agricultores, canais
de distribuição, indústria fabricante - representada pelo
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias (INPES) -, e o Poder Público.

▪

Existência de rede coletora e de ETE. Garantia de
sustentabilidade financeira da prestação do serviço.
Existência de cadastro técnico e alta cobertura da rede
tipo separador absoluto.
Existência de cadastro técnico e alta cobertura da rede
tipo separador absoluto.
Existência de cadastro técnico e alta cobertura da rede
tipo separador absoluto.

▪

Existência de soluções alternativas.
Município integra o Programa Pró-Mananciais
promovido pela COPASA.

▪
▪

Atuação da equipe da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Possibilidade de contaminação de corpos hídricos e do
solo por embalagens com resquícios de agrotóxicos.
Disposição final dos resíduos orgânicos em aterro
sanitário junto com rejeitos, reduzindo a vida útil da
instalação.
Áreas não cobertas pelo serviço pagam a tarifa
indevidamente, por um serviço que não vem sendo
plenamente ofertado.
Poluição dos corpos hídricos, mau-cheiro e retorno para
as residências quando das chuvas.
Diluição dos efluente domésticos, o que prejudica o seu
tratamento. Sobrecarga da rede de esgoto, podendo
causar seu colapso.
Poluição dos corpos hídricos.
Atendimento precário das populações rurais.
A degradação de nascentes pode potencializar crises
hídricas e provocar a interrupção de abastecimento por
mananciais subterrâneos [poços].
Manutenção corretiva.
Obstrução da rede de microdrenagem, potencializando a
ocorrência de alagamentos
A degradação da mata ciliar pode provocar erosão e
assoreamento dos leitos caudais dos rios, o que
prejudica o seu escoamento superficial e pode levara a
ocorrência de inundações.
Como agravante, o descarte irregular de RCC e de
efluentes domésticos piora a qualidade ambiental dos
rios urbanos.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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2.1e.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: MOBILIDADE URBANA
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Tema: MOBILIDADE URBANA

MOB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento
Congestionamento no Centro.

▪ Problema de nível local concentrado apenas na região
▪

Sistema Viário

▪
▪
▪

central do município.
Possibilidade de uso de outras vias com capacidade viária
disponível para serem utilizadas como rotas alternativas.
Uma politica mais restritiva de estacionamento pode
diminuir as viagens de automóveis para o Centro.
Melhorias no Transporte público podem transferir
motoristas para o sistema.
Um Plano de Mobilidade irá contribuir para a superação
desse problema.

Transporte Público

▪ Com a realização de pesquisas (tipo sobe-desce) pode-se
▪
▪
Frota inadequada para a região central.

▪

aferir as linhas com frequência inadequada e com
superlotação.
Pesquisas com custo moderado.
Uma vez identificados os gargalos, o problema pode ser
solucionado de imediato.
Nas linhas que cruzam o centro, a adoção de microonibus
pode ajudar a melhorar a fluidez do tráfego e melhorar a
condução dos ônibus.

Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

▪ Urbanização do centro é majoritariamente de ruas
estreitas e com altas declividades.

▪ Concentração do comércio e equipamentos urbanos
▪
▪
▪
▪

▪

Frequência inadequada das linhas.

Abordagem das Demandas da
População

▪
▪
▪
▪

do município na região central. O centro é o maior
polo gerador da cidade.
Hierarquia viária incompatível com a geometria da
maioria das vias no Centro.
Faltam estudos detalhados de tráfego.
Interseções com geometria inadequada.
Inexistência de rotas alternativas para o Centro.
Enquanto algumas ruas estão congestionadas,
outras vias com potencial de escoar o trânsito estão
ociosas.
A frota de moto e automóvel no município
aumentou de forma muito acelerada na última
década.
Inexistência de pesquisas de demanda.
Falta de diálogo com a população (principalmente
com os usuários).
A pesquisa de satisfação é realizada pelo próprio
operador. Esse fato pode gerar viés no resultado e
reduz a sua confiabilidade.
Solução necessita de um acordo entre a Prefeitura e
o operador para alterar a frota, pois pode ocorrer
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Caso contrário a alteração só poderá ser realizada
no próximo contrato de licitação.

✓
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MOB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Transporte Público

Inexistência de ar-condicionado nos ônibus.

▪ Melhorias na qualidade do serviço podem atrair novos

▪
▪

Falta de informação sobre itinerário nos pontos.

Infraestrutura inadequada dos pontos de parada.

▪ Problema de fácil identificação.

▪

Transporte não
motorizado

▪
Calçadas estreitas e inadequadas para o fluxo atual de
pedestres, principalmente no Centro.

▪ A incompatibilidade da geometria das calçadas com o
▪
▪
▪

intenso fluxo de pedestre reafirma o Centro como o polo
gerador de viagens mais importante do município.
Tornar as ruas mais amigáveis aos deslocamentos a pé
pode impactar positivamente o comércio.
Com a supressão de pontos de táxi e vagas de
estacionamentos, há espaço viário disponível para o
alargamento de calçadas no Centro.
Algumas ruas têm potencial de virarem ruas
compartilhadas (“Shared Streets”).

Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

▪ Solução necessita de um acordo entre a Prefeitura e

passageiros para o sistema. Consequência: migração de
usuários de veículos particulares para o sistema com
potencial de redução da circulação de veículos no centro.

▪ Problema de fácil resolução.

Abordagem das Demandas da
População

▪
▪

o operador para alterar a frota, pois pode ocorrer
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Caso contrário a alteração só poderá ser realizada
no próximo contrato de licitação.
As temperaturas são elevadas durante o verão. A
falta de qualidade desestimula o uso do transporte
público.
A disponibilidade e facilidade de informação
também são critérios da qualidade do sistema. A
falta de informação pode desencorajar o uso do
transporte público.
O ponto de ônibus da Praça do Pelé não tem
capacidade para atender a demanda de maneira
razoável.
Interferência dos passageiros no ponto com os
pedestres que circulam no local.
A urbanização do Centro não acompanhou a
expansão da atividade comercial.
Excesso de espaços disponíveis para os automóveis.
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MOB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

▪ Uma política mais robusta de estacionamento pode

Acessibilidade
Universal

Políticas de
Restrição ao Uso
de Automóvel

Política de estacionamento deficiente.

diminuir o congestionamento no Centro e aumentar a
arrecadação da Prefeitura.

Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

▪ Há excesso de vagas no Centro = Estímulo ao uso do
automóvel.

▪ Método de cobrança ineficiente. Preço único e com
somente uma zona de cobrança.

▪ Faltam cobradores.

Infraestrutura inadequada para pessoas com
mobilidade reduzida.

▪ Tornar as vias mais adequadas às pessoas com mobilidade
reduzida impacta positivamente todos os demais
pedestres.

▪ Calçadas estreitas e número inadequado de rampas
de acesso.

▪ Falta de infraestrutura adequada para pessoas com
mobilidade reduzida pode significar a imobilidade
para essas pessoas.

Avaliação do valor da tarifa

Equidade e
Transparência no
Transporte Público

Abordagem das Demandas da
População

▪ Tornar o valor da tarifa mais acessível é um instrumento
▪
▪

Assimetrias de informação

de justiça social.
Uma auditoria externa pode aferir o valor justo para o
valor da tarifa.
Se houver necessidade de alteração, a solução do
problema pode ser feita de forma rápida.

▪ A criação de um “portal da transparência” no website da
Prefeitura pode solucionar o problema de forma rápida e
barata.

▪ O gasto com transporte impacta o poder de compra
da população de baixa renda.

▪ O reajuste tarifário não é feito através de uma
▪

formula paramétricas.
A maneira atual de reajuste é trabalhosa e
inadequada.

▪ A população não tem acesso aos custos do sistema e
nem das suas evoluções ao longo do tempo.

▪ Assimetrias de informação podem impactar a

Logística
Urbana

credibilidade do sistema.
Falta de ordenamento para carga e descarga de
caminhões. Falta de restrição para a circulação de
caminhões pesados no Centro.

▪ Solução de rápida implementação.

▪ A carga e descarga de mercadorias, assim como o
trânsito de caminhões pesados nos horários
comerciais, podem impactar a fluidez do trânsito no
Centro.

✓
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2.1f.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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Tema: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
HAB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Necessidades Habitacionais no PLHIS

Segmento
Déficit habitacional (1) (2):
A estimativa do déficit habitacional no PLHIS não é
suficientemente detalhada. Não consta memória do
cálculo, importante para articular a pesquisa realizada
nos bairros detectados no PLHIS como prioritários para
atendimento da demanda da população interesse social
(com renda mensal familiar até 3 salários mínimos). A
pesquisa realizada e o levantamento de campo são
insuficientes para espacializar as demandas específicas
por reposição e por incremento do estoque.

O município instituiu a Lei Complementar no. 248/2009 de
20/11/2009 que regulamenta a criação de Áreas de Especial
Interesse Social associadas à implementação do PMCMV,
além das Áreas de Especial Interesse Social já delimitadas no
PDDUA.
O PLHIS apresenta uma caracterização (descritiva) dos bairros
que concentram necessidades habitacionais das famílias com
renda mensal de até 3 salários mínimos, incluindo aquelas
que demandam reposição e incremento de estoque.

A falta de clareza no PLHIS em relação às metodologias
utilizadas para cálculo do Déficit habitacional, os resultados
do levantamento de campo e a construção de dados
primários a partir da pesquisa realizada nos bairros
identificados como prioritários dificultam a adoção de
indicadores de monitoramento da implementação do PLHIS.
Embora tenha sido criado dispositivo legal para a previsão de
terra destinada à habitação de interesse social, não foi
possível identificar até o momento programa municipal
voltado ao atendimento do déficit habitacional.

Inadequação das moradias (3):
De acordo com o PLHIS, 965 famílias foram classificadas
em situação de inadequação de moradias, entre as quais:
a) demanda por Regularização Fundiária: 809 famílias; b)
demanda por Infraestrutura: 156 famílias.

De acordo com o PLHIS, os bairros considerados prioritários,
além de concentrar o déficit habitacional, apresentam
demandas por infraestrutura, melhorias habitacionais e
regularização fundiária. Dessa forma, é possível espacializar,
ao menos qualitativamente, a demanda por investimentos na
requalificação urbana.
O relatório apresenta descrição e fotos que permitem
confirmar padrões inadequados das moradias predominantes
nos bairros prioritários.

O PLHIS não é suficiente para quantificar a demanda gerada
por inadequação das moradias nos bairros identificados como
prioritários. O indicativo é qualitativo.

Necessidades habitacionais por bairro (4):
Não é claro no PLHIS, qual o total de unidades
residenciais analisadas por bairro. A sistematização
apresentada no corpo do relatório do PLHIS não confere
com os números absolutos que constam no anexo do
plano.
(1) Déficit Habitacional no PLHIS (2010): 1.337 famílias
Reposição do Estoque (habitação precária): 685 famílias
a) Domicílios Improvisados: 640
- Reserva Legal: 37
- Área de Risco: 603
b) Domicílios Rústicos: 45
- Materiais: 45
Incremento do Estoque: 652 famílias
c) Ônus Excessivo “com Aluguel”: 419 famílias

Coabitação Familiar: 233 famílias. (2) De acordo com o PLHIS foi adotada a metodologia da Fundação João Pinheiro (dados do IBGE). (3) Os
dados do diagnóstico das necessidades habitacionais por bairro não mantem relação analítica com o resultado do Déficit Habitacional total
por componente apresentado no PLHIS.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

✓

Interação
temática

✓

O diagnóstico dos bairros prioritários não permite quantificar
o esforço necessário para superar as inadequações
detectadas. Observa-se que há situações de precariedade da
✓
✓
✓
infraestrutura, mas também problemas relacionados à
qualidade das moradias (tipologia; materiais construtivos e
dimensões adequadas as necessidades das famílias).
(4) Foram detectadas 6 áreas prioritárias no PDDUA (denominadas de Áreas de Especial
Interesse Social) e 19 áreas prioritárias no PLHIS. Total de 25 áreas prioritárias de investimento
em habitação de interesse social.
(*) Áreas prioritárias prevista no PDDUA:
1. Cinturão Verde; 2. Parque Jussara; 3. São Gerônimo; 4. Jardim Paraíso; 5. Ipiranga
Prolongamento do Santo Afonso (Rua Valter Borges); 6. Vila Emílio
(**) Áreas Prioritárias previstas no PLHIS:
1. Cafezinho; 2. Retirinho; 3. Conjunto Habitacional Belo Horizonte; 4. Nossa Senhora de
Fátima; 5. Cotia; 6. Rio do Peixe; 7. Vila Fernão Dias; 8. Amadeu Miguel; 9. Canto do Rio; 10.
São José; 11. Santana; 12. Nossa Senhora Aparecida (antigo Bairro Peró); 13. Vila Jessé; 14.
Vila Lima; 15. Vilas Boas; 16. Vista Alegre; 17. Bela Vista; 18. Odilon Rezende; 19. Comunidade
Flora.
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HAB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Produção de Novas
Moradias (reposição e
incremento)

Segmento

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Oferta de unidades habitacionais no período 2011 -2018
(1)
No período entre 2011 e 2016 foram ofertadas 1.036
unidades habitacionais para população com renda
familiar mensal até 3 salários mínimos que representa
cerca de 78% do déficit calculado no PLHIS. A meta do
PLHIS era superar 100% do déficit habitacional em 16
anos. Entretanto, o empreendimento Nova Três Corações
(1 e 2), com 76,5% das unidades ofertadas no período foi
implantado em uma área sem infraestrutura urbana
adequada, distante dos equipamentos urbanos e sociais
localizados em outros bairros da cidade.

A oferta de moradias no período reduz, significativamente, o
déficit habitacional previsto no PLHIS.

Embora a oferta de unidades habitacionais no período tenha
sido significativa em relação ao déficit calculado no PLHIS, a
localização do empreendimento Nova Três Corações gerou
um novo padrão de inadequação até então inexistente no
Município. O aumento da violência na localidade e as
condições desfavoráveis de mobilidade urbana dos
moradores foram apontados como os principais efeitos
negativos gerados pelo empreendimento. Além disso, houve
também questionamentos dos moradores sobre a baixa
qualidade da infraestrutura implantada e dos materiais
construtivos utilizados nas unidades habitacionais.

✓

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

(1) Total de Unidades Habitacionais construídas para população com renda familiar mensal até 3 salários mínimos:
UnidadesHabitaci
onais

RecebimentoDefi
nitivo

Origem/Recursos

Vila Bela 11

243

16/09/11

FAR/FDS/CEF

Nova TrêsCorações 1

499

27/11/15

FAR/FDS/CEF

Nova TrêsCorações 2

294

27/11/15

FAR/FDS/CEF

1.036

-

-

Empreendimentos

Total de UnidadesConstruídas
Fonte: PLHIS/2011 - Três Corações/MG.
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HAB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Melhorias Urbanísticas

Melhorias
Habitacionais

Segmento
Identificação, reparo ou remoção das residências em
situação de risco e em reservas legais:
A meta prevista no PLHIS para solucionar o problema das
moradias precárias em áreas de risco e em reservas
legais é atender 160 casas em até 4 anos e 640 casas em
até 16 anos. Para atingir essa meta, o PLHIS previa a
captação recursos estaduais e federais, sem a previsão de
utilização de recursos municipais.

Reconhecimento de problemas habitacionais que mantem
interface temática com a proteção e preservação ambiental.
As situações de risco identificadas nos bairros prioritários,
em geral, se referem à ocupação das margens dos rios.

Regularização fundiária (*) (**):
Foram detectadas 25 áreas com demanda por
regularização fundiária. Seis estão definidas como Área
de Especial Interesse Social no PDDUA e 19 como áreas
prioritárias no PLHIS. Essas áreas além de problemas
fundiários apresentam déficit e inadequação de
moradias. A meta do PLHIS é a de regularizar 809 casas
em até 16 anos.

Os principais bairros com problemas fundiários que afetam
famílias com renda inferior a 3 salários mínimos são
conhecidos do poder público.

Urbanização:
Todos os 25 bairros prioritários requerem, em alguma
medida, intervenções para melhoria das condições de
infraestrutura. Os problemas mais citados no diagnóstico
do PLHIS são relativos a pavimentação das vias e
problemas na qualidade do saneamento básico.
Entretanto, também foram detectadas várias situações
inadequadas referentes à iluminação pública.

Os bairros prioritários estão identificados.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Não foi possível, partir do diagnóstico do PLHIS, localizar as
unidades habitacionais enquadradas nessas categorias.

Embora conhecido e relativamente mapeado no PLHIS, o
problema não está devidamente quantificado para que seja
possível mensurar com maior precisão o esforço a ser
empreendido. O diagnóstico dos bairros não deixa claro
quantas unidades precisam de regularização fundiária.

Não é possível mensurar a partir do diagnóstico do PLHIS
quantas moradias estão em situação de inadequação em
função da qualidade da infraestrutura. A meta do PLHIS é a
construção de 156 em 4 anos para melhorar 100% as
condições de moradia. Esta meta não é coerente com as
questões envolvidas em melhorias urbanísticas. O PLHIS não
aborda o problema de maneira suficiente.
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HAB

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Instrumentos de
Gestão

Ações Previstas no PLHIS

Segmento
“Remoção”:
O PLHIS prevê como uma das linhas de ação o “Projeto
para remoção de famílias com ônus excessivo de aluguel
e coabitação familiar”. Este tipo de solução não é
adequado, sobretudo porque o PLHIS não apresenta um
cadastro de famílias nesta situação.

Esta questão não apresenta nenhum aspecto favorável. Pois
não é adequada para enfrentar as necessidades habitacionais
de interesse social. As famílias conviventes e em situação de
ônus excessivo com aluguel devem ser contempladas a partir
de iniciativas de incremento do estoque, já prevista no
cálculo do déficit habitacional.

Qualquer ação de remoção deve ser precedida uma análise
minuciosa sobre os seus efeitos. E deve antes de tudo ter a
concordância dos moradores envolvidos. Nenhum desses
aspectos são abordados no PLHIS de maneira satisfatória.

Orçamento:
A memória de cálculo sobre as estimativas de custo para
atingir as metas estabelecidas no PLHIS não é suficiente
para avaliar os recursos requeridos para solucionar as
necessidades habitacionais do Município.

Esforço de estimar os recursos necessários para superar as
necessidades habitacionais.

Não há previsão de investimento do Município. A captação de
recursos do Estado e do Governo Federal torna o município
extremamente dependente.

Recursos para financiamento municipal:
O PLHIS não prevê claramente recursos municipais para
investimento em habitação de interesse social. A
estratégia central para o cumprimento das metas
inseridas no plano depende da captação de recursos em
instancias estaduais e federais.

O PLHIS representa um esforço para mensurar em termos
econômicos e financeiros soluções para atender as demandas
habitacionais de interesse social.

Não são mensurados recursos municipais. Alto grau de
dependência na captação de recursos estaduais e federais.

Acesso à terra:
Embora o PDDUA tenha previsão de instrumentos
capazes promover reserva de terra para a produção de
moradia, o PLHIS não incorpora esses instrumentos.

Os instrumentos da política urbana que poderiam ser
utilizados para ampliar o acesso à terra, inclusive para oferta
de lotes urbanizados, são nomeados no PLHIS, mas não há
uma estratégia desenhada com clareza e objetividade.

O PLHIS não prevê estratégias de acesso à terra.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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2.1g.
QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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Tema: CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PERÍMETRO URBANO

Segmento

Abordagem das Demandas
da População
Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Específica

Área urbana consolidada:
A área urbana consolidada, embora com baixa densidade
construtiva e populacional, já foi praticamente parcelada.
A presença de lotes vazios em bairros periféricos ao
centro indica capacidade de abrigar o crescimento
populacional significativo. O bairro central é onde estão
concentradas atividades de comércio e serviço. Os
principais conflitos gerados por essa concentração
referem-se à mobilidade urbana. O desafio é induzir a
distribuição da população no território, visando à
otimização da infraestrutura instalada para viabilizar a
prestação de serviços de maneira equânime, atendendo
todos os bairros.

A expansão horizontal recente da cidade foi feita a partir de
um processo regular de parcelamento que garantiu condições
mínimas de infraestrutura, diferentemente dos
parcelamentos aprovados antes de 1979 e implantados ao
longo da década de 80. Se por um lado, o poder público
precisou investir na superação do déficit de infraestrutura
acumulado nas últimas 3 décadas, por outro, as novas áreas
incorporadas à malha urbana consolidada já apresentam
melhores condições de urbanização. É possível diante do
cenário atual estabelecer novos vetores de desenvolvimento
local que possa interagir com o potencial de adensamento da
cidade de Três Corações.

A quantidade de lotes vazios na cidade hoje é visível.
Levantamentos de campo e registro fotográficos feitos em
pontos mais altos da cidade mostram que as terras
parceladas com infraestruturas em áreas próximas ao tecido
urbano consolidado ainda encontram-se vazias. Se essa oferta
de lotes urbanizados não for compatível com a demanda
efetiva por novas edificações na cidade, a infraestrutura
implantada tende à depreciação. O desafio é viabilizar a
ocupação dessas áreas, antes de abrir novas fronteiras de
expansão da urbanização do território.

Critérios para Expansão urbana da sede municipal:
Considerando que a cidade ainda possui um conjunto
expressivo de lotes vagos, a expansão urbana da cidade
deve priorizar o adensamento dos bairros com melhores
condições de infraestrutura,otimizando as redes e
equipamentos necessários à prestação dos serviços
urbanos.

Oferta de áreas urbanizadas com boas condições de
infraestrutura implantada. Boas condições para indução do
adensamento. Requalificação da área central como vetor de
desenvolvimento urbano. Contexto urbano favorável a
utilização de instrumentos de indução ao desenvolvimento.

Tendência de segregação espacial associados aos processos
de reprodução de mais valias fundiárias. Processos
especulativos com o parcelamento da terra.

Áreas Urbanas Especiais:
Três hipóteses para a definir critérios de delimitação de
áreas urbanas especiais: a) estruturação de núcleos
urbanos de baixa densidade fora dos limites da sede
municipal (perímetro urbano descontínuo); b)
implantação de grandes empreendimentos econômicos
na zona rural (perímetro descontínuo); c) delimitação de
vilas rurais e sítio remanescente quilombola que
requerem condições especiais na prestação de serviços
comunitários e sociais (perímetro descontínuo).

O PDDUA já prevê as Áreas de Especial Interesse Urbano,
reconhecendo alguns parcelamentos singulares que, embora
próximos da sede municipal, constituem-se a partir de
singularidades que devem ser consideradas pelos
instrumentos de controle de uso e ocupação solo e da política
urbana municipal. Situação favorável a utilização do
instrumento Outorga Onerosa do Direito de Transformação
de Uso.

Risco de fragmentação do território gerando vetores de
urbanização incompatíveis com a capacidade de
planejamento e gestão do município, sobretudo em relação a
prestação de serviços urbanos, sociais e comunitários.
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

USO DO SOLO RURAL

PERÍMETRO URBANO

Segmento
Distrito Industrial:
A delimitação do Distrito Industrial consolidado no
Município ao longo da Rodovia Fernão Dias não está
devidamente prevista nos instrumentos de planejamento
e gestão territorial. A instalação formal do distrito deve
estar articulada à prevenção da expansão urbana em
direção à Rodovia Fernão dias para evitar futuros
conflitos de trânsito que possam prejudicar as atividades
econômicas instaladas.
Há previsão do município de criação de novo distrito
industrial, no eixo viário principal que liga Três Corações
a São Tomé das Letras. Esse vetor precisa ser avaliado,
sobretudo em relação ao impacto ambiental e impacto
sobre a infraestrutura viária necessária para dar conta do
fluxo de transporte de carga pesada e/ou perigosas
associados às atividades industriais.

Os atributos locacionais do distrito industrial de Três
Corações oferece condições extremamente favoráveis à
implantação de indústrias e empreendimentos de grande
porte,especialmente ao longo da Rodovia Fernão dias.

Vilas Rurais:
Existem Vilas rurais não mapeadas e não incluídas nas
normas municipais.

Embora não reconhecidas formalmente, essas vilas podem
ser incorporadas como áreas especiais.

A delimitação dessas vilas não deve ser feita de maneira
superficial. Requer levantamentos e estudos específicos.

Comunidade Quilombola:
A comunidade quilombola não é reconhecida
formalmente. Demanda ações específicas do poder
público. Atualmente a Prefeitura mantém equipamentos
públicos sociais de educação e saúde para atendimento
da demanda da comunidade.

A comunidade é organizada. Existem vários estudos sobre a
formação histórica dessa comunidade. Esses estudos e a
instalação de um processo de diálogo junto à comunidade
podem apoiar a construção de um plano específico voltado
para formalização do quilombo e melhoria da qualidade de
vida.

A regularização do quilombo ainda está por se concluir.

Áreas de Proteção e Conservação Ambiental:
O município não tem instituído áreas proteção e
conservação ambiental de âmbito municipal.

Mapeamento do patrimônio ambiental iniciado pela
Prefeitura.

As informações para o mapeamento do patrimônio ambiental
do município são dispersas.

Integração territorial e escoamento da produção agrícola
Infraestrutura viária de escoamento da produção rural
requer melhorias e manutenção permanente.

O município possui uma rede viária voltada para o
escoamento da produção rural bastante significativa. Todo o
território é permeado de estradas viciais que permitem o
acesso às diferentes parcelas do território.

O principal problema apontado pelos pequenos produtores
rurais refere-se à manutenção continuada das vias vicinais,
visando a garantia do fluxo de mercadorias
(produtor/mercados consumidores).

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Falta clareza em relação aos limites que definem o Distrito
Industrial consolidado e critérios para ampliação desses
limites ou mesmo a implantação de novas áreas destinadas a
atividades industriais ou empreendimentos de grande porte.
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

ORGANIZAÇÃO INTERNA DA
CIDADE

Segmento

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

Centros de bairros e mistura de usos:
Concentração de atividades não residenciais no centro e
dispersão ao longo das vias principais. Formação de
centros de bairro induzidos pela legislação de uso e
ocupação do solo.

Estruturação de centros de bairro compatíveis com as
demandas cotidianas da população na maioria dos casos. A
implantação dessas atividades em centro de bairros previstos
na legislação urbanística ocorre conforme as demandas
detectadas pelos mercados dessas atividades de comercio e
serviços.

Embora a legislação defina com clareza as vias principais,
secundarias e locais onde podem se formar centros de bairro,
há flexibilização para implantação de empreendimentos de
grande porte. Esses empreendimentos devem estar
submetidos ao Estudo de Impacto de Vizinhança. Os critérios
para a flexibilização de instalação de empreendimentos de
grande porte não são suficientemente claros nas normas
municipais.

✓

✓

✓

Tipologia e Adensamento e (Verticalização):
Verticalização na área central incompatível com o
traçado viário das vias que compõem a malha urbana do
centro histórico.

O controle da verticalização das edificações considera a
relação entre espaço construído e espaço público (largura das
vias).

De acordo com o texto da lei, apenas para o uso Residencial e
na Zona Residencial ficam estabelecidos os limites máximos
de pavimentos que variam de 3 a 4. Ainda assim a
identificação das Zonas não é fácil, pois o mapa incluído na lei
não é suficientemente legível e não há um quadro resumo
com a indicação dos parâmetros por zona de uso e ocupação.
A principal referência para determinar a altura máxima das
edificações destinadas ao uso residencial multifamiliar é dada
pela relação entre largura da via e alinhamento.

✓

✓

✓
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Segmento
Diretrizes urbanísticas:
A arborização dos logradouros é prevista de maneira
detalhada. As normas municipais também estabelecem
as condições para localização das áreas públicas e
integração dos novos parcelamentos as vias já
implantadas, consultando órgãos competentes com o
objetivo de preservar o bom funcionamento das
rodovias. É previsto também a orientação da Prefeitura
para localização dos equipamentos públicos, urbanos e
comunitários na fase de expedição das diretrizes
urbanísticas. É importante verificar na Prefeitura como
ocorre esse processo, avaliando tempos de análise,
documentação exigida etc.

A legislação vigente é detalhada, criando condições jurídicas
e institucionais para que o município atue na avaliação do
desenho do parcelamento, visando sua integração com a
malha urbana existente.
O Art. 9o Da área total a ser parcelada, define que no mínimo
35% (trinta e cinco por cento) da área a ser parcelada será
transferida ao Município no ato de registro do parcelamento,
conforme previsto na Lei 6766/79.

De acordo com as informações obtidas junto à Prefeitura, o
município não possui um cadastro imobiliário atualizado e
georeferenciado para que as diretrizes urbanísticas sejam
avaliadas de acordo com a malha urbana existente. O que
também dificulta, especialmente, a fiscalização e o
monitoramento do processo de implantação dos
loteamentos.

Destinação de Áreas Públicas:
O percentual de áreas destinadas a equipamentos
públicos e comunitários e espaços livres de uso público
são definidas entre os artigos 10 e 28, da lei 338/13. Os
novos parcelamentos implantados na cidade, de acordo
com informações da Prefeitura respeitam esses
parâmetros e têm garantido a oferta de lotes
urbanizados com garantia de áreas destinadas ao uso
público.

O detalhamento é suficientemente objetivo. A lei prevê
percentuais que estão consolidados a partir de um padrão
urbanístico comum nas cidades brasileiras. Os parâmetros
são descritos da seguinte maneira: no mínimo, 15% (quinze
por cento) da gleba loteada, sendo que 3% serão destinados
a praçapública, 7% (sete por cento) destinados a outros
equipamentos públicos e comunitários e 5% (cinco por
cento) destinados a área verde; 20% (vinte por cento) da
superfície de cada área destinada a equipamento público
urbano ou comunitário, e transferida ao domíniopúblico no
ato de registro do parcelamento, apresentará declividade
natural do terreno menor ou igual a 15% (quinze por cento);
As áreas destinadas à implantação de equipamentos públicos
urbanos e comunitários transferidas ao municípioterão, no
mínimo, 30m (trinta metros) de frente para logradouro
público; As áreas destinadas á implantação de equipamentos
públicos e comunitáriosnãopoderão ser cortadas por cursos
d’água, valas, linhas de transmissão, alta tensão e outros; Os
espaços livres de uso público e as áreas de preservação
permanente que fizerem divisas com lotes serão separadas
destes mesmos lotes por via estrutural, coletora ou local.

Assim como no caso das diretrizes urbanísticas, a falta de
um cadastro imobiliário georeferenciado compromete
tanto a análise da localização desses equipamentos, como a
fiscalização e monitoramento da sua implantação.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Segmento
Tipologia dos lotes:
De acordo com o artigo 7, o lotes devem ter no mínimo:
a) em 70% (setenta por cento) das quadras, 300 m2
(trezentos metros quadrados) ou mais;
b) Nos 30% (trinta por cento) restantes das quadras, área
de 240 m2 (duzentos e quarenta metros quadrados).
Além disso, os lotes devem ter: testada mínima de 12 m;
pelo menos uma testada voltada para a via pública;
comprimento de, no máximo, 05 (cinco) vezes a sua
largura; Não pertencer a mais de um loteamento. O
desenho dos loteamentos também é regulado pelo
comprimento máximo das quadras.Conforme o artigo 8:
as quadras deverão ser de 250 m (duzentos e cinquenta
metros) e serão concordadas nas esquinas por um arco
circular mínimo de 5m (cinco metros).

Esses parâmetros estabelecem com objetividade o desenho
dos loteamentos futuros. O desenho do parcelamento é
condicionado pelo tamanho mínimo dos lotes e tamanho
máximo da quadra.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

Entretanto, não são previstos parâmetros para os casos de
remembramento, como definição do tamanho máximo dos
lotes. Nos casos de condomínios imobiliários fica, definido
no artigo 48, o limite máximo de 1 ha, na Zona Urbana. A
falta de detalhamento nesses casos deixa uma grande
margem de análise discricionária. Seria preciso verificar
como foi analisado e aprovado casos de condomínio
imobiliário.

A Prefeitura elaborou uma minuta de revisão da lei
municipal de parcelamento alterando área mínima dos
lotes da seguinte maneira:
a) Área mínima de 300m² (trezentos metros quadrados)
em pelo menos 30% (trinta por cento) dos lotes;
b)Área mínima de 240m² (duzentos e quarenta metros
quadrados) nos lotes restantes.
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Segmento
Infraestrutura:
A previsão de execução das obras de infraestrutura está
de acordo com as normas federais. Conforme artigo 75 é
obrigatório:
Execução das vias de circulação do loteamento (incluindo
terraplenagem das caixas e passeios, muros de arrimo);
Sistemas completos de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário e drenagem; Execução de meiosfios, de acordo com as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) e confecção de sarjetas;
Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação
pública; Pavimentação de todas as vias de circulação, a
critério do órgão competente, precedida da drenagem
subterrânea onde necessário; Sinalização viária vertical e
horizontal; Demarcação dos lotes, quadras e logradouros,
com instalação dos marcos de alinhamento e
nivelamento em concreto. Demais serviços necessários
para garantir as condições de segurança, salubridade e
habitabilidade, tais como: contenção de encostas,
drenagens, obras de arte e demais serviços que as
autoridades competentes julgarem necessários.
Arborização adequada das vias, e áreas verdes, de
preservação permanente e "non aedificandi"; Isolamento
de áreas verdes e enriquecimento das matas.

O detalhamento é suficientemente objetivo.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

A lei de parcelamentonão trata de casos de regularização
de interesse social.
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Segmento
Loteamento de Interesse Social:
De acordo com o artigo 38, o lote mínimo, nesses casos,
é de 200m2 (duzentos metros quadrados), com frente
mínima de 10m (dez metros), desde que a declividade
natural do terreno seja igual ou inferior a 20% (vinte por
cento) e as condiçõesgeológicas apresentadas garantam
a estabilidade das edificações. Admite-se o número
máximo de 200 lotes (duzentos lotes). A lei 248/2009
autoriza a criação de áreas de especial interesse social
para implantação de empreendimentos vinculados ao
Programa Minha Casa, Minha Vida.

Previsão no plano diretor de áreas de especial interesse
social para regularização de ocupações que não estejam de
acordo com os parâmetros mínimos da legislação. Desse
modo, compreende-se que é possível criar exceções às
normas ordinárias para inclusão de assentamentos de
interesse social, embora a lei municipal de parcelamento não
trate esses casos. A criação de áreas especiais de interesse
social para empreendimentos habitacionais com recursos
federais abre a possibilidade de flexibilizar os parâmetros
previstos na lei. Isso é positivo, considerando o caráter
restritivo dos parâmetros incluídos na lei de parcelamento.

Loteamentos industriais:
De acordo com Art. 39. Compreende-se como
loteamentos urbanos industriais os parcelamentos
destinados à predominância da atividade industrial,
sendo vedado o uso habitacional.

A previsão de parâmetros específicos para o parcelamento
industrial é um aspecto positivo. O Art. 40. Diz que nos
loteamentos destinados exclusivamente ao uso industrial,
com lotes iguais ou superiores a 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), aplicam-se os seguintes requisitos: I. as áreas
destinadas ao uso públicosomarão, no mínimo, 15% (quinze
por cento) daárea total da gleba; II. os parcelamentos
destinados exclusivamente ao uso industrial serão separados
das áreas vizinhas por uma área verde efetivamente
arborizada de, no mínimo, 20m (vinte metros) de largura, a
qual será aceita no cálculo do percentual de áreaspúblicas;
III. o projeto de paisagismo deverá ser aprovado pela
secretaria do meio ambiente e pela comissão de aprovação
de loteamento.

De acordo com o artigo 4 da lei federal 6766/79, inciso II os lotes de um parcelamento terão área mínima de 125m²
(cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima
de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar
a urbanização específica ou edificação de conjuntos
habitacionais de interesse social, previamente aprovados
pelos órgãos públicos competentes. Entretanto a lei
municipal é muito restritiva para loteamentos de interesse
social ao fixar o lote mínimo de 200m2.Isso pode dificultar
a produção de novas moradias destinadas para esse
segmento.
A lei de parcelamento não prevê cotas para produção de
unidades residenciais de interesse social nos loteamentos
novos, não dispondo de mecanismos de indução de oferta
de lotes para esse segmento nos empreendimentos
implantados pelo mercado.
Não há indicação no plano diretor de onde podem ocorrer
o parcelamento para o uso industrial. A lei de uso e
ocupação do solo demarca a área industrial consolidada e
autoriza esse tipo de uso na Zona Rural. Apesar da previsão
de parâmetros específicos na lei municipal voltados ao
disciplinamento do parcelamento industrial, as normas
municipais deixam margem de dúvida em relação ao
processo de licenciamento da atividade industrial no
município.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Segmento
Loteamentos Fechados:
O loteamento pode ser fechado, de acordo com o artigo
41, por solicitação de uma Associação de Moradores de
Bairro e pode ser admitido por meio de concessão de uso
exclusivo de bens públicos ali localizados, na condição de
não acarretar prejuízo à articulaçãoviária, ao acesso a
bens públicos, à integração da cidade ou ao
planejamento urbano. A concessão de uso exclusivo será
precedida da desafetação dos bens públicos municipais
ali existentes, através de lei autorizativa da Câmara
Municipal. Desaparecendo o interesse público, nesses
casos, a concessãoserá revogada sem qualquer
indenização. Num loteamento onde existam bens de
propriedade estadual ou federal será necessária a
anuênciaprévia do Estado ou União, conforme artigo 42.
Condominio imobiliário:
O CondomínioImobiliário, previsto no artigo 44,
destina-se a abrigar edificações residenciais assentadas
em um terreno sob regime de co-propriedade em que
está a propriedade comum.
Limite máximo do condomínio até 1ha na Zona Urbana,
desde que não impeça a continuidade do sistema viário
existente ou projetado e não impeça o acesso público a
bens de domínio da União, Estado, sendo 15% da gleba
destinada ao uso público, fora dos limites condominiais.

A concessão é feita por contrato que deverá descriminar
direitos e obrigações. Além dos direitos e obrigações, a
outorga por tempo definido ou indeterminado deverá
atender as seguintes características: obrigatoriamente
remunerada; modificável e revogável unilateralmente, assim
que o interesse público o exigir; a Prefeitura Municipal não
prestará qualquer serviço de limpeza, manutenção ou
conservação nos loteamentos fechados; qualquer
modificação ou obra a ser executada em áreas de uso
público internas ao loteamento fechado, concedidas para
uso exclusivo dos moradores, será previamente anuída pela
Prefeitura. Com a extinção da outorga, as benfeitorias
executadas integrarão o patrimônio do município, sem
qualquer indenização.

Não fica claro como se dará a gestão dos serviços,
considerando que o pedido é feito pela associação de
moradores e os proprietários do loteamento fechado
sãoresponsáveis pela guarda e conservação do
patrimôniopúblico entregue ao seu uso.

A lei prevê parâmetros urbanísticos, buscando evitar
situações que prejudiquem a circulação na cidade. Restringe
sua instalação em glebas acessíveisatravés de via pública,
além das restrições gerais para qualquer parcelamento. A
instalação de condomínio horizontal dependerá também da
concessão pelo órgão municipal competente, da
licençaurbanística e licenciamento ambiental (artigo 46 e 47).
A responsabilidade da prestação de serviços internos ao
empreendimentoé do condomínio.

O limite de 1 ha pode não ser suficiente para controlar
processos especulativos com a terra urbana, bloqueando o
seu uso para atividades que possam ser prioritárias para a
promoção do desenvolvimento da cidade.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento
Condomínio fechado:
De acordo com o artigo 52, a instalação de condomínios
fechados, destina-se a abrigar unidades autônomas com
fins residenciais assentadas em um terreno sob regime
de co-propriedade em que está a propriedade comum.

As condições e obrigações vinculadas a autorização dos
condomínios imobiliário e fechado são semelhantes.

Limite máximo do condomínio até 250.000m2 – sem
restrição de Zona, desde que não impeça a continuidade
do sistema viário existente ou projetado; e não impeça o
acesso público a bens de domínio da União, Estado.
Nesses casos, a lei especifica uma série de parâmetros
referentes aos lotes inseridos no condomínio como
unidade autônoma. Entre os quais o lote mínimo de
600m2, com testada de 20m2. Significativamente
superior ao padrão dos loteamentos. Taxa ocupação
máxima de 40% e também 40% de área
impermeabilizada. Uma vaga de estacionamento de
veículo com 50m2 para cada unidade. Sendo 15% da
gleba destinada ao uso público, fora dos limites
condominiais.
Desmembramentos:
Os casos de desmembramentos estão previstos, porém
não são estabelecidos parâmetros vinculados à lotes
máximos. Os casos previstos estão relacionados as áreas
privadas. Conforme o Art. 31. os desmembramentos
estão sujeitos à transferência para o município de, no
mínimo, 15% (quinze por cento) daárea da gleba
desmembrada atendendo o disposto no inciso III do art.
10.

Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

A lei não limita áreas do município onde podem ser
implementados. A aprovação da implantação dos
empreendimentos dependerá de análise caso a caso. Não
está previsto no Plano Diretor as áreas que podem receber
este tipo de empreendimento, nem na lei de zoneamento.
O limite de 250.000m2parece muito alto e provavelmente
será insuficiente para controlar processos especulativos
com a terra urbana, bloqueando o seu uso para atividades
que possam ser prioritárias para a promoção do
desenvolvimento da cidade.

Pode-se considerar como aspecto positivo, previsto no texto
da lei, que para complementação das informações
necessárias a análise do desmembramento poderão ser
solicitados outros documentos e informações, além dos
relacionados no artigo 32. A lei não considera a categoria de
remembramento como forma de alteração do parcelamento
da terra.

Abordagem das Demandas
da População

A lei não cria possibilidades de redesenho das quadras em
parcelamentos já implantados.
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USU

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
URBANO

PARCELAMENTO DO
SOLO URBANO

Segmento
Parcelamento da terra e uso e ocupação do solo:
No artigo 7. A lei trata de uso e ocupação do solo da
seguinte maneira: “VI - Os lotes com áreas de até 500 m2
(quinhentos metros quadrados) poderão receber
residências unifamiliares térreas ou de até 2 (dois)
pavimentos, com 1 (uma) unidade familiar por
pavimento;” (NR). “VII - Os lotes com áreas superiores a
500 m2 (quinhentos metros quadrados), que forem
subdivididos em mais de uma unidade familiar, deverão
ter áreamínima de 240 m2 (duzentos e quarenta metros
quadrados), e frente mínima de 12 m (doze metros) para
cada unidade resultante da subdivisão.” Situação
semelhante ocorre em relação aos condomínios
urbanísticos e fechados.
Instrumentos de captura de mais valias fundiárias e
outros instrumentos do EC:
Previsão e aplicação dos instrumentos consagrados no
Estatuto da Cidade

A revisão da lei parcelamento e uso do solo de maneira
integrada ao plano diretor pode favorecer a eliminação de
duplicidades ou possíveis contradições decorrentes do
conteúdo específico de cada uma dessas normas.

Os instrumentos foram previstos no Plano Diretor.
Foi definido Coeficiente Básico de Aproveitamento igual a
1,0, o que é uma medida adequada.
No caso da Outorga Onerosa do Direito de Construir foram
previstos parâmetros urbanísticos aplicáveis e fórmula de
cálculo.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Esses dispositivos de uso e ocupação inseridos na lei de
parcelamento podem gerar conflitos no processo de
licenciamento municipal.

Apesar de recepcionados no plano diretor, os instrumentos
não foram efetivamente incorporados ao sistema de
planejamento urbano do município e não vêm sendo
aplicados.
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QUADROS-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Tema: ÁREA RURAL
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Tema: ÁREA RURAL
RUR

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento
•

Áreas Protegidas e Cobertura Vegetal

•
•

•

Fragmentação de Habitats.

•

•

Os potenciais para superação do problema são
semelhantes aos da questão do déficit de APP;
A existência de APPs favorece que sejam criados
corredores de fauna e conectividade entre os
fragmentos “florestais”
O(s) projeto(s) de recuperação de mata(s) ciliar(es)
deve(m) incluir como premissa também o
favorecimento da conectividade entre as áreas de
vegetação conservadas, ou em recuperação;
É recomendável que se identifiquem áreas propícias à
proteção ambiental, como por exemplo a criação de
UCs, objetivando frear processos de fragmentação, ou
perda de vegetação em curso;
O município deve se articular com o órgão estadual
responsável pela validação do CAR e dos projetos de
recuperação de áreas degradadas dos lotes rurais,
visando que o planejamento das áreas de RL favoreça a
formação de áreas do maior porte possível, pelo
estabelecimento de RLs de lotes adjacentes conectadas
entre si e com as APPs;
Mesmo na área urbana, há possibilidade de consolidar
áreas de corredores, desde que seja planejada a
adequada proteção de algumas porções do solo urbano
onde as conexões podem ser estabelecidas (no sentido
do que foi abordado pelo Ulisses, da sec, meio
ambiente).

•
•
•
•
•

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

✓

✓

✓

Grande número de lotes rurais, ausência de UCs, RLs
carentes de planejamento integrado, carência de
corredores ecológicos expressivos;
Prejudica mobilidade e consolidação territorial da fauna
e processos de recuperação da flora;
Prejudica a manutenção de umidade no solo e a da
qualidade do solo, por expor maiores áreas à lixiviação e
reduzir processos de recuperação natural de nutrientes;
Impacto sobre o clima local e microclima;
Impacto sobre a proliferação de insetos e roedores em
áreas urbanas.

98

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 3

RUR

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Impactos Ambientais de Atividades
Agrossilvopastoris

Áreas Protegidas e
Cobertura Vegetal

•
•
Déficit de APP.

•
•

•

•
•
Uso de Agrotóxicos.

•

Patrimônio
Cultural e
Turismo

•

Identificação/Reconhecimento de populações
tradicionais.

•

A existência de matas ciliares (mesmo que fora dos
padrões) facilitará o processo de regeneração e de
demarcação adequada das áreas de APP;
É possível traçar estratégias de incentivo à recuperação
a partir dos dados de CAR;
Para o P3, podemos identificar as principais áreas onde
os esforços de recuperação devem incidir;
Possibilidade de incorporar outras áreas ao projeto a ser
desenvolvido pela COPASA, para recuperação da mata
ciliar do rio Verde (conferir se não é do rio Peixe).

•

Considerando a densa drenagem e a grande quantidade
de produtores familiares da região, o uso de agrotóxicos,
caso permitido, deve ser alvo de controle com
parâmetros estabelecidos a partir de estudos de impacto
ambiental que considere as especificidades
biogeoclimáticas e socioeconômicas locais;
Necessário contemplar a questão no código ambiental
do município;
Para o PDM, pode ser necessário estabelecer áreas de
proibição do uso de agrotóxicos ou de aplicação por
determinadas técnicas, visando prevenir o impacto sobre
recursos hídricos, saúde das comunidades rurais e sobre
produções orgânicas (ou de baixo uso de insumos
químicos);
Áreas com produção orgânica segundo EMATER:
Comunidade São Bentinho (hortaliças e frutas) merenda escolar local - produção familiar; Comunidade
Japão - café orgânico - produção familiar; Próximo a São
Thomé - café orgânico - grandes produtores (gourmet).
Apoiar o processo de reconhecimento das populações
quilombolas e de identificação das demais famílias de
origem quilombola (caso ainda não tenha sido feito
levantamento completo);
Integrar ao planejamento relacionado ao patrimônio
cultural e turismo histórico as famílias e áreas de
residência e produção das comunidades quilombolas, de
forma participativa, que propicie o empoderamento
socioeconômico dessas populações.

•

•
•

•
•

•
•

Apesar de o município contar com número significativo
de “matas ciliares” ás margens dos corpos hídricos, há
carências quanto à adequada extensão destas matas e
também lacunas em localizações que prejudicam a
conectividade ecológica das APPs;
Prejudica a proteção dos recursos hídricos de processos
de erosão e de assoreamento;
Favorece a redução do tempo de escoamento da
drenagem (escoamento ocorre de forma mais rápida),
impactando no aumento dos riscos de inundação e de
processos de assoreamento;
Em entrevista com membro da comunidade de Taquaral
foi relatado que havia uso de aviões para dispersão de
agrotóxicos na área, o que acarretou contaminação
inclusive da reserva de água dos poços da comunidade;
Na mesma entrevista foi relatado que o uso de aviões foi
suspenso após constatação da contaminação, mas não
foi possível coletar informações adicionais;
Um espaço rural heterogêneo, composto por
significativa diversidade de propriedades quanto ao
porte, produções e seus regimes, regimes de gestão e de
aplicação de insumos (maquinário e produtos químicos)
demanda atenção especial ao uso de agrotóxicos
também para minimizar impactos adversos que os
modelos de produção podem causar entre si.

Há famílias remanescentes de populações tradicionais
(quilombolas no município) em processo de
reconhecimento;
Não foi esclarecido de que forma essas famílias se
integram (ou podem se integrar) às políticas orientadas
ao patrimônio cultural municipal.

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

✓

✓

✓

Interação
temática

✓

✓

✓
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RUR

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

A intensificação das atividades agrossilvopastoril, o
incremento da ocupação urbana e a implantação de
grandes aparelhos (novo Estádio, Usina, hospital)
provavelmente terão impacto sobre o uso das rodovias
principais, por onde é escoada a produção rural,
também;
O planejamento de novos eixos rodoviários deve
contemplar o favorecimento de rotas de escoamento da
produção, também.

-

-

-

Foi informado pelo secretário de planejamento que está
ocorrendo fechamento de escolas localizadas na área
rural por falta de alunos, pois a busca tem sido por
escolas na área urbana;
Por outro lado, membro da comunidade de Taquaral
afirmou o processo se deve ao fato das escolas
primárias e secundárias não se adequarem aos horários
e épocas de trabalho na lavoura, acarretando evasão ou
prejuízo à produção para que os pais possam
acompanhar as crianças na rotina escolar;
Lacunas no fornecimento de energia elétrica a
residências na área rural, inclusive em comunidades;

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento
Econômico

Segmento
•

Escoamento da produção e mobilidade no campo.

•

Educação

•

•
Educação.

•

Abastecimento
de Energia

•
•
Abastecimento energia elétrica.

•

A proposta atual de novo eixo rodoviários, associado à
construção do hospital e usina da ONE pode contemplar
a estratégia de aprimorar as rotas de escoamento da
produção rural;
Analisar a produção que é direcionada à sede urbana e a
direcionada a mercados externos ao município, para o
planejamento de favorecimento das rotas de
escoamento/abastecimento adequadas.

•

Avaliar a possibilidade de incorporar ao zoneamento a
definição de áreas onde as escolas funcionem em turno
noturno – avaliação que deve contemplar consulta à
população afetada;
Avaliar a possibilidade de incorporar ao zoneamento a
definição de áreas onde as escolas funcionem em
regime letivo diferenciado, minimizando impacto sobre
a época de colheita e plantio, por exemplo;
Município possui conselho municipal de educação?

•

Mapear e priorizar junto aos órgãos competentes a
implantação de infraestrutura nas áreas carentes do
serviço;
Avaliar possibilidade de negociar dentro do processo de
licenciamento da Usina da ONE como contrapartida do
impacto de vizinhança sobre as infraestruturas e
serviços do município;
Incentivo a iniciativas de uso de fontes de energia
alternativas (solar, por exemplo, uma vez que o relevo
do município favorece alta incidência de insolação).

•

•

•

Abordagem das Demandas
da População
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RUR

Problema Identificado na Leitura Técnica

Aspectos Favoráveis
(para superação do problema)

Aspectos Desfavoráveis
(causas e efeitos do problema)

Segmento

Impactos Ambientais de Atividades
Agrossilvopastoris e Saneamento

•
•

•
Saneamento e coleta de resíduos.

•
•
•

Abastecimento de Água e
Recursos Hídricos

•

•

Abastecimento água residencial e irrigação.
•

•

Identificar e mapear lacunas para priorização de
planejamento e investimentos nas áreas não abrangidas
pelo serviço;
Estabelecer políticas de incentivo à compostagem,
reaproveitamento de resíduos sólidos e de adequação
de sistemas de fossas sanitárias a partir da priorização
de áreas, que contemplem primordialmente as
comunidades rurais e áreas de produção familiar;
Agregar às condicionantes de licenciamento ambiental
rural a integração à logística reversa das empresas de
agrotóxicos, maquinário e outros insumos, para
disposição adequada de resíduos não orgânicos;
Agregar às condicionantes de licenciamento ambiental
rural plano de manejo (e reaproveitamento) de resíduos
orgânicos;
Integrar as áreas rurais às estratégias de coleta de
resíduos da área urbana, inclusive coleta seletiva;
Avaliar junto à(s) associação(ões) de catadores
possibilidades de apoio/parceria para coleta seletiva em
comunidades e grandes propriedades rurais.
Definir áreas prioritárias à implantação e
monitoramento do abastecimento de água,
diferenciando uso residencial de uso na agropecuária e
indústria;
O município conta com densa rede hidrográfica e,
segundo informações coletadas junto aos gestores, não
foi significativamente afetado pela escassez hídrica que
atingiu outras áreas do Sudeste do país, logo a questão
pode ser planejar o uso racional do recurso;
Medidas de conscientização, mediação de conflitos e
esforços de planejamento integrado mediados pela
secretaria de agricultura junto com sindicatos e gdes
produtores pode surtir efeito positivo;
Cabe mapear adequadamente onde estão ocorrendo
tais problemas, para avaliar se são pontuais, ou não (o
que pode alterar a percepção sobre a gravidade da
situação).

•
•

•
•

•

Há lacunas nos serviços de saneamento e coleta de
resíduos nas áreas rurais;
Na ausência de licenciamento ambiental rural e de
código ambiental municipal, é precário o controle sobre
os resíduos das atividades rurais e seus impactos
ambientais.

Lacunas no fornecimento de água a residências na área
rural, inclusive em comunidades;
Uso de poços e captação de águas em nascentes e
cursos d’água, sem adequado tratamento, em áreas
com uso de agrotóxicos e com precariedade de
estruturas de saneamento;
Em entrevista com representante da EMATER foi
relatado que em algumas áreas do município, é
necessário que o uso de pivôs de irrigação seja feito de
forma alternada, caso contrário não há água suficiente
para o funcionamento dos aparelhos

Abordagem das Demandas
da População
Específica

Quanto à
gestão

Interação
temática

-

-

-

✓

✓

✓
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Licenciamento ambiental rural: O município deve se capacitar para executar o licenciamento de atividades rurais. Empreendimentos que envolvem mecanização da irrigação, construção de
silos, uso de agrotóxicos, uso de corretivos de solo, beneficiamento in situ de frutas, grãos, laticínios, plantio de eucalipto, implantação de áreas de pastagem, frigoríficos, supressão, ou
aterramento de áreas úmidas, manejo de espécies exóticas, pecuária intensiva, entre muitas outras estruturas, ou atividades, envolvem significativo impacto ambiental, devem ter sua
implantação e operação contemplada pelo planejamento territorial do município e ter condicionantes ao seu funcionamento previstas em mecanismo/instrumento que as submeta à
fiscalização e à sanções no caso de descumprimento. O licenciamento ambiental é um mecanismo que, juntamente com a fiscalização e monitoramento, que podem ser feitos em parceria com
órgãos de apoio e extensão rural, oferece maior controle sobre a porção rural do território e tem potencial de aumentar as receitas do município sobre as atividades agrossilvopastoris locais. É
possível ao município estabelecer zoneamento, a partir do Plano Diretor, ou outro instrumento de “poder” de mesmo nível, que oriente as condicionantes gerais de concessão de licenças para
determinadas práticas/empreendimentos. Por exemplo:i) determinar que o uso de agrotóxicos sofrerá determinadas restrições nas proximidades de comunidades e de áreas que licenciaram
para produção orgânica; ii) determinar o volume de água máximo a ser utilizado a partir dos cursos d’água naturais para irrigação por pivôs centrais em áreas próximas a nascentes; iii)
estabelecer parâmetros de terraceamento para reduzir perda de solo em propriedades em áreas de terreno predominantemente inclinado; iv) exigir plano de manejo de resíduos para
frigoríficos, silos e atividades de beneficiamento in situ, etc.

102

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 3

2.2. Matriz de Interação Temática
A Matriz de Interação Temática tem como objetivo possibilitar uma visão de
conjunto das interações temáticas e dos espaços de tratamento das
demandas da população em cada tema nos instrumentos do PDDUA, na
forma gráfica de uma matriz de relacionamento.
Visando facilitar a leitura e a compreensão do material adotou-se como
legenda:

DEMANDAS DA POPULAÇÃO
(linha)

Organizadas segundo os temas das Fichas de
Demandas da População, de acordo com o P2.

TEMAS (coluna)

Conjunto de temas ajustado e complementado,
em decorrência da evolução da compreensão
sobre as questões locais e os resultados da Leitura
Comunitária.

INTERAÇÕES TEMÁTICAS

Indicação da interação entre o tema que está
sendo tratado nas Fichas das Demandas da
População e o conjunto de temas ajustado e
complementado.

RELAÇÕES COM O PDDUA

Indicação dos espaços de tratamento das
demandas da população pelos diversos
instrumentos do PDDUA.
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2.2.
MATRIZ DE INTERAÇÃO TEMÁTICA
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DEMANDAS POPULAÇÃO
temas

USU

MCL

MAM

INTERAÇÕES TEMÁTICAS
MOB SAB HBT MRU

DEL

PHCP

GMU

LPD

MCZ

RELAÇÕES COM O PDDUA
PEUR LPAR LUOS IIDU

COE*

CPT*

01. USO DO SOLO URBANO
02. MUDANÇAS CLIMÁTICAS
03. MEIO AMBIENTE
04. MOBILIDADE URBANA
05. SANEAMENTO BÁSICO
06. HABITAÇÃO
07. ÁREA RURAL
08. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
09. PATRIMÔNIO HIST., CULTURAL E PAISAGÍSTICO
10. GESTÃO MUNICIPAL

01. USO DO SOLO URBANO
02. MUDANÇAS CLIMÁTICAS
03. MEIO AMBIENTE
04. MOBILIDADE
05. SANEAMENTO BÁSICO

USU
MCL
MAM
MOB
SAB

INTERAÇÕES TEMÁTICAS
06. HABITAÇÃO
07. ÁREA RURAL
08. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
09. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO
10. GESTÃO MUNICIPAL

HAB
MRU
DEL
PHCP
GMU

(*) Instrumentos não incluídos no processo de revisão pelo IBAM. O PDDUA apontará as necessidades de
atualização.

RELAÇÕES COM PDDUA
LEI DO PLANO DIRETOR
MACROZONEAMENTO
PERÍMETRO URBANO
LEI DE PARCELAMENTO URBANO
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
URBANO
INSTRUM. DE INDUÇÃO DO DES. URB.
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
CÓDIGO DE POSTURAS

LEGENDA
LPD
MCZ
PEUR
LPAR
LUOS
IIDU
COE*
CPT*

PRINCIPAIS INTERAÇÕES TEMÁTICAS
INTERAÇÕES SECUNDÁRIAS

INTERAÇÕES COADJUVANTES
RELAÇÕES COM O PDDUA 2017
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3
.

PROGNÓSTICO

A análise das tendências territoriais de Três Corações, tanto do meio urbano
como do meio rural, permite traçar um prognóstico para o Município que
expressa o contexto atual em que se dá a revisão do PDDUA. Dessa forma,
pretende-se cotejar os fatores intervenientes sobre a dinâmica territorial
municipal, com vistas a obter um quadro de referência que deverá orientar a
formulação de propostas gerais e setoriais do plano diretor, bem como para
que estas guardem coerência entre si e orientar o posicionamento a ser
adotado frente às tendências identificadas.

O pano de fundo onde se assentam as análises sobre as tendências territoriais
baseia-se nas premissas do desenvolvimento sustentável, como registrado no
Produto 2. Leitura Técnica e Prognóstico Preliminar:

No marco do compromisso com o desenvolvimento sustentável, o ordenamento
da ocupação urbana sem comprometimento do suporte ambiental é uma das
linhas principais que estão a nortear a revisão do PDDUA. Ao mesmo tempo em
que estão sendo identificadas as potencialidades de desenvolvimento do
Município, impondo-se a necessidade de assegurar o suprimento das demandas
de infraestrutura e serviços e a melhoria permanente da qualidade de vida da
população.

O desafio de estimular o desenvolvimento econômico, social e urbano sem
comprometer o meio ambiente requer visão estratégica, não só dos
administradores, mas também dos agentes locais - políticos, sociais, econômicos
ou comunitários.

Cabe ao Plano Diretor unificar, integrar e propor um conjunto de ações
urbanísticas e territoriais que englobe e oriente todas as políticas municipais
nesse viés, em torno do desafio de encaminhar a transformação do Município e
de suas áreas urbanas rumo ao desenvolvimento sustentável, para usufruto desta
e das próximas gerações.
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Nessa linha, a diretriz do Estatuto das Cidades que preconiza o direito a
cidades sustentáveis foi, em tese, incorporada aos planos diretores produzidos
ao longo da década de 2000, inclusive no PDDUA 2006 de Três Corações. Por
outro lado, pouca efetividade foi alcançada nessa direção pela maioria dos
Municípios brasileiros, entre outras razões, porque mudanças nas práticas de
gestão são muitas vezes lentas.

Desde então, novos fenômenos de toda ordem estão a ocorrer e a afetar o
território como um todo, caso das mudanças climáticas, ou que incidem de
maneira específica sobre as dinâmicas territorial urbana ou rural, impondo
novos conteúdos ou visões a serem incorporados aos planos diretores.

Dentre

os

desafios

permanecem:

de

contemporâneos
um

lado,

o

da

esforço

agenda
para

do

gestor

mitigação

dos

municipal
passivos

socioambientais acumulados pelo modelo urbano brasileiro, excludente e que
atinge especialmente a população mais pobre; e de outro, a promoção de
ações de adaptação em prol da resiliência das cidades, diante da maior
frequência e intensidade de eventos climáticos, ocasionando desastres naturais
que não distinguem grupos sociais.
O primeiro desafio representa o dia a dia das Administrações locais de lidar com
demandas e conflitos em meio a políticas ineficazes e projetos inadequados. O
segundo, sendo fenômeno recente, porém imbricado com o primeiro, abre uma
nova janela ou perspectiva para a visão sobre as questões que os gestores tão
bem conhecem, mas em um ambiente exponencial de agravamento.
IBAM, 2017.

Assim, somam-se às premissas do desenvolvimento e da cidade sustentável,
também os efeitos sobre o território municipal como um todo, advindos do
cenário atual das mudanças climáticas e da maior frequência na ocorrência
de eventos extremos, como dimensão a ser trabalhada no PDDUA e, portanto,
considerada nas análises constantes deste documento.
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Em decorrência do quadro climático contemporâneo - demandante de
ações para mitigação e adaptação da cidade e ampliação de sua
capacidade de resiliência -, bem como, do avanço no entendimento pela
sociedade brasileira sobre a promoção das condições necessárias para
garantia da qualidade de vida, as análises de fatores quanto ao clima urbano,
conforto ambiental e eficiência energética, juntam-se ao conjunto de assuntos
a serem considerados nos planos diretores municipais.

Devem tais abordagens, nortear a formulação de um moderno e atualizado
conjunto de leis urbanísticas, condicionando a definição de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como de regras edilícias.

Além disso, esses fatores relacionam-se com as ações de prevenção de
desastres em áreas de risco, de acordo com a legislação federal de defesa
civil que incluiu novos procedimentos e critérios no Estatuto das Cidades,
especialmente quanto à avaliação das áreas de expansão do perímetro
urbano.

Por fim, há que se considerar os novos papéis e contribuições ao
desenvolvimento sustentável local em assunção pelo meio rural.

Aos fatores usuais de dinamismo econômico interagentes nas relações entre a
cidade e o campo, juntam-se outros, observados na atualidade, que estão a
acentuar as diferenças entre ambos, revelando novos papéis do território não
urbano, função dos avanços tecnológicos nas comunicações e na facilitação
do acesso a essas áreas, mas também, da incidência de condições negativas
sobre a vida na cidade e do avanço paulatino de uma maior consciência e
valorização ambiental.
Veiga organiza três conjuntos de padrões básicos de dinamismo econômico
(não excludentes e que não mantêm importância hierárquica) que afetam as
relações urbano-rurais:
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Conjunto
I
Setor
primário
II

Caracterização

III

Destinação

Mercadorias
(comodities)
agrícolas e minerais

Fertilidade do solo e
condições climáticas.

Exportação de bens
primários.

Industrialização

Condições de
beneficiamento e agregação
de valor.

Exportação de bens
manufaturados.

Bens e amenidades
naturais

Manutenção da paisagem,
conservação da
biodiversidade, organização
para prestação de serviços,
infraestrutura e organização
de calendário de eventos.

Atração da renda
gerada nas cidades:
turismo, aposentados,
esportistas, eventos,
entre outros.

Setor
secundário
Setor
terciário

Dependência

Exploração de bens e
energias renováveis.

Fonte: Adaptado e complementado de Veiga, 2006.

“Hoje, as regiões rurais mais dinâmicas são as que conseguem combinar esse
terceiro padrão com formas menos agressivas dos dois anteriores. Principalmente
porque os fatores mais determinantes do êxito do terceiro padrão passam pela
conservação da biodiversidade e dos patrimônios paisagísticos e históricos.
Algumas formas de produção de energias renováveis poderão vir a dar ainda
mais dinamismo a esse tipo de combinação dos três padrões.” (Veiga, 2006).
IBAM, 2017.

O arcabouço conceitual e técnico descrito neste Produto 3 circunscreve as
análises, a formulação do prognóstico e a identificação das tendências
territoriais de Três Corações.

3.1. Ambiente Regional
A Região Sul de Minas é conhecida nacionalmente pelas Estâncias
Hidrominerais e, também, Três Corações por ser a Terra do Rei Pelé.
Seu principal fator de desenvolvimento e atratividade tem sido sua
localização, eqüidistante das principais Capitais e centros de consumo do
Sudeste - Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Com parque industrial diversificado e um Porto Seco, localizado no eixo Elói
Mendes - Varginha e vizinho a Três Corações, a infraestrutura representa fator
positivo para o ambiente de negócios regional e do Estado.
O Sul de Minas, juntamente com a RMBH e o Triângulo Mineiro, são as regiões
que respondem com as maiores participações na economia de Minas Gerais.
A Microrregião de Varginha, a qual pertence Três Corações, reúne um
conjunto de atributos bastante favorável ao desenvolvimento dos Municípios
que a integram, a saber:

▪

integra a maior bacia leiteira do Brasil;

▪

insere-se na região de maior produção de café do país, com alta
tecnologia e produtividade;

▪

destaca-se na produção de grãos com índices de produtividade elevados
de milho e com certa expressão no cenário agrícola das culturas de soja,
girassol e trigo;

▪

grande produtora de batata, se expandindo nas áreas ocupadas com
produção de frutas diversas e outras culturas;

▪

presença de diversificado e desenvolvido Parque Industrial e Agroindustrial;

▪

oferta de cursos técnicos em escolas públicas Federais, particulares e
Unidades do Sistema “S”, com expressivo crescimento nos últimos anos;

▪

ensino superior, com oferta de mais de 100 cursos, nas mais diversas áreas
de formação, envolvendo Faculdades, Fundações de Ensino, Universidades
particulares e federais, Institutos Federais de Ensino e CEFET;

▪

potencial turístico rico e variado, porém ainda pouco explorado;

▪

renda ‘per capita’ em ascensão;

▪

área de saúde bem estruturada e composta de inúmeros hospitais, nas
mais diversas especialidades;

▪

existência do Porto Seco Sul de Minas - Estação Aduaneira do Interior que
atua na área de comércio exterior;

▪

excelente malha viária composta de rodovias Estaduais e Federais, com
todas as cidades interligadas através de estradas pavimentadas;
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▪

população com elevado índice de alfabetização e de formação de nível
superior.

Em sua área de abrangência direta, Três Corações exerce atração como
centro de comércio e serviços, especialmente no atendimento de serviços de
educação e saúde, para os Municípios de Cambuquira, Campanha, São
Bento Abade e São Tomé das Letras.
Em termos regionais, Três Corações se beneficia de fatores favoráveis
presentes no território, consagrados ao longo das últimas décadas. Além disso,
o Município dispõe de recursos razoáveis e suficientes para impulsionar o seu
desenvolvimento. Como mencionado na Leitura Técnica:

(...) a Cidade se encontra em estágio de ‘turning point’ - no momento de
decisão ou da ‘virada’ -, de fazer escolhas quanto à sustentabilidade de seu
desenvolvimento. Permanecendo seu ritmo de crescimento atual, em poucas
décadas ou menos, atingirá a marca de 100.000 habitantes, a maioria vivendo
em sua área urbana, que já acumula passivos ambientais significativos, porém
ainda em um estágio viável de equacionamento.

As tendências da chamada ‘nova economia’ pós-revolução industrial, as
redes digitais de informação e de transferência de dados, as novas
tecnologias de produção e a reformulação do papel de empresas e governos,
apontam para a afirmação de um conjunto de valores ancorados na
qualidade de vida, na responsabilidade social, na sustentabilidade ambiental
e no conhecimento.
Um exemplo recente do sucesso da adoção desses valores nas políticas
públicas é encontrado em um Município da região, Extrema, que em 2017,
pela primeira vez, angariou para um município mineiro (em detrimento dos
tradicionais vencedores do interior de São Paulo), a prevalência de possuir os
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melhores índices de desenvolvimento do Brasil, segundo o IFDM - Índice FIRJAN
de Desenvolvimento Municipal.

Apontam os especialistas que a questão para as novas gerações não será mais
em que empresa trabalhar, mas em que cidade morar. Isso porque as escolhas
no futuro estarão vinculadas à qualidade de vida e oportunidades que uma
cidade criativa poderá oferecer. O conselho é que as cidades cuidem de se
preparar para atrair cérebros e não empresas. (PDDUA, IBAM 2017)

3.2. Processo de Urbanização
O processo de urbanização de Três Corações, ao longo do tempo, é descrito
a seguir por meio da identificação de momentos e fatos que marcam
transformações relevantes na estruturação da cidade. Dessa forma, busca-se
traçar um quadro de referências para compreender a situação atual e, mais
que isso, o que se pode considerar como tendências da urbanização
municipal.
O Produto 2. Leitura Técnica e Prognóstico Preliminar, já destacava que a
ocupação original do sítio seguiu a lógica portuguesa quanto à morfologia de
implantação de vilas nas colônias: ocupação de sítios elevados, localização
de edifícios importantes em locais mais altos e dominantes da paisagem, ruas
estreitas e sem ordenamento padronizado.
No seu processo de desenvolvimento urbano, pode-se dizer que Três Corações
segue o perfil de muitas cidades brasileiras, com ocupação urbana
inicialmente associada a atividades mineradoras e agropecuárias e que
tiveram expansão acentuada entre o fim da década de 1960 e o início dos
anos 1990. Os esquemas apresentados a seguir ilustram a evolução da cidade
de Três Corações em oito períodos principais:
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✓ SÉCULO XVIII: Primeiras ocupações ao longo do Rio Verde
✓ SÉCULO XIX: Implantação da Estrada de Ferro
✓ INÍCIO DO SÉCULO XX: Crise econômica e avanços na
infraestrutura urbana.
✓ DÉCADAS DE 1940 E 1950: Chegada de grandes
instituições na cidade
✓ DÉCADAS DE 1960 e 1970: Abertura de grandes rodovias
e implantação do distrito industrial
✓ DÉCADAS DE 1980 e 1990: Expansão da urbanização
✓ DÉCADAS DE 2000 e 2010: Consolidação de novos
padrões de ocupação urbana e reconhecimento do
patrimônio histórico
✓ 2018: Situação atual da área urbana
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SÉCULO XVIII: Primeiras ocupações ao longo do Rio Verde
✓ Roças e catas de mineração são encontradas às margens do Rio Verde pelo
ouvidor de São João del-Rei, Cipriano José da Rocha.
✓ Por volta de 1760, o português Tomé Martins da Costa se estabelece na
barranca direita do Rio Verde, ávido pelo ouro abundante existente em suas
lavras. Após adquirir novas terras, constrói a fazenda do Rio Verde e manda
erigir uma capela sob a invocação dos Sagrados Corações de Jesus, Maria e
José. história é a versão oficialmente aceita para a origem do nome do
município.

Fonte: CUNHA, 2012. (Extraído de: POMPEU, 2017)
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SÉCULO XIX: Implantação da Estrada de Ferro
✓ A Vila da Freguesia dos Três Corações do Rio Verde recebe a visita de D. Pedro
II e da Família Imperial para a inauguração da estrada de ferro Minas & Rio
Railway. A repercussão desta visita é de tamanha relevância que, três meses
depois, em 1884, a Vila é emancipada, sendo elevada à categoria de cidade.
✓ A organização do sítio como cidade vai evoluindo ao longo do tempo,
seguindo padrões das vilas de origem portuguesa no Brasil, onde igrejas e
escolas tiveram papel definidor no ordenamento da malha de circulação,
constituindo marcos importantes da paisagem.
✓ A Feira do Gado, organizada pelo Governo de Minas Gerais, se consolida
como referência da atividade pecuarista na região.

Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)

Fonte: Acervo Carlos Augusto Leite Pereira.
(Extraído de: www.estacoesferroviarias.com.br)
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INÍCIO DO SÉCULO XX: Crise econômica e avanços na infraestrutura urbana
✓ Na transição para o século XX, as atividades econômicas de Três Corações
sofrem com o impacto da modernização da pecuária em São Paulo,
perdendo comércio para os grandes centros urbanos. A cidade enfrenta ainda
duas grandes enchentes, uma em 1906 e outra em 1909.

✓ Apesar do cenário de crise, o período é marcado por diversas melhorias em
infraestrutura e pela disponibilização de equipamentos urbanos, reflexo da
“existência de um projeto político mineiro que passava pela proposta de
valorização do mundo urbano iniciado pelo estado, e que era seguido, à risca,
pelas cidades da região” (GAMBI, 2012 apud POMPEU, 2017). São realizadas
pavimentações de ruas e avenidas, iluminação pública e telefonia além da
construção de praças, cinemas, igrejas, hospitais, colégios e hotéis.

Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)

Fonte: CUNHA/CASA DA CULTURA, 1999. (Extraído
de: POMPEU, 2017)
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DÉCADAS DE 1940 E 1950: Chegada de grandes instituições na cidade
✓ Entre as décadas de 1940 e 1950 duas grandes instituições chegam à cidade:
em 1942 é implantada o Sanatório e Leprosário Santa Fé, coordenado através
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), com a
perspectiva de tratamento da hanseníase através do isolamento dos pacientes
e suas famílias em hospitais-colônias.
✓ Em seguida, no ano de 1950, a Escola de Sargento de Armas muda-se do Rio
de Janeiro para Três Corações, instalando no quartel do antigo 4º Regimento
de Cavalaria Divisionária (4º RCD).

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações.

Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)
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DÉCADAS DE 1960 e 1970: Abertura de grandes rodovias e implantação do
distrito industrial
✓ No contexto de intensa industrialização brasileira e com o incentivo de políticas
de desenvolvimento dos parques industriais em Minas Gerais, as principais
rodovias de acesso à cidade se consolidam, bem como a criação do Distrito
Industrial, trazendo novos eixos de crescimento urbano.
✓ Neste mesmo período, iniciam-se ações que pretendem vincular Pelé a Três
Corações, sua cidade natal.

Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)

Fonte: http://pelethebest.blogspot.com.br
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DÉCADAS DE 1980 e 1990: Expansão da urbanização
✓ Na década de 1980, o processo de urbanização acelera, assim como ocorre
no país como um todo, apresentando grande expansão com a abertura de
novos loteamentos ao longo das rodovias MG-167 e MG-862.
✓ Há ainda a desativação da Estrada de Ferro e consequente abandono das
instalações e equipamentos da linha férrea.

Fonte: Página Facebook Memórias de três corações (autor
não identificado)

Fonte: Página Facebook Memórias de três corações (autor
não identificado)
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DÉCADAS DE 2000 e 2010: Consolidação de novos padrões de ocupação
urbana e reconhecimento do patrimônio histórico
✓ O início dos anos 2000 caracteriza-se pela ocupação de loteamentos abertos
em décadas anteriores e pela abertura de novas frentes de urbanização,
sobretudo ao longo da Av. Deputado Renato Azeredo.
✓ Ao mesmo tempo, coerentemente, o Centro é começa a ser reconhecido
como patrimônio a ser preservado, a partir do inventário de vários imóveis.
✓ Em 2006, foi elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental
vigente que estabelece o perímetro urbano, zona de expansão urbana, e
zonas especiais de preservação ecológica e zonas especiais de interesse
social.

Fonte: Página Facebook Memórias de três corações (autor
não identificado)

Fonte: Página Facebook Memórias de três corações (autor
não identificado)
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2018: Situação atual da área urbana
✓ Grande estoque de terrenos vazios na área urbana já parcelada.
✓ Apesar da expansão da cidade, o Centro Histórico ainda concentra boa parte
dos serviços e comércio, bem como fluxos de pessoas, automóveis e
mercadorias.
✓ Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (em
andamento)

Fonte: IBAM, 2018

Fonte: IBAM, 2018.
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3.3. Projeção da população de Três Corações para as próximas décadas
As projeções populacionais fornecem importantes subsídios para o estudo de
cenários e estratégias a serem adotadas no planejamento urbano. A partir
desse cálculo, é possível, por exemplo, estimar as áreas necessárias para a
expansão urbana e, a partir daí, orientar o adequado ordenamento territorial,
tal como determina a Constituição Federal. Ainda que o futuro seja incerto, a
tendência de estabilização do crescimento populacional no país confere
relativa

segurança

ao

exercício

de

elaboração

de

projeções

e,

consequentemente, às proposituras que virão.
Como observado no Produto 2 - Leitura Técnica e Prognóstico Preliminar, as
taxas de crescimento populacional de Três Corações, assim como ocorre no
país e no estado de Minas Gerais, vêm caindo a cada década e atingiu no
último período censitário patamar relativamente baixo, de pouco mais de 1%
ao ano. Considerando que se trata de uma cidade de porte médio, observase que também em números absolutos o crescimento populacional já vem
registrando reduções desde a década de 1990.
População Total, Incremento Populacional Absoluto e
Taxa de Crescimento Anual, por década, no Município de Três Corações

Ano

População Total

Incremento
Populacional

1970
1980
1991
2000
2010

35.180
44.382
57.045
65.291
72.765

9.202
12.663
8.246
7.474

Taxa de
Crescimento
Anual
2,35%
2,31%
1,51%
1,09%

Fonte: Censos Demográficos do IBGE

Do ponto de vista do planejamento urbano, a estabilização demográfica é
favorável à previsão de investimentos, à boa organização dos serviços
públicos e da infraestrutura e, também, para lidar com eventuais passivos
socioambientais uma vez que novas fontes de pressão, em tese, tendem a
diminuir. Contudo, deve-se observar que a queda da taxa de crescimento da
população não é acompanhada, necessariamente, por uma redução no
mesmo ritmo do crescimento das cidades.
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Vários fatores explicam tal fenômeno, dentre os quais a diminuição do número
de habitantes por domicílio que também vem sendo observada nas últimas
décadas. A redução da densidade domiciliar constitui fator de pressão
relevante sobre a demanda habitacional, o que impacta diretamente a
urbanização. Ao mesmo tempo, não se deve desconsiderar o caráter
altamente especulativo do mercado imobiliário urbano, que pode, em várias
situações, ser um dos elementos de pressão para a expansão urbana.
Dentre os métodos para elaboração de projeções populacionais, utiliza-se
usualmente aqueles de formulação matemática, tais como os descritos a
seguir1:
• Projeção Aritmética: pressupõe a adoção de um valor absoluto de
crescimento constante;
• Projeção Geométrica: pressupõe que o crescimento da população e o
crescimento da taxa sejam proporcionais em todos os intervalos de tempo
e proporcionais à população existente em um determinado período;
• Curva Logística: admite-se neste caso, que o crescimento da
população obedece à relação matemática do tipo curva logística, na
qual a população cresce assintoticamente em função do tempo para um
valor limite de saturação.
Métodos de Projeção Populacional
Método
Projeção
aritmética

Projeção
geométrica

Forma da Curva

Taxa de
Crescimento

dP
 Ka
dt

dP
 K g .P
dt

Fórmula da Projeção

Pt  P0  K a .(t  t 0 )

Pt  P0 .e

K g .(t  t 0 )

ou
Pt  P0 .(1  i)

(t  t 0 )

Coeficientes

P  P0
Ka  2
t2  t0
Kg 

lnP2  lnP0
t2  t0

ou
ie

Kg

1

Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais foram formulados por Fair et al, 1968;
CETESB, 1978; Barnes et al, 1981; Qasim, 1985; Metcalf & Eddy, 1991, descritos em VON SPERLING, M.
Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Vol. 1. Introdução à qualidade das águas e ao
tratamento de esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - UFMG. 3a ed, 2005. 452 p.
1
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2.P0 .P1 .P2  P1 .(P0  P2 )
2

Ps 
Curva
logística

(P  P)
dP
 K l .P. s
dt
P

Pt 

1  c.e

Ps
K l .(t  t 0 )

P0 .P2  P1

2

c  (Ps  P0 )/P0

Kl =

P .(P - P )
1
.ln[ 0 s 1 ]
t 2 - t1
P1.(Ps - P0 )

Fonte: VON SPERLING, M. 2005.

Destaca-se que o método Curva Logística, apresentado acima, está sujeito a
três condições:
•

o conhecimento de três populações referentes a três épocas diferentes
e equidistantes no tempo;

•

que as populações estudadas apresentem sempre crescimento, ou seja
P0 < P1< P2;

•

que satisfaçam à condição de inflexão da curva, através de P1² > P0 x
P2.

Os dados populacionais do Município de Três Corações atendem a essas
condições, o que permitiria a adoção, como referência para o planejamento,
dos resultados obtidos com a aplicação desse método. Apesar do IBGE já ter
divulgado a estimativa populacional para 2017, indicando 78.999 habitantes
em Três Corações, optou-se por partir, para montagem das projeções de
referência para revisão do plano diretor, dos dados dos três últimos Censos
Demográficos (1991, 2000 e 2010) conferindo, assim, maior precisão aos
cálculos.
A tabela a seguir, apresenta as estimativas de população ano a ano, até 2038,
para o município de Três Corações, obtidas a partir da aplicação de cada um
dos métodos descritos acima. Ainda que o horizonte do PDDUA seja de dez
anos, os cálculos abrangem período maior, de 20 anos, apenas como
referência.
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Estimativa de População Total de Três Corações nos anos de 2011 a 2038,
segundo diferentes Métodos de Projeção

Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Projeção
Aritmético
73.592
74.420
75.247
76.074
76.902
77.729
73.592
74.420
75.247
76.074
76.902
77.729
78.557
79.384
80.211
81.039
81.866
82.693
83.521
84.348
85.176
86.003
86.830
87.658
88.485
89.312
90.140
90.967

Projeção
Geométrica
73.703
74.653
75.616
76.591
77.578
78.578
79.591
80.618
81.657
82.710
83.776
84.856
85.950
87.058
88.181
89.318
90.469
91.636
92.817
94.014
95.226
96.453
97.697
98.957
100.232
101.525
102.834
104.159

Curva
Logística
72.765
73.458
74.141
74.813
75.475
76.125
76.764
77.392
78.008
78.614
79.208
79.790
80.362
80.922
81.470
82.007
82.533
83.048
83.552
84.044
84.526
84.996
85.456
85.905
86.344
86.772
87.190
87.597

Fonte: IBAM, 2018 (elaboração a partir de dados dos Censos Demográficos do IBGE)
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Projeção do Crescimento Populacional de Três Corações entre 2011 e 2038,
segundo diferentes Métodos de Projeção

Fonte: IBAM, 2018 (elaboração a partir de dados dos Censos Demográficos do IBGE)

O método geométrico apresenta o resultado de menor possibilidade de se
realizar, tendo em vista que mantém as mesmas taxas de crescimento ano a
ano. Como já destacado, essas taxas de crescimento, além de não serem
constantes, apresenta, redução nas últimas décadas.
Entretanto, por ser o cenário que representa a maior demanda encontrada, é
o mais recomendado para se tomar como referência, até porque não são
diferenças enormes quando se analisa em termos absolutos. Observa-se
também, que é o cenário mais próximo do total de habitantes projetado pelo
IBGE para 2017.
De acordo com os resultados obtidos por esse método, a população estimada
de Três Corações em 2018 será de 80.618 habitantes; em 2028 de 91.636
habitantes; e em 2038 de 104.159 habitantes.
Assim, nos próximos dez anos, o incremento populacional do município será de
cerca de 10.000 habitantes e de mais 12.500 habitantes nos dez anos
seguintes.
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Tendo em vista que a densidade domiciliar2 média em Três Corações é de 3,34
moradores, estima-se que para abrigar os novos 23.541 habitantes projetados
para os próximos 20 anos, serão necessárias ao menos 7.049 novas unidades
residenciais na cidade3.
Embora o cálculo não considere a possível diminuição da densidade
domiciliar nos próximos anos, deve-se considerar aqui que o plano diretor
deverá ser revisado dez anos após sua aprovação, quando se deverá atualizar
as projeções. Destaca-se também que parte do incremento de estoque de
unidades residenciais se dará na zona rural, ainda que provavelmente
bastante pequeno.
O Cadastro de IPTU do município de Três Corações registra, em 2018, a
existência de 10.369 unidades territoriais, compreendendo tanto parcelas de
áreas já loteadas como possíveis glebas ainda a serem parceladas.
Independentemente da atualização do cadastro e da precisão dos dados
dele extraídos, trata-se de um indicador importante, pois expressa em números
aquilo que se percebe na cidade: a existência de grande quantidade lotes
vazios, em vários parcelamentos.
Os números expostos indicam, ainda que preliminarmente, que a área urbana
atual de Três Corações poderá absorver o crescimento da cidade na próxima
década e, muito provavelmente, também da década seguinte. Mesmo
considerando que cerca de 15% dos imóveis a serem construídos nas próximas
décadas serão para fins não residenciais e reduzindo-se esse montante do
total de terrenos disponíveis, ainda assim restariam cerca de 9.000 imóveis
territoriais disponíveis, admitindo-se que está correto o cadastro do IPTU.

A densidade domiciliar, para efeito dos cálculos aqui elaborados, é a razão entre total de habitantes e
total de domicílios particulares ocupados, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.
3 Nos cálculos aqui desenvolvidos, optou-se por não considerar a distinção entre urbano e rural. Dessa forma,
busca-se estimar a área urbana necessária para abrigar integralmente o crescimento populacional
projetado do município.
2
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Por outro lado, deve-se considerar que parte desses imóveis poderá ser ainda
parcelada e também que parte deles poderá abrigar mais de uma e até
várias unidades residenciais ou não residenciais.
Alguns fatores, entretanto, podem se configurar como fatores de pressão
sobre a demanda habitacional e, consequentemente, sobre a área
necessária para urbanização futura.
O primeiro deles é a própria tendência de diminuição da densidade
domiciliar. Se ela se confirmar nos próximos anos, o número de domicílios para
atender ao crescimento populacional aumentará.
São diversas razões que explicam esse fenômeno, tais como o envelhecimento
da população, a redução do número de filhos por mulher, a diversificação de
arranjos familiares entre outros. Todos eles, além de representarem demandas
quantitativas, indicam também necessidades distintas dos diferentes perfis em
relação à moradia, o que poderá ter impacto no próprio mercado imobiliário
ou na oferta pública de habitação.
Outro fator a ser considerado, nesse caso até desejável, é que políticas para o
enfrentamento do déficit habitacional sejam efetivamente implementadas e
tenham sucesso. Em Três Corações, o déficit habitacional, de acordo com os
dados do Censo Demográfico de 2010 é estimado em cerca de 3.000
unidades4.
E um terceiro fator de pressão em Três Corações, e que tem grande
probabilidade de se confirmar nos próximos anos, é o aumento de alunos da
Escola de Sargento de Armas - ESA, localizada no Município. Em razão do
fechamento de unidades de formação localizadas em outras cidades, a ESA Três Corações tem previsão de receber cerca de 2.000 novos alunos nos

A Fundação João Pinheiro estimou o déficit habitacional de Três Corações de 2010 em 2.130 unidades. O
Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2010, estimou em 1.337 unidades. Mas é
possível que os conjuntos habitacionais construídos entre 2011 e 2015, no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, tenham incidido sobre o déficit acumulado contribuindo para sua redução.
4
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próximos anos. A ESA deverá criar condições de alojamento nas suas próprias
instalações, mas ainda assim é razoável supor que ao menos parte desse novo
contingente buscará soluções de moradia na própria cidade, contribuindo
para o aumento da demanda.
Na fase de elaboração de propostas do processo de revisão do Plano Diretor,
deverão ser consideradas as condições para lidar tanto com a demanda
residencial estimada, como com esses possíveis fatores de pressão. São
referências necessárias para definição de critérios para orientar a delimitação
do(s) perímetro(s) urbano(s) e dos padrões de adensamento construtivo a
serem previstos na legislação urbanística.
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3.4. Projetos Recentes, em Andamento e Previstos
Uma série de projetos, de iniciativa pública ou privada, recentemente
implantados, em elaboração/execução ou que estão ainda em estágio
preliminar de concepção, mas com previsão de virem a ser desenvolvidos,
indica possibilidades de novos cenários para área urbana de Três Corações. A
identificação de tais projetos permite uma visão de conjunto dos mesmos e
considerações sobre possíveis implicações sobre a dinâmica urbana, caso
venham a ser efetivamente implantados. Dessa forma, a compreensão dos
projetos que estão na agenda municipal alimenta a reflexão sobre as
tendências do processo de urbanização e de como tratá-las nos instrumentos
de planejamento.
O quadro apresentado a seguir reúne informações básicas sobre os principais
projetos identificados e o Mapa 1 indica, de modo ilustrativo, a localização
dos mesmos.

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 2.
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QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS RECENTES, EM ANDAMENTO E PREVISTOS
Título

Museu Ferroviário
Centro de
Serviços Galpão
Linha Férrea
Programa PróMananciais

Projeto
Cílios d'Água

Descrição / Objetivos
Reabilitação da antiga Estação Ferroviária de
Três Corações para abrigar o Museu Ferroviário
da cidade
Aproveitamento do grande galpão que compõe
o conjunto ferroviário para instalação de órgãos
públicos e serviços à população prestados
Projeto da COPASA para proteção de nascentes
e recuperação de matas ciliares, com ações de
educação ambiental com as comunidades
locais

Ações de educação ambiental nos Rios Verde e
do Peixe

Centro
Nova sede da Prefeitura Municipal de Três
Administrativo Dr.
Corações
Astolpho Gazzola

Novo Fórum da
Comarca de
Três Corações

Construção de edificação de quase 7.000m²
para abrigar o novo Fórum da cidade.

Cidade da
Saúde Santa Fé

O projeto tem por objetivo instalar na área da
antiga Colônia Santa Fé, um complexo de
serviços de saúde de alcance regional. É previsto
o funcionamento no local de um Centro
Especializado em Reabilitação CER IV (auditiva,

Localização

Centro

Centro

Responsável
/ Parceiros
Prefeitura de
Três
Corações
Prefeitura de
Três
Corações

Área de
nascentes do
Rio Verde

COPASA

Margens dos
Rios Verde e
do Peixe

Prefeitura de
Três
Corações
ARPA

Jardim
América

Morada do
Sol

MG-862
(cerca de
5,5km do
Centro)

Prefeitura de
Três
Corações
Tribunal de
Justiça do
Estado de
Minas Gerais
Prefeitura de
Três
Corações
FHEMIG
Governo
Federal
Prefeitura de
Três

Conclusão /
Previsão de
Implantação

Situação Atual

2020

Conclusão da sessão da área para Prefeitura
pela Rede Ferroviária. Elaboração de projetos.

2020

Conclusão da sessão da área para Prefeitura
pela Rede Ferroviária. Elaboração de projetos.

Em andamento
Termo de Parceria entre o município e a Agência
Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio
Grande (2017) para ações conjuntas e trocas de
experiência na temática ambiental.
Atualmente, a ação está ocorrendo no Rio
Verde, no trecho junto à área urbana.
2016

Concluído, em funcionamento

2020

Em preparação de licitação para contratação
das obras.

2019

Em fase final as obras do Centro Especializado
em Reabilitação. Parte significativa do patrimônio
construído, entretanto, encontra-se em ruínas ou
em mau estado de conservação.
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Título

Descrição / Objetivos

Localização

física, intelectual e visual) além de outras
atividades médicas hospitalares e equipamentos
culturais dedicados à memória da própria
Colônia Santa Fé e o tratamento da hanseníase.
Usina
Termoelétrica
UTE Três
Corações

Construção de empreendimento de produção
de energia termoelétrica com capacidade
instalada de 70 MW através do processamento
de pneus (decapeados) com utilização de
tecnologia de gaseificação a plasma.

Arena do Rei

Construção de estádio de capacidade para
7.000 pessoas com objetivo de atender ao time
de futebol da cidade, à realização de shows e
outros eventos.

Pista de Kart

Construção de pista de kart, em área em frente à
do novo estádio.

Conjunto
Habitacional Vila
Bela II
Conjunto
Habitacional
Nova Três
Corações I e II
Rodoviária

Conjunto habitacional de 243 unidades
construído no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, destinado a faixa de até 3 salários
mínimos.
Dois conjuntos habitacionais lado a lado e
configurando um único empreendimento com
793 unidades. Construídos no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida, são
destinados à faixa de até 3 salários mínimos.
Deslocamento da Rodoviária do Centro para a
Rodovia Fernão Dias.

Responsável
/ Parceiros

Conclusão /
Previsão de
Implantação

Situação Atual

Corações

Iniciativa
privada,
com
participação
do
Município

2021

EIA e RIMA apresentados.

Prefeitura de
Três
Corações

2020

Obras iniciadas, em fase de terraplenagem.

Prefeitura de
Três
Corações

2020

Obras iniciadas.

Vila Bela II

2011

Obras concluídas.

Nova Três
Corações

2015

Obras concluídas.

2019

Em discussão.

MG-862

MG-862
(a cerca de
6,5km do
Centro)
MG-862
(cerca de
6,5km do
Centro)

BR- 381
(Rodovia
Fernão Dias)

Prefeitura de
Três
Corações
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Não é objetivo aqui, analisar a pertinência ou não de cada projeto
isoladamente, mas sim contribuir para o entendimento do significado dos
mesmos e de seus potenciais impactos. Contudo, como são projetos em
diferentes estágios de desenvolvimento, entende-se que discuti-los no âmbito
do processo de revisão do plano diretor poderá contribuir também para que
sejam aperfeiçoados e eventualmente até reavaliados.
Dos projetos relacionados, apenas dois são no centro da cidade. Um é o
projeto do Museu Ferroviário que pretende reabilitar a antiga estação de trem,
patrimônio construído que se encontra vazio e em deterioração. O outro é o
Centro de Serviços Galpão Linha Férrea, que também pretende a
recuperação de parte da estrutura ferroviária sem uso na área central de Três
Corações. Apesar de serem projetos desenvolvidos concomitantemente,
numa estratégia de ativação desses bens, seria recomendável tratá-los de
forma realmente integrada, num projeto urbano que envolvesse também os
espaços públicos e as relações entre esse conjunto e seu entorno.
Outros dois, são projetos ambientais que envolvem medidas de proteção do
rio Verde. São eles o Programa Pró-Mananciais e o Projeto Cílios d’Água.
Embora não sejam projetos de intervenção urbana, devem ser considerados
na visão global dos projetos em curso, pois ressaltam a preocupação da
relação da cidade com o rio.
O novo Centro Administrativo e o novo Fórum são dos projetos que se
destacam por serem equipamentos públicos de grande relevância na cidade
que são deslocados do centro para serem instalados em bairros que integram
o grande vetor da expansão urbana. Esses dois equipamentos têm forte poder
de

atração

de

pessoas

e

atividades,

sendo

possível

supor

que

o

funcionamento deles levará a uma intensificação e diversificação do uso do
solo nos bairros em que se instalarem.
Por outro lado, a relocação desses equipamentos tende a impactar também
o Centro, o que pode ser positivo no sentido de aliviar um Centro
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sobrecarregado, mas que no limite poderia levar a certo processo de
esvaziamento do Centro.
O Complexo Hospitalar, a Usina Hidrelétrica, a Arena do Rei e a Pista de Kart
são grandes equipamentos localizados às margens da Rodovia MG-862.
Somados aos já instalados aterro sanitário e penitenciária, nas proximidades,
indicam a configuração de um cenário totalmente novo para essa grande
área situada a nordeste do perímetro urbano atual. A Arena do Rei,
especificamente, remete para a necessidade de se pensar o destino a ser
dado ao Estádio Elias Arbex, na área central da cidade.
A Usina Termoelétrica, por sua vez, para além dos impactos ambientais
considerados no processo de licenciamento ambiental a cargo do governo
estadual, ao iniciar sua operação, causará intensificação do tráfego de
veículos de carga no Município, em função da entrada de matérias primas e
escoamento de seus produtos secundários. E nesse sentido, observa-se que as
alternativas de solução viária para essa finalidade indicadas no Estudo de
Impacto

Ambiental

planejamento

merecem

urbano,

pois

ser

avaliadas

podem

do

impactar

ponto

de

vista

significativamente

do
o

desenvolvimento da cidade.
Não obstante, o recurso de compensação ambiental poderá ser aplicado em
iniciativas de conservação e recuperação ambiental no município, o que
demanda iniciativa de articulação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. As propostas de priorização de áreas para conservação e
recuperação ambiental elaboradas no processo de revisão do Plano Diretor
poderão, por exemplo, vir a orientar a aplicação dos recursos.
Os conjuntos habitacionais construídos no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida do governo federal ensejam a reflexão sobre o papel desse tipo
de empreendimento no combate ao déficit habitacional e seus impactos na
cidade.
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Sobretudo o conjunto Nova Três Corações reproduz um modelo de
empreendimento

habitacional

que

tende

a

reforçar

a

segregação

socioespacial por ser totalmente desconectado da área urbanizada. No caso
específico, acrescenta-se ainda a estigmatização que parece já presente de
ser uma área violenta.
Outro projeto relacionado consiste na proposta de retirada da rodoviária do
Centro para instalá-la às margens da Rodovia Fernão Dias. Como no caso da
nova arena, a concretização desse projeto deve estar associada a proposta
de aproveitamento da rodoviária existente. Seja para se transformar em
terminal rodoviário, seja para outros usos, tal proposta deve ser pensada numa
estratégia mais ampla para o Centro, que envolve as ações de recuperação
do patrimônio ferroviário, a destinação do estádio e o tratamento a ser dado
ao conjunto arquitetônico e urbanístico de interesse histórico e cultural.
Além desses projetos, a Prefeitura está desenvolvendo ainda alguns projetos
viários, cujos principais figuram no Mapa 2. Esses projetos viários deverão ser
analisados quando da discussão de propostas para que se incorpore no Plano
Diretor, como diretrizes viárias, aqueles se mostrarem coerentes com as
estratégias a serem adotadas para as áreas urbana e rural do município.
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Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 2.

3.5. Tendências Territoriais

I. Tendências do Território Rural5
(i) Visão Geral
A extensa área rural de Três Corações é caracterizada pela distribuição
pulverizada de pequenas propriedades familiares, comunidades rurais e
grandes

produtores

de

forma

que

é

difícil

identificar

padrões

de

agrupamentos espaciais destas três categorias. Contudo, é possível perceber
leve tendência de concentração das propriedades de maior porte, e mais

Além de pontuar as tendências do espaço rural do Município de Três Corações, com foco sobre os temas
que se relacionam com as políticas de gestão territorial ao abrigo do Plano Diretor, consiste em exercício de
contextualização de elementos diretamente associados a essas tendências. A opção por essa forma de
abordagem se deve ao fato de que o cenário do espaço rural é carente de informações e de abordagens
adequadas nos instrumentos vigentes, logo não pôde ser alvo do aprofundamento necessário. Dessa forma,
a análise foi orientada à compreensão dos efeitos observados em uma perspectiva direcionada aos
elementos que acarretam ou resultam das tendências mais expressivas dentre aquelas que estão inclusas de
forma transversal no Produto 2 e observadas em visita técnica posterior.
5
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mecanizadas, nas porções leste, nordeste e sudeste do território municipal,
especialmente ao nos distanciarmos do perímetro urbano.
As grandes propriedades apresentam expressiva mecanização na proporção
de sua extensão, envolvendo silos de armazenagem de grãos, pivôs de
irrigação, uso intenso de tratores e aplicação de agrotóxicos.
A paisagem, composta principalmente por colinas suaves e baixadas planas,
favorece

a

instalação de

atividades agropecuárias, destinando-se à

produção principalmente de grãos, frutas e derivados de leite. A densa rede
de drenagem, incluindo áreas úmidas nos terrenos mais planos de baixa
altimetria relativa, é elemento que demanda atenção quanto à conservação
e preservação ambiental, especialmente em relação à manutenção da
vegetação e proteção dos recursos hídricos.
Outro fator de diferenciação local está na presença relevante de
comunidades rurais, inclusive com populações familiares (descendentes de
escravos), onde predomina o uso residencial e ocorre a produção
agropecuária de subsistência. O Mapa 3 representa o uso e ocupação do
solo no município de Três Corações, indicando elementos principais para
compreensão da área rural e suas interações com área urbana.

137

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 3

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 3.

(ii) Atividades Econômicas e Produtivas no Meio Rural
▪ Atividade agropecuária familiar e de grande porte
A posição do Município é considerada estratégica, pela localização
equidistante das três principais Capitais da Região Sudeste - Rio de Janeiro/RJ,
Belo Horizonte/BH e São Paulo/SP -, aspecto que é mencionado com
frequência com relação à instalação de empreendimentos industriais, mas
pouco mencionado com relação à importância da localização em relação à
atividade agropecuária.
Em geral, enquanto a produção de frutas e outros produtos perecíveis são
aproveitados em mercados próximos, grãos secos, como milho, feijão e soja,
podem ser explorados em mercados mais distantes.
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Os principais produtos das atividades agrossilvopastoris de Três Corações são,
segundo a área ocupada pela produção o café, a soja e o milho. São
relevantes ainda o feijão, o trigo e o eucalipto, conforme dados obtidos a
partir do Sistema de Safra Agrícola da EMATER-MG (Gráfico 1).
Gráfico 1: Principais produtos por área (ha) ocupada pela produção.

A expressividade da participação da agricultura familiar pode ser estimada a
partir do número de produtores familiares e não familiares atuando em cada
tipo de produção (Gráfico 2). Com exceção da produção de eucalipto,
laranja e batata, o número de produtores familiares é igual ou superior ao de
não familiares para todos os produtos.
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Gráfico 2: Número de produtores familiares e não familiares por produção.

O cenário exposto ratifica a importância do apoio à agricultura familiar para
geração de renda e incremento da qualidade de vida no campo. Aspecto
que deve ser considerado no planejamento do território rural do Município,
quando da implantação de infraestruturas de transporte, armazenagem e
escoamento da produção, oferta de serviços de educação, incentivos fiscais,
planejamento de feiras públicas municipais, políticas de recuperação
ambiental, de acesso a recursos hídricos, saneamento, entre outras.
▪ Produção gourmet, orgânica e hidropônica
O Município apresenta potencial já instalado para produção de alimentos
gourmet, livres de agrotóxicos e hidropônicos. Dentre os itens desse tipo,
destacam-se a produção de cachaça, de uva syrah, hortaliças hidropônicas e
produção agrícola sem agrotóxicos na comunidade de São Bentinho.
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Comunidade esta que fornece hortaliças e frutas para escolas municipais e
estaduais instaladas em Três Corações.
Estima-se

que

os

artigos

gourmet

possam

ter

maior

diversificação,

incorporando derivados do leite, cafés e vinhos de alta qualidade, por
exemplo, e integrando-os ao planejamento de atividades e circuitos turísticos
culturais, históricos e gastronômicos.
Quando planejado de forma a não causar impacto sobre a produção de
gêneros alimentícios “convencionais” para o consumo rotineiro da população,
a especialização de alguns setores em produtos de alto valor agregado e
qualidade diferenciada tem o potencial de incrementar a geração de renda
no Município e atrair consumidores das faixas superiores, geralmente tendo
como efeito colateral positivo o aquecimento do mercado de serviços
complementares, como, por exemplo, comércio, hotelaria, restaurantes, bares,
serviços de transporte.
Já a produção agrícola hidropônica e “convencional”, sem o uso de
agrotóxicos, caso incentivada e orientada ao consumo diário da população
local, poderá oferecer alimentos saudáveis a preços inferiores do que aqueles
de produtos semelhantes importados de outros Municípios e Estados.
Além do aproveitamento na alimentação escolar e hospitalar, o incentivo a
feiras de “produtos naturais” e orgânicos na área urbana, pode propiciar a
oferta de alimentos com baixo, ou nenhum, uso de agrotóxico a preços
competitivos com os de produtos que não apresentam a mesma qualidade,
vendidos em supermercados.
▪ Organização socioprodutiva, incentivos e planejamento da infraestrutura
Não obstante, deve-se incentivar a criação de cooperativas e associações de
produtores

orgânicos

e

a

distribuição

destes

produtos

também

aos

estabelecimentos comerciais locais, como parte da geração de renda direta
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aos produtores. Esta ação pode, ainda, ser conjugada com a política de
saúde municipal no âmbito de uma estratégia para alteração dos hábitos
alimentares da população e consumo dos referidos produtos, favorecendo a
consolidação e sustentação do desenvolvimento desta modalidade de
produção agrícola no Município.
Como metas a alcançar estão: melhoria na saúde da população em médio e
longo prazo, redução de impactos ao meio ambiente, colaborando para a
recuperação ambiental da área rural, redução dos riscos de contaminação
de recursos hídricos e solos por agrotóxicos, a inserção do Município em um
mercado crescente nacional e internacionalmente.
Com relação ao incentivo e planejamento da especialização da produção
familiar na modalidade orgânica, há mais aspectos a serem considerados. De
caráter positivo, a produção de grande porte em Três Corações encontra-se
concentrada na soja, milho, café e feijão. Com exceção do feijão, tais artigos
não são essenciais à alimentação da população, fazendo com que a
produção familiar orgânica posse se concentrar em outros gêneros, como
hortaliças, legumes, frutas e pecuária de pequeno porte.
Ou seja, há, a partir de uma leitura preliminar, pouca possibilidade de conflitos
e disputas por mercado entre a produção familiar e a grande produção. Por
outro lado, para garantir a sustentabilidade e a adequação ambiental das
produções orgânicas é necessário assegurar que o uso de agrotóxico pelas
outras formas de produção esteja dentro de parâmetros controláveis, sem
risco de contaminação às propriedades com atividades orientadas à
produção orgânica.
Para tanto, é necessário que a legislação municipal estabeleça parâmetros
operacionais e espaciais para o uso de agrotóxicos no Município. O que pode
ser realizado a partir do Código Ambiental e do processo de licenciamento
ambiental.
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O planejamento territorial, as demais políticas públicas municipais e as
articulações com as políticas estaduais devem contemplar aspectos de
incentivo à produção familiar, ao beneficiamento de produtos de origem rural
e à comercialização e consumo de produtos produzidos no próprio Município,
além da proliferação de produções com baixo, ou nenhum, uso de
agrotóxicos.
Quanto a este último aspecto, é possível integrar a campanhas relacionadas à
temática ambiental, de saúde pública, de extensão rural - inclusive de
orientação e apoio à obtenção de selos de certificação de orgânicos pelos
produtores rurais do Município.
Obviamente, o planejamento a que se refere o parágrafo anterior, deve ser
acompanhado de um diagnóstico e adequado planejamento, também, das
infraestruturas de escoamento da produção em face os principais mercados
consumidores intermediários ou finais. As estradas principais que atravessam a
área rural do Município são importantes no contexto regional, estão em boas
condições e representam bons eixos de escoamento da produção.
O mesmo se dá em boa parte das estradas secundárias, embora parte
expressiva não esteja pavimentada. As estradas de menor porte e vicinais, por
outro lado, apresentam situação mais precária, embora não tenham sido
identificados eventos que tenham tornado localidades inacessíveis em função
de más condições das vias de acesso.
Cabe mencionar que a maioria das comunidades rurais se encontram
próximas aos eixos rodoviários principais, ou de estradas secundárias de
condições razoáveis. Não obstante a instalação de novos empreendimentos
de grande porte no Município, como a planejada usina termelétrica de
processamento de pneus e o novo estádio de futebol, demandarão o
planejamento de novas vias de acesso e escoamento de tráfego de pessoas
e mercadorias.
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Neste cenário é propício e necessário que se avalie o impacto destes
empreendimentos nas estradas utilizadas para escoamento da produção
agropecuária e que, as novas rotas favoreçam também o escoamento desta
e favoreçam a mobilidade da população rural, em especial das comunidades
próximas às áreas afetadas pelos empreendimentos.
(ii) Situação das Comunidades Rurais
Segundo informações obtidas na visita técnica, existem 13 comunidades rurais
expressivas em Três Corações, localizadas principalmente nas porções
sudoeste e oeste do Município, três das quais próximas à área urbana.
As

comunidades

apresentam

peculiaridades

relevantes

incluindo,

por

exemplo, famílias de descendentes quilombolas e de ex-pacientes de
hanseníase na Colônia Santa Fé. Outra característica a destacar reside na
existência de comunidades que não possuem produção agropecuária
relevante, como é o caso de Portão de Cambuquira, Cotta e de Santa Fé.
Nestes casos, a renda das famílias é obtida, principalmente, em empregos na
área urbana, geralmente nas atividades que demandam baixa escolaridade
e qualificação e/ou em atividades informais.
Embora incipiente, há oferta de serviços de hospedagem em algumas
comunidades, como é o caso de Abadia, com disponibilidade de sítios para
aluguel em fins de semana.
A maior parte das demais comunidades se ocupa com atividades
relacionadas à produção familiar. Dentre estas, encontram-se as famílias de
descendentes de quilombolas, atualmente em processo de reconhecimento
formal. Tal processo é importante para garantia da segurança territorial e
fundiária desta população e pode abrir oportunidades de aproveitamento
econômico associado ao turismo histórico-cultural no Município. Além disso, dá
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acesso a recursos financeiros de programas orientados à projetos sociais e
econômicos para populações tradicionais.
As comunidades enfrentam adversidades relevantes, algumas das quais
associadas

à

precariedade

no

acesso

a

serviços

de

saneamento,

abastecimento de água, energia elétrica e educação. Com relação ao
saneamento, há lacunas na abrangência do serviço de coleta seletiva,
ocorrendo o mesmo no abastecimento de água e energia.
Com relação ao serviço de educação, foram identificados, em entrevistas
durante visita técnica, dois elementos que impactam sobre a oferta do serviço
na área rural e que se intensificam mutuamente. A não adequação dos
conteúdos, horários e calendário das escolas da área rural à rotina diária,
conhecimentos e sazonalidade do trabalho no campo, levando à evasão e à
não solicitação de matrículas em tais escolas. Paralelamente, na medida em
que as escolas do campo são fechadas pela baixa procura, os indivíduos em
idade escolar precisam se deslocar para a área urbana, desarticulando-se
ainda mais dos conhecimentos relacionados às atividades agrossilvopastoris e
suas rotinas.
A combinação destes fatores, além do fechamento de escolas no campo e
aumento do número de matrículas nas escolas da área urbana, acarreta
maiores custos para transporte escolar, intensificação do tráfego na área
urbana, aumento dos gastos das famílias, do tempo que os indivíduos em
idade escolar estão em deslocamento e intensifica tendências de êxodo rural
para a área urbana. Tal processo pode acarretar em médio prazo, caso
intensificado, redução da produção agropecuária familiar, aumento do
desemprego e, consequentemente queda da qualidade de vida e risco de
aumento da criminalidade.
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(iii) Associações com o turismo
A associação do espaço rural com o turismo representa um potencial pouco
ou não explorado nas políticas municipais com a devida atenção ao
incremento que pode representar para o desenvolvimento sustentável de Três
Corações, a partir de estudos a serem realizados para a atualização do
planejamento do setor e averiguação das alternativas para aproveitamento
econômico e formulação de uma estratégia integradora das atividades de
turismo rural, histórico, cultural, gastronômico e ecológico.
Dentre os segmentos com potencial visível estão atividades de esportes ao ar
livre e aventura, como balonismo, trekking e montain bike que já ocorrem, ou
foram promovidas, mesmo que de maneira informal, ou incipiente. Percursos
partindo de Santa Rita do Sapucaí em direção a São Tomé das Letras,
passando pela Serra e Garganta do Jurumirim e Serra das Ninfas em Três
Corações é um exemplo.
Outro potencial passível de análise reside no uso dos corpos hídricos para lazer
e prática de esportes aquáticos. Considerando que há poucos atrativos
naturais como quedas d´água ou lagos no Município, cabe identificar áreas
propícias a essa modalidade relacionadas à navegação nos rios de maior
porte.
A prática do turismo ecológico e esportivo, quando devidamente planejado e
ordenado,

colabora

para

a

valorização

do

patrimônio

natural

e,

consequentemente, para a proteção e geração de renda a partir do uso
sustentável dos recursos e “espaços naturais”. Proprietários de áreas onde seja
possível explorar estas modalidades de turismo e esportes podem, inclusive, ser
estimulados
vislumbrando

a

participar

de

contrapartida

programas
no

aumento

de
da

recuperação
atratividade

ambiental,
de

seus

empreendimentos ao público, devido à melhoria das condições ambientais
locais.
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Segundo Veiga, duas principais dimensões da globalização contemporânea
atuam sobre a dinâmica rural, com rebatimentos sobre este território,
conforme a seguinte hipótese:
“Há pelo menos duas grandes dimensões da globalização contemporânea que
atuam de forma cruzada sobre os destinos das áreas rurais. A dimensão
econômica – que envolve as cadeias produtivas, comércio e fluxos financeiros –
tende a agir essencialmente no sentido de torná-las cada vez mais periféricas,
ou marginais. Ao lado das novas hierarquias regionais, há vastos territórios que se
tornam cada vez mais excluídos das grandes dinâmicas que alimentam o
crescimento da economia global.
Simultaneamente, a dimensão ambiental - que envolve tanto as bases das
amenidades naturais, quanto várias fontes de energia e biodiversidade - age
essencialmente no sentido de torná-las cada vez mais valiosas à qualidade da
vida, ou ao bem-estar. A ação simultânea dessas duas tendências está tendo
um duplo efeito sobre a ruralidade. Por um lado, faz com que aquele rural
“remoto”, ou “profundo”, seja cada vez mais conservado, mesmo que possa
admitir várias das atividades econômicas de baixo impacto. Por outro, faz com
que no rural

”próximo” ou “acessível”,

ocorram

inéditas combinações

socioeconômicas.” (Veiga, 2006).

(iv) Considerações Sobre as Condições Ambientais
Há carência de Áreas de Preservação Permanente (APP) perfeitamente
conformadas no Município. Apesar da presença expressiva de vegetação
ciliar às margens dos rios, a largura das faixas florestadas é, em grande parte
dos casos, inferior ao estabelecido na legislação vigente.
Este aspecto além de ter reflexo sobre a fragmentação do habitat acarreta o
escoamento da drenagem em direção ao leito dos rios de forma mais rápida,
logo, tornando as áreas à montante sujeitas a inundações e enchentes.
Situação que também ocorre quando as áreas próximas aos principais canais
de drenagem são ocupadas com produções de pouca capacidade de
retenção de água e solo, como pasto e grãos de menor porte.
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Condição semelhante ocorre em relação às Reservas Legais (RL) dos imóveis
rurais. Ao observar os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o
Município conjuntamente com imagens aéreas e orbitais, é possível notar que
há muitas sobreposições entre áreas declaradas como APP e áreas
declaradas como RL, além daquelas declaradas como RL onde a vegetação
não se encontra em bom estado de conservação, ou mesmo, em alguns
poucos casos, onde a área declarada como RL têm visualmente as mesmas
características de cobertura das áreas de pasto adjacentes.
Observou-se nas visitas de campo que parte das propriedades onde ocorrem
terrenos úmidos, não há proteção adequada destas frágeis áreas dos
rebanhos de gado, causando impacto, pois fazem parte da dinâmica
hidrológica local, uma vez que são frequente e diretamente conectadas aos
lençóis freáticos.
Proteger as áreas úmidas requer pouco esforço e quase nenhuma despesa,
uma vez que são impróprias para pastagens e para a maior parte das
produções de lavoura comuns no Município.
A combinação entre a fragmentação do habitat, carência de matas ciliares,
uso intenso de recursos hídricos para irrigação mecanizada nas grandes
propriedades, que também fazem uso de agrotóxicos e cultivam eucalipto em
bosques de extensão significativa, deve ser alvo de atenção antes que
desencadeiem processos de degradação ambiental mais severos.
A

referida

combinação

intensifica

processos

de

assoreamento

e

contaminação dos corpos hídricos, de perda de solos e de sua qualidade, e
riscos de inundações e enchentes. Este cenário deve ser contemplado no
planejamento da área rural do Município na perspectiva de favorecer a
recuperação das áreas degradadas, propiciar conectividade ecológica,
proteger os recursos hídricos e garantir a regularidade ambiental das
propriedades rurais.

148

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 3

Estes aspectos foram parcialmente abordados no PDDUA de 2006, com foco
sobre a questão nas áreas urbanas, mas é necessário estender sua avaliação
e proposições à área rural e formular estratégias para o efetivo enfrentamento
do problema no campo e na cidade, ou a tendência será de intensificação
dos problemas mencionados.
Outro aspecto para o qual o Município deve estar atento é à criação de
Unidades de Conservação. Diante do cenário que aponta para a
implantação de uma usina termelétrica com tecnologia de tochas de plasma,
orçada em aproximadamente 200 milhões de reais, deve-se avaliar por meio
de articulação com o Governo Estadual a aplicação dos recursos de
compensação ambiental na criação Unidades de Conservação municipais
em Três Corações.
Não obstante à questão da usina, que representa uma oportunidade de
recursos para tal finalidade, a criação de Unidades de Conservação no
Município, que pode ser realizada com outros recursos, inclusive de fundações
e financiadores externos às esferas de governo, colaborará com a
recuperação ambiental de áreas degradadas e a proteção de áreas com
remanescentes florestais.
Unidades de Conservação devidamente implantadas contribuem para a
conectividade ecológica entre os habitats, colaboram com o incremento na
qualidade de vida e segurança territorial de populações tradicionais e com
seus meios de produção, que utilizam recursos ambientais específicos e que
demandam proteção e adequado manejo.
Deve-se atentar para a proteção de áreas com recursos estratégicos, cuja
exploração deve ser planejada de forma diferenciada, a fim de proteger o
patrimônio paisagístico e cultural, ou mesmo prevenir o avanço de práticas
predatórias sobre ambientes mais vulneráveis, por exemplo, áreas úmidas e
com solos frágeis.
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Cabe destacar que o Estado de Minas Gerais dispõe de instrumento legal para
pagamento de ICMS ecológico atrelado às unidades de conservação
municipais, o que representa uma possibilidade de impacto positivo na forma
de recursos financeiros para o Município. O mesmo ocorre para o pagamento
de ICMS ecológico referente à infraestrutura de saneamento, sobre o qual Três
Corações é beneficiário pelo tratamento de resíduos sólidos urbanos.
(v) Aspectos da relação campo-cidade
A estrutura econômica e territorial da área rural atua sobre a área urbana de
diferentes formas, contando-se entre seus reflexos na Cidade de Três
Corações:

a

agropecuários;

organização
a

de

instalação

feiras
de

de

produtores

empreendimentos

e

revendedores
orientados

à

comercialização de insumos e maquinário agropecuário; a residência na
cidade dos grandes proprietários, ao invés das sedes das fazendas, em parte
devido à falta de segurança; o abastecimento dos mercados locais, muito
embora tenha sido informado que apenas um dos supermercados do
Município comercializa produtos locais em quantidade relevante; a ocupação
de postos de trabalho urbanos pela população residente das comunidades
rurais; os deslocamentos entre a área rural e urbana para acesso a serviços de
saúde e educação.
Pode-se

inferir,

então,

que

as

atividades

do

meio

rural

impactam

significativamente na economia, mobilidade e uso do solo urbano, logo
devem ser planejadas no diálogo com a dinâmica urbana.
Ao observarmos as atuais tendências na mudança dos padrões de produção
e consumo da sociedade brasileira, ainda que não totalmente transformados,
podemos apontar algumas outras interações.
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Um indicador da valorização do espaço rural é verificado pelas estatísticas
censitárias que demonstram a migração interna em direção às cidades de
porte médio, sendo as que mais crescem em termos populacionais. Interesse
em parte justificado pela busca de maiores e melhores condições de
obtenção da qualidade de vida, sem perder os benefícios de viver em uma
cidade.
Nesses municípios, o meio rural ainda sofre menor pressão antrópica,
geralmente mantém preservados seus bens naturais e as relações com a
cidade são mais próximas, seja pela menor distância seja pela vinculação
imediata com os serviços, o mercado e os consumidores urbanos. Percebe-se
mais claramente que a relação moradia-trabalho tanto se dá na direção de
residir no campo e trabalhar na cidade, quanto no sentido inverso.
O crescente engajamento da sociedade brasileira com os meios sustentáveis
de vida, seja para manutenção da própria saúde, seja por consciência
ambiental, além de acarretar maior preocupação de produtores e da indústria
com sua responsabilidade socioambiental (também diante dos protocolos
internacionais para exportação), faz aumentar o interesse pela agricultura
orgânica e a criação de animais livres de farmaquímicos.
Ao mesmo tempo, multiplicam-se as iniciativas de formas de produção
sustentável, especialmente de pequenos e médios produtores rurais, mas
também de comunidades tradicionais, organizadas na forma de associações
comunitárias, de artesãos, de empreendedores individuais ou coletivos, que
têm como premissa a geração de renda e a economia solidária por meio da
confecção e valorização de produtos locais, ambientalmente sustentáveis,
culturalmente identificados.
IBAM, 2017.

A ocupação dispersa da população rural em Três Corações abre a discussão
sobre a oferta e o intercâmbio entre a área urbana e a rural, de serviços
públicos, fornecimento de infraestrutura, equipamentos sociais e meios de
transporte, tanto para a população quanto para o fluxo de mercadorias.
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Usualmente, há dependência da população residente no meio rural dos
serviços oferecidos pela cidade e, no caso de Três Corações há décadas é
constante a perda de população rural. Mesmo que esta mantenha vínculos
de trabalho nas atividades campesinas.
Mas o dinamismo econômico das áreas rurais não está necessariamente
correlacionado apenas às tendências demográficas. Também se relaciona
com a oferta de “amenidades” vinculadas a aspectos naturais e culturais e
cujo

aproveitamento

depende

da

atitude

empreendedora

de

seus

promotores.
Atualmente, se nota no Brasil um movimento que já é tendência em países
desenvolvidos: a busca por momentos de descompressão e bem estar pelas
populações urbanas em direção ao campo.
“O que está ocorrendo hoje nos países do primeiro mundo é que o espaço rural
tende a ser cada vez mais valorizado por tudo o que ele opõe à artificialização
ecossistêmica provocada pelas cidades: paisagens silvestres ou cultivadas, água
limpa, ar puro e silêncio.” (Veiga, 2007).

Ainda que não possua mais o protagonismo na economia municipal, o setor
primário mantém a tradição do Município como produtor de alimentos, sendo
este considerado hoje um valor cultural. Mas, para além desta vocação, o
potencial de sua interação com outros circuitos econômicos está ainda por ser
acionado, o que contribuiria para o repovoamento do território rural de Três
Corações.
II. Tendências da Urbanização
Como ilustrado na síntese do processo de urbanização de Três Corações,
apresentada no item 3.2 deste documento, desde os anos 1980 têm sido
abertas frentes de urbanização que levaram a um certo espraiamento da
cidade, até então bastante concentrada no que hoje se reconhece como
área central.
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Nos últimos dez, quinze anos, essa expansão horizontal da cidade foi
impulsionada, tendo sido o eixo da Rodovia MG-862 em direção à Rodovia
Fernão Dias com grande vetor de crescimento urbano. A geografia do sítio
onde está instalada a cidade e a preservação de algumas grandes áreas
verdes dentro da própria área urbana ou em torno dela induzem, em alguma
medida, ao padrão de urbanização dispersa. Entretanto, a questão mais
importante

a

se

registrar

é

que

na

dinâmica

urbana

atual

novos

parcelamentos continuam sendo abertos, enquanto se observa a presença de
grande quantidade de terrenos ainda vazios na área já parcelada, como
ilustra a figura abaixo.

O grande trecho da área urbana entre o Centro e a Rodovia Fernão Dias é marcado pela justaposição de
loteamentos ao longo da Av. Deputado Renato Azeredo, onde se pode identificar muitos lotes ainda
desocupados e novos loteamentos sendo abertos (Fonte: Google Earth Pro, data da imagem: 6/9/2017).

A intensificação da ocupação e a diversificação de usos nos bairros
localizados ao longo da Av. Deputado Renato Azeredo parece ser uma das
fortes tendências do desenvolvimento urbano para os próximos anos em Três
Corações. Além da atuação do mercado dirigida para essa área, iniciativas
do próprio setor público operam nesse mesmo sentido, tais como a instalação
do Centro Administrativo (2016) e do Fórum (previsão para 2020), localizados
no Jardim América e na Morado do Sol. O fortalecimento desse vetor de
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expansão urbana provavelmente levará a expectativas por novas áreas a
serem urbanizadas, mesmo sem a plena ocupação das áreas já parceladas,
como vem ocorrendo atualmente.
A reprodução dessa dinâmica pode resultar em deseconomias importantes,
decorrentes da ampliação da infraestrutura e da rede de serviços, mas com o
subaproveitamento das mesmas. Ao mesmo tempo, o avanço da expansão
horizontal da cidade, com descontinuidades na malha urbana, pode
representar pressões sobre áreas verdes, sobre o rio do Peixe, ainda
relativamente protegido da ocupação urbana, e até mesmo o avanço para
áreas lindeiras à Rodovia Fernão Dias. Mais um aspecto importante desse
processo, na hipótese de se incentivar a consolidação dessa tendência, será
como orientar a conversão da Av. Deputado Renato Azeredo de um padrão
ainda de rodovia para um padrão de via urbana.
Outra tendência que também se observa na cidade de Três Corações é a de
localização de famílias de mais baixa renda nas porções norte/leste, acima da
Rodovia MG-862, e sul, na margem esquerda do Rio Verde. É nessa faixa da
cidade que se concentram famílias de renda mais baixa e onde estão
localizadas as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) já demarcadas no PDDU
de 2006 e também aquelas indicadas Plano Local de Habitação de Interesse
Social de 2010 como áreas com necessidades habitacionais.
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Os dois grandes conjuntos habitacionais dirigidos a famílias de até 3 salários
mínimos construídos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não por
acaso, foram localizados nessas áreas, provavelmente contribuindo para
reforçar o padrão de localização de famílias de renda mais baixa.
Esses dois movimentos, um de dispersão da urbanização e outro de
localização de famílias de mais baixa renda em determinadas direções,
sinalizam para a configuração, ainda que em escala reduzida em razão do
porte da cidade, de tendências de segregação do espaço urbano.
O terceiro grande fator a ser considerado em relação às tendências do
desenvolvimento urbano de Três Corações diz respeito ao Centro, onde se
observa processos conflitantes, que parecem relativamente estabilizados, mas
que podem voltar a se acirrar. De um lado, é no Centro que se verifica
situações de verticalização das edificações. Apesar do deslocamento de
parte do setor público para outros bairros, ainda parece haver expectativas
de maior aproveitamento de terrenos centrais, ainda que a maioria dos
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edifícios altos ali localizados tenham sido construídos entre os anos 1990 e 2000.
Por outro lado, já há uma consolidação da percepção do Centro como
Centro Histórico, o que requer justamente medidas de preservação do
ambiente construído, com prováveis restrições justamente à verticalização.

Vista geral da área central de Três Corações, com incipiente verticalização (Fonte: IBAM, 2018).

Todos esses processos, representados graficamente no mapa abaixo,
envolvem questões sobre as quais o plano diretor e legislação urbanística
complementar deverão se posicionar, seja para induzir à confirmação de
tendências já em curso, seja para criar mecanismos de inibição das mesmas.
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Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 2.

4. DESDOBRAMENTOS
A próxima etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental (PDDUA) de Três Corações será dedicada a elaboração,
discussão e validação de propostas gerais.
Considerando as tendências descritas neste produto e as questões aqui
levantadas em cada tema, se delineará o cenário desejável para Três
Corações, fundamentado numa visão de futuro e em objetivos de
sustentabilidade.
O processo vindouro de discussões das equipes técnicas da prefeitura e do
IBAM apoiará a formulação de eixos estratégicos temáticos para o alcance
dos

objetivos

do

desenvolvimento

sustentável.

Nessa

linha,

serão

aprofundados os conjuntos de aspectos favoráveis e desfavoráveis em cada
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tema, e que resultará em referências importantes para a integração de
análises setoriais e fundamentação de propostas.
Já

nessa

próxima

etapa,

deverão

ser

apresentados,

ainda

que

preliminarmente, além das diretrizes gerais e setoriais para a gestão territorial e
urbana, propostas de macrozoneamento e zoneamento urbano.
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