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APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Produto 4 – Propostas Gerais previsto
no Contrato no 00088/2017 celebrado entre IBAM e o Município de Três
Corações, para assessoria técnica ao processo de revisão do Plano Diretor e
legislação urbanística complementar.
As propostas aqui contidas foram desenvolvidas a partir dos resultados
consolidados no produto anterior – Diagnóstico Consolidado e Prognóstico,
que já apontava as linhas principais a serem consideradas para a revisão do
Plano Diretor. Aquele produto foi apresentado e discutido no Seminário “Plano
Diretor de Três Corações – Diagnóstico Integrado e Prognóstico” que contou
também com a apresentação, pelo próprio Prefeito Municipal Dr. Claudio
Cosme Pereira de Souza, de projetos em desenvolvimento pela atual
administração, e com a apresentação de resultados da dissertação mestrado
“O desenvolvimento urbano de Três Corações e o seu Plano Diretor de 2006”,
por seu autor Diogo Sá da Silva Pompeu. Tal seminário marcou a transição da
etapa de diagnóstico para a etapa de propostas, que se encerra com o
presente produto.

Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2018.
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Fonte: IBAM, 2018.

O processo de elaboração de propostas gerais se estruturou em três vertentes:
(a) Macrozoneamento; (b) Zoneamento Urbano; (c) Eixos Estratégicos e
Diretrizes Setoriais. Embora indissociáveis, essas três vertentes resultam de
diferentes abordagens adotadas para abranger na integralidade o conteúdo
do Plano Diretor. O Macronozeamento expressa a visão do território municipal
como um todo, incluindo áreas urbanas e rurais. O Zoneamento Urbano incide
sobre a área definida como perímetro urbano, revelando diferenças e
singularidades na própria área urbana, bem como indicando as diretrizes e
critérios de aproveitamento do solo urbano. Os Eixos Estratégicos e Diretrizes
Sociais abrangem os temas e políticas estruturadores do território, com
propostas que devem orientar a ação municipal no desenvolvimento urbano
ambiental de Três Corações.
A consolidação do presente produto foi precedida da realização de uma
Audiência Pública, a segunda no âmbito do processo de revisão do Plano
Diretor. Nesse evento, realizado na Câmara de Vereadores do Município,
privilegiou-se a apresentação das propostas do Macrozoneamento e do
Zoneamento Urbano, uma vez que os temas setoriais foram enfatizados nos
encontros anteriores e neste momento era prioritário expor o tratamento
sugerido às diferentes parcelas do território, tanto na escala do município
como na escala da área urbana. Juntamente com a convocação da
Audiência Pública, a Prefeitura Municipal disponibilizou para consulta o
documento de referência preparado pela equipe técnica do IBAM. O
6
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conteúdo de tal documento, com alguns ajustes decorrentes dos próprios
debates na Audiência Pública, integra este Produto 4.

Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2018.

Ao longo da etapa de elaboração de Propostas Gerais, foram realizadas
também reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(COMDUR) e reuniões com a equipe técnico da Prefeitura – Núcleo Gestor e
Grupo de Trabalho Intersetorial da revisão do Plano Diretor; e também com
técnicos que não participam desses grupos, mas que detinham informações
relevantes para aprofundamento das propostas.
Este Produto 4 está organizado em seis partes a seguir identificadas:
a) Matriz estratégica do Plano Diretor – apresenta a forma de organização
do trabalho e os objetivos estratégicos da política territorial e urbana de
Três Corações;
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b) Bases para o macrozoneamento municipal – apresenta a concepção
do macrozoneamento, as diretrizes para as diferentes macrozonas
propostas e o mapa do macrozoneamento;
c) Bases para zoneamento urbano – apresenta as diretrizes gerais de uso e
ocupação do solo urbano; as categorias de zonas propostas com as
respectivas diretrizes; o mapa de zoneamento urbano e a proposição
dos sistemas de áreas verdes e espaços públicos, mobilidade urbana e
de controle de cheias.
d) Eixos estratégicos e diretrizes setoriais – apresenta os objetivos, diretrizes
e propostas de cada eixo estratégico a partir da avaliação da situação
encontrada (síntese do que foi tratado no diagnóstico) e da
caracterização do cenário geral do tema.
e) Estrutura preliminar do anteprojeto de lei do Plano Diretor – apresenta,
de

modo

ainda

preliminar,

a

proposta

para

estruturação

do

anteprojeto de lei do Plano Diretor.
f) Desdobramentos – apresenta os próximos passos do processo de
trabalho, que entra em sua última etapa, dedicada à redação dos
anteprojetos de lei.
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1. MATRIZ ESTRATÉGICA DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E AMBIENTAL
O processo de revisão do Plano Diretor de Três Corações realizou, na fase de
diagnóstico, uma série de eventos que permitiram construir uma visão do
município e seu desenvolvimento urbano lastreada, simultaneamente, numa
base

de

conhecimento

técnico

e

na

discussão

de

problemas

e

potencialidades com a população e com representantes de segmentos
sociais. A análise de registros de falas e manifestações por escrito de
participantes desses eventos dão uma indicação de temas que tiveram
destaque, como mostra a “nuvem de palavras” apresentada a seguir.
NUVEM DE PALAVRAS EXTRAÍDA DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO

O QUE NOS INFORMA A POPULAÇÃO?
alagamento

IPTU verde
árvores nativas

águas pluviais

loteamento
estacionamento

expansão urbana

desenho urbano

iluminação pública

corredor ecológico

projeto paisagístico

preservação e tombamento

calçada acessível

entorno bens tombados

perímetro urbano
inventário projeto urbano

acessibilidade

lazer nos bairros

proteção de nascentes

IPTU progressivo

área de risco

matas ciliares

centro histórico

curvas de nível

transporte coletivo

complexo ferroviário

incentivos fiscais

trânsito

atualização parcelamento, uso e ocupação do solo
ambulantes

regularização

sinalização de trânsito

associativismo

uso de agrotóxico

mudança rodoviária

arborização urbana

saneamento rural

placas e letreiros

construções irregulares

chacreamento
educação ambiental

praças

ligações clandestinas

áreas verdes

ciclovias

centro de bairro

descarte de entulho

Na construção das propostas gerais da revisão do Plano Diretor, buscou-se dar
respostas a esses vários temas, não de forma individualizada, mas por meio da
concepção integrada de diretrizes temáticas ou setoriais, das propostas de
macrozoneamento e zoneamento urbano e da indicação de projetos
estruturantes para o município.
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O diagrama abaixo relembra como chegamos até aqui – apresentação de
propostas gerais – e retoma as premissas do processo de trabalho.
COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI?

De acordo com as tendências apontadas no documento de Diagnóstico
Integrado e Prognóstico, a área rural de Três Corações enfrenta desafios tais
como: avanço da mecanização no campo enquanto ocorre retração da
produção familiar; busca de serviços e trabalho na área urbana por
moradores da área rural; fragmentação de áreas verdes; déficit de matas
ciliares em áreas de preservação permanente; potencial para diversificação
10
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de atividades econômicas-produtivas pouco explorada, fraca associação
entre produtos típicos e programas turísticos-culturais; entre outros temas. Na
área urbana, os principais desafios se referem a: tendências de segregação
urbana com a expansão da urbanização; precarização de grandes áreas
concentradoras de famílias de menor renda; manutenção da vitalidade do
Centro e implementação de política mais estruturada de preservação do
patrimônio histórico cultural.
Município de Três Corações

Área Urbana de Três Corações

Considerando os cenários encontrados formulou-se o que aqui se chama de
objetivos estratégicos da política territorial e urbana municipal de Três
Corações/MG. Tais objetivos balizam o desenvolvimento das propostas gerais
apresentadas nas partes subsequentes deste documento. São eles:
▪

Sustar o processo de segregação socioterritorial da Cidade de Três
Corações.

▪

Orientar o equacionamento das situações de risco no meio urbano pelo
controle das cheias dos rios.

▪

Estabelecer um Sistema de Áreas Verdes no Município.

▪

Introduzir o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado para o
Transporte Sustentável - DOTS nas soluções em mobilidade.

▪

Fixar a Paisagem Cultural de Três Corações.
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▪

Revelar, integralizar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e
paisagístico do Município na afirmação da identidade e senso de
pertencimento de seu povo.

▪

Potencializar os atributos locais identificados para o incremento do
desenvolvimento socioeconômico do Município.

▪

Ampliar as condições de atratividade do Município para o turismo,
promover sua integração e aumentar sua relevância para os Circuitos
das Águas e da Estrada Real.

▪

Criar um ambiente favorável ao fomento de arranjos e cadeias
produtivas diversificadas como meio de qualificação da área rural no
âmbito da economia solidária.

▪

Adequar o arcabouço jurídico institucional municipal às políticas
urbanas nacionais e à legislação aplicável.

▪

Atualizar a condução do planejamento urbano municipal à luz das
tendências e práticas contemporâneas.

▪

Apontar os caminhos para engajamento do Governo municipal à
reforma urbana e para aprimoramento de sua capacidade de gestão.
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2. BASES PARA O MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
O comando emitido pelo Estatuto da Cidade (EC), de que as propostas
resultantes do Plano Diretor devem considerar a abrangência sobre todo o
Município (LF 10.257/2001, art. 40 §2o), clarifica o alcance da competência do
Governo Local para exercer o planejamento e o controle do uso e da
ocupação do solo sobre todo o território municipal. Nesse sentido, confirma o
Macrozoneamento como a principal ferramenta para a organização das
estratégias de desenvolvimento e de ordenação sobre a integralidade de seu
território.
A lógica do planejamento territorial municipal deve estar amparada no
reconhecimento dos fatores de diferenciação que caracterizam as áreas
urbanas e não urbanas (aquelas comprometidas com os usos de produção
típicos do campo; áreas que abrigam comunidades tradicionais com
dinâmicas sociais, culturais, práticas e modos de viver específicos; outras
destinadas à regularização fundiária no meio rural; ou ainda que contenham
elementos de valor histórico, cultural ou paisagístico; áreas protegidas por
força de lei ou passíveis de preservação pelo potencial de prestação de
serviços ambientais, dentre outras).
Importa considerar que a diferenciação entre os usos que se faz dos diversos
recortes territoriais não se traduz tão somente na divisão entre urbano e rural,
tendo em vista a diversidade das interações entre as várias dinâmicas de uso e
ocupação do solo presentes em cada Município: daquelas com a cidade e,
em mão dupla, desta com as demais.
A partir das condicionantes físico-territoriais presentes em Três Corações
(hidrografia, topografia, rodovias, linha férrea, fragmentos florestais), dos novos
projetos previstos e seus impactos e do reconhecimento das dinâmicas
socioambientais incidente, foram definidos três pilares que sustentam a
formulação da proposta para ordenamento territorial e delimitação das
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Macrozonas, bem como sua destinação, segundo revelado no esquema a
seguir apresentado:

2.1.

Caracterização dos pilares para o planejamento e gestão

2.1.1. Qualificação Ambiental Urbana
Inclui as ações e propostas dirigidas à qualificação ambiental urbana da
Cidade e do núcleo de Flora, tendo em vista a materialização dos princípios e
premissas da reforma urbana definidas pelo Estatuto da Cidade e rebatidas
nas propostas do PDDUA e legislação urbanística complementar.
2.1.2. Proteção e Recuperação Ambiental
Compreende as áreas especiais de conservação ambiental, as áreas de
interesse para conservação e conectividade e as áreas prioritárias para
recuperação das matas ciliares. A função deste sistema é integrar e formar
corredores ecológicos a partir da conexão de áreas de Preservação
Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), reduzindo os impactos negativos
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da fragmentação sobre a biodiversidade local e aumentando a qualidade
ambiental do Município.
A proteção e a recuperação dessas áreas são de suma importância para a
recarga de aquíferos, visto que a revegetação protege o solo contra o
processo erosivo, aumenta a infiltração das águas e reduz o escoamento
superficial, consequentemente, minimizando o assoreamento dos rios e
reduzindo o pico de enchentes.
(i)

Áreas de Interesse para Conservação Ambiental e Conectividade: são
as áreas de cobertura vegetal mais densa e de extensão expressiva,
identificadas no Município através dos dados do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), que poderiam ser passíveis de proteção através da criação
de Unidades de Conservação, inclusive Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN).

(ii)

Áreas Especiais de Conservação Ambiental: são as áreas verdes já
estabelecidas pelo Plano Diretor (LC. 192/2006) através de zonas
especiais de preservação ecológica, bem como as áreas verdes
identificadas e consolidadas.

(iii)

Áreas Prioritárias para Recuperação de Mata Ciliar: são as áreas
sinalizadas como críticas para recuperação das formações vegetais
que ocorrem nas margens dos rios e córregos. A partir do cruzamento
dos dados de hidrografia com os de fragmentos florestais, obtidos pelo
CAR e por imagens de satélite, foram identificados os recursos hídricos
que apresentam maior carência de matas ciliares.

2.1.3. Estruturação e Fortalecimento Socioeconômico das Comunidades
Compõe este sistema as comunidades localizadas no espaço rural, as
comunidades rurais com produção familiar e os núcleos testemunhais do
Município.
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Tendo em vista o enfraquecimento da produção familiar pela inviabilização
de suas atividades, da sua organização socioprodutiva, do avanço da
transformação das formas de uso das pequenas propriedades e pela
dependência desta população aos postos de trabalho nas propriedades de
maior porte, o objetivo deste sistema é organizar as comunidades locais
através do aproveitamento de características com potencial de atrativo
turístico (rural, histórico-cultural, esportivo e gastronômico) e da manutenção
da diversidade produtiva, orientados à redução dos impactos ambientais e ao
fortalecimento socioeconômico das comunidades.
(i)

Comunidades localizadas no espaço rural: são todos os grupos fixados
na Macrozona Rural, incluindo aqueles que não possuam como
característica a realização de atividades agropecuárias e ainda
aqueles cujas características são de área de transição desarticuladas
da malha urbana consolidada.

(ii)

Comunidades rurais com produção familiar: são as comunidades
identificadas como produtoras de agricultura familiar, cujas estratégias
devem incentivar a organização socioprodutiva.

(iii)

Núcleos Testemunhais: são as localidades cujo território tem valor
testemunhal para o Município pelo patrimônio histórico-cultural e pelo
reconhecimento de comunidades tradicionais quilombolas. São núcleos
testemunhais de Três Corações: Flora, Santa Fé e Taquaral/Cotta/Portão
de Cambuquira.
***

Cabe destacar que essas categorias de Proteção e Conservação Ambiental e
de Estruturação e Fortalecimento Socioeconômico das Comunidades se
sobrepõem às macrozonas identificadas e descritas a seguir. Não são
demarcadas precisamente, justamente por se tratar de áreas de intervenção
que devem ser objeto de programas, projetos e ações cujos limites podem ser
variáveis em função da concepção dos mesmos.
16
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2.3.

Macrozonas

As Macrozonas abrigam as diretrizes gerais para a proteção do meio ambiente
e o desenvolvimento sustentável do Município, oferecendo as bases para a
formulação dos parâmetros para parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano e rural, bem como buscam articular as políticas socioambientais nos
arranjos territoriais nelas caracterizados.

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 2.

Macrozona Rural Sustentável: corresponde às áreas do Município destinadas
ao

aproveitamento

sustentável

pelo

desenvolvimento

de

atividades

agropecuárias, extrativas e turísticas, visando propiciar a melhoria nas
condições de vida da população rural, respeitar a cultura das comunidades
tradicionais e garantir a preservação e conservação ambiental e cultural de
Três Corações.
17
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São diretrizes da Macrozona Rural Sustentável:
▪

estabelecer estratégias de fortalecimento da produção familiar;

▪

promover a conservação, a preservação e a recuperação ambiental, a
partir da regularização da situação das APPs e RLs;

▪

identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação;

▪

habilitar o licenciamento ambiental rural para incidir mais efetivamente
no padrão de uso do solo, visando reduzir o uso de agrotóxicos;

▪

avaliar as tendências de mecanização e seus impactos nos processos
erosivos e de assoreamento dos rios e na perda de qualidade do solo;

▪

realizar o cadastro fundiário da área rural;

▪

explorar os atributos naturais e o patrimônio cultural presentes no meio
rural para estabelecer novas cadeias produtivas do turismo;

▪

identificar as interrelações entre as dinâmicas do espaço rural com o
espaço urbano, como subsídios ao planejamento do território e de
políticas setoriais;

▪

investir em infraestrutura orientada para a qualidade das estradas
vicinais;

▪

fortalecer a organização socioprodutiva a partir de capacitação,
assistência

técnica

e

campanhas

de

incentivo

à

criação

de

cooperativas e associações, visando propiciar o fortalecimento da
produção familiar e sua inclusão na política de compras públicas (para
merenda escolar e alimentação da ESA, por exemplo);
▪

incentivar a recuperação das escolas das comunidades rurais, com
orientação para capacitação em atividades agrícolas, organização e
fortalecimento da identidade agroprodutiva, além de atividades de
educação ambiental envolvendo pais e alunos nas ações de
recuperação ambiental local;

▪

incentivar o beneficiamento da produção pelas comunidades em
associação com atividades típicas regionais (queijo, doces, café),
orientadas à visitação, experimentação e experiências de vivência
rural.
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Macrozona Industrial: refere-se à porção do território já ocupada pelo Distrito
Industrial situado ao longo da Rodovia Fernão Dias.
São diretrizes da Macrozona Industrial:
▪

adequar as instalações industriais às condições ambientais e sanitárias
previstas em lei;

▪

avaliar os impactos de transporte e logística das indústrias;

▪

incentivar a instalação de indústrias não poluentes;

▪

incentivar a instalação de estabelecimentos que se utilizem mão de
mão de obra local;

▪

promover a qualificação urbanística e paisagística dos distritos
industriais;

▪

disciplinar a segregação das faixas de domínio das rodovias.

Destaca-se que dentro da Macrozona Urbana há previsão de duas zonas
industriais: a do Mini Distrito, situado na MG-862 e o loteamento industrial de
Amadeu Miguel até o silo.
Eixos Rodoviários: os eixos rodoviários da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), BR-491
(entre a Rodovia Fernão Dias e Verginha) e a MG-167 (entre a Rodovia Fernão
Dias e a Macrozona Urbana) possuem tratamento especial na proposta de
macrozoneamento por terem capacidade para abrigar atividades de maior
impacto, segundo critérios a serem definidos na legislação.
Assim, a BR-381 e a BR-491 poderão abrigar atividades industriais, instalados em
loteamentos industriais ou isoladamente, além de comércios e serviços
especiais. A MG-187, por sua vez, deverá abrigar apenas atividades de
comércios e serviços especiais ou atividades industriais de menor impacto.
Macrozona Urbana: compreende as áreas de ocupação urbana delimitadas
pelo perímetro urbano.
São diretrizes da Macrozona Urbana:
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▪

direcionar o adensamento urbano para as áreas com melhores
condições de moradia, servidas por infraestrutura, equipamentos e
serviços públicos;

▪

promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em áreas
carentes de qualificação urbana,

▪

priorizar os investimentos públicos nas áreas de assentamentos precários;

▪

reconhecer e valorizar o conjunto urbano e paisagístico do Centro
Histórico do da Cidade;

▪

restringira ocupação em áreas de risco e áreas inundáveis;

▪

garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não
utilizados;

▪

investir na qualificação dos espaços públicos da cidade;

▪

aproveitar e expandir a produção de mudas, já realizada pela
Prefeitura, incorporando espécies nativas pioneiras e intermediárias,
visando orientar a produção de acordo com as demandas de
recuperação ambiental e arborização urbana.

Observa-se que a proposta de Macrozona Urbana engloba as zonas aptas à
urbanização, diferenciando-a da Macrozona Industrial e da Macrozona de
Estruturação e Transformação Territorial. Essas últimas, embora sejam previstas
para abrigar usos de natureza urbana, não deverão abrigar o uso residencial
ou novos parcelamentos para fins de moradia e usos afins. No caso de
ocupações residenciais existentes, identificadas como Núcleos Testemunhais,
deverão ser adotadas medidas de qualificação do uso residencial e de
proteção do mesmo frente aos potenciais impactos dos usos admitidos nas
macrozonas.
A Macrozona Urbana compreende tanto as áreas já urbanizadas quanto
aquelas zonas designadas como de expansão urbana, buscando superar
divergências entre o disposto no Plano Diretor de 2006 e na Lei de Uso e
Ocupação do Solo de 2015 identificadas na etapa de Diagnóstico. As figuras
a seguir mostram as delimitações extraídas do Plano Diretor, da Lei de Uso e
Ocupação do Solo vigente e da proposta para Macrozona Urbana.
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2006
Polígono que compreende as áreas definidas como
perímetro urbano como de expansão urbana no
Plano Diretor de 2006. Observa-se que núcleos de
Amadeu Miguel e Flora são classificados como
áreas especiais não incorporadas no polígono
representado na figura.
Aprox. 25km2.

2015
Setores Urbanos definidos na Lei de Uso e
Ocupação, que engloba também o Distrito
Industrial na Rodovia Fernão Dias.
Aprox. 43,19km2, devendo-se considerar área do
Distrito Industrial também é classificada como Setor
Urbano.

2018
Perímetro Urbano proposto no processo de revisão
do Plano Diretor. Inclui delimitações em Amadeu
Miguel e em Flora. A proposta prevê ajustes na
delimitação de 2006, excluindo algumas áreas, em
especial o trecho entre o Rio do Peixe e a Rodovia
Fernão Dias, e incluindo outras como trechos já em
processo de ocupação e áreas de expansão
urbana.
Aprox. 31, 34km2.
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As divergências da legislação vigente tornam difícil a avaliação em relação
ao aumento ou redução do perímetro urbano na proposta apresentada. De
qualquer modo, como ela integra a revisão do Plano Diretor e das Leis de
Parcelamento do Solo Urbano e de Uso e Ocupação do Solo, o conteúdo
exigido no artigo 42-B do Estatuto da Cidade para Municípios que pretendam
ampliar o seu perímetro urbano será contemplado na proposta de revisão
Plano Diretor, quais sejam:
a) demarcação do novo perímetro urbano;
b) delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres
naturais;
c) definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para
infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas,
urbanas e sociais;
d) definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de
modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de
emprego e renda;
e) a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for
permitido;
f) definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e
g) definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização
imobiliária resultante da ação do poder público.
Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial: compreende área de
grandes equipamentos implantados ou previstos, identificados na fase de
Diagnóstico e que estão na agenda do Município. O Complexo Hospitalar, a
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Usina Termoelétrica em licenciamento ambiental, a Arena do Rei e a Pista de
Kart, se efetivamente implantados, se somariam e empreendimentos já
instalados – o aterro sanitário, a Colônia Santa Fé e a penitenciária –, nas
proximidades. Essas várias iniciativas indicam a configuração de um cenário
totalmente novo para essa grande área situada a nordeste do perímetro
urbano atual. O objetivo dessa Macrozona é, portanto, o de indicar critérios
para regular a nova dinâmica territorial, caso os equipamentos venham a ser
efetivamente implantados, de modo a criar uma visão de conjunto,
articulando soluções de mobilidade, infraestrutura, turismo e preservação do
patrimônio cultural e ambiental.
São diretrizes da Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial:
▪

realizar estudos de mobilidade para avaliar as soluções viárias
necessárias para a região, devido aos impactos de transporte e
logística dos equipamentos instalados;

▪

promover a qualificação ambiental da macrozona;

▪

indicar as necessidades de complementação da infraestrutura;

▪

estabelecer os parâmetros de uso e ocupação dos diferentes recortes
territoriais que a compõem.
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3. BASES PARA O ZONEAMENTO URBANO
O Zoneamento Urbano é instrumento para regulação do uso e ocupação do
solo, indicando o aproveitamento possível dos terrenos urbanos. Em linhas
gerais, subdivide a(s) área(s) urbana(s) do município em diferentes categorias
e para cada uma delas define parâmetros urbanísticos próprios.
O planejamento urbano tradicional no Brasil, seguindo as diretrizes do
urbanismo

funcionalista

do

século

XX,

privilegiou

a

concepções

de

zoneamento baseadas na separação de usos na cidade e concessão de
potenciais construtivos muitas vezes exagerados.
No marco do Estatuto da Cidade, o zoneamento urbano deve se configurar
como instrumento que oriente as relações desejáveis entre cidade e território,
o reconhecimento da cidade existente e suas diferenças internas, as
possibilidades de acesso à terra urbanizada, e o melhor aproveitamento da
infraestrutura existente.
São fatores que podem justificar critérios diferenciados de uso e ocupação do
solo em diferentes áreas da cidade:
restrições à ocupação urbana em áreas ambientalmente frágeis dentro do
perímetro urbano;
▪

indução ao adensamento de áreas consolidadas para o melhor
aproveitamento da infraestrutura já instalada;

▪

compatibilização de usos por grau de impacto e em função da
capacidade da infraestrutura viária e de características da zona em
que se situa;

▪

controle da permeabilidade do solo;

▪

proteção de áreas ou conjuntos de valor histórico e cultural ou
ambiental;

▪

previsão de mecanismos que possibilitem o acesso dos mais pobres a
áreas bem localizadas e servidas por infraestrutura;
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Para o zoneamento urbano de Três Corações foram considerados as
condicionantes ambientais, as características físico-territoriais, os padrões de
ocupação urbana, a renda e as possibilidades de adensamento no território
na demarcação de diferentes zonas. Neste momento do processo de
trabalho, buscou-se a definição conceitual das zonas, indicando as com maior
ou menor potencial de adensamento. A definição de parâmetros urbanísticos
para cada zona deverá ser compatível com as diretrizes para ela propostas e,
paralelamente,

oferecer

as

bases

para

aplicação

dos

instrumentos

consagrados no Estatuto da Cidade que oferecem condições para o
Município induzir de forma mais efetiva o desenvolvimento urbano, inclusive
com a adoção de mecanismo para o seu financiamento.
3.1.

▪

Diretrizes gerais de uso e ocupação do solo na Macrozona Urbana
Promover o desenvolvimento da Cidade sobre a malha urbana já
implantada, privilegiando-se o aproveitamento de terrenos vazios.

▪

Revigorar a zona central de Três Corações a partir de uma política de
valorização e preservação do conjunto histórico e cultural.

▪

Qualificar e complementar o sistema de praças, parques e áreas verdes
da Cidade de Três Corações de modo a garantir equilibrada
distribuição de áreas de amenidades em toda a área urbana.

▪

Priorizar a implantação de equipamentos públicos e de melhorias nos
espaços urbanos nos bairros que integram a Zona de Qualificação da
Estrutura Urbana.

▪

Regulamentar as Zonas Especiais de Interesse Social, tendo em vista a
elaboração
regularização

e

implementação

urbanística

e

dos

fundiária,

respectivos
buscando

projetos
soluções

de
que

favoreçam a distribuição de HIS em diferentes bairros na malha urbana
existente.
▪

Incentivar a mistura de usos nos bairros por meio da localização de
atividades de maior impacto sobre o uso residencial para as vias de
maior hierarquia no sistema viário.
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▪

Restringir

a

implantação

de

empreendimentos

que

bloqueiam

excessivamente a permeabilidade da malha urbana.
▪

Instituir o Projeto Urbano abrangendo a área do conjunto da Estação
Ferroviária até o Bairro Triângulo, que deve ser pensada de forma
integrada,

como

múltiplas

ações

de

valorização

do

espaço

público, recuperação do patrimônio histórico e integração entre áreas
urbanas nas duas margens do Rio Verde, podendo ainda abrigar
empreendimentos

imobiliários

que

participem

da

viabilização

econômica da OUC.
▪

Impedir a ocupação de áreas de risco e corrigir as situações de
desconformidade.

3.2.

Zonas urbanas, eixos viários e sistemas especiais

Para a proposta do uso e ocupação do solo urbano de Três Corações são
estabelecidas três abordagens:
a) As Zonas Urbanas tratam do controle do adensamento, estabelecendo
os parâmetros urbanísticos, critérios de vizinhança e diretrizes. Na
definição das condições de aproveitamento de terrenos, poderão ser
considerados parâmetros urbanísticos tais como: coeficientes de
aproveitamento básico e máximo, gabarito, taxas de ocupação e de
permeabilidade do terreno e afastamentos das divisas etc.
b) Os

Eixos

Viários

orientam

os

padrões

de

usos,

atividades

e

empreendimentos, indicando, em todas as zonas, os tipos permitidos de
acordo com a classificação hierárquica das vias urbanas, redes de
infraestrutura, riscos à segurança, potencial incômodo à vizinhança,
impactos ambientais negativos, entre outros aspectos.
c) Os Sistemas Especiais articulam proposições conjuntas e se sobrepõem
às zonas e aos eixos viários, de modo a promover a conexão de áreas
descontínuas a partir de formas de tratamento integradas. São previstos
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dois sistemas especiais: o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos e
o Sistema de Controle de Cheias.
3.2.1. Categorias de zonas urbanas

Veja o mapa acima em escala ampliada no Anexo 2.

Zona Central (ZC):
Compreende o núcleo central do município, que concentra grande parte dos
fluxos de pessoas, mercadorias e serviços, necessitando de parâmetros e
diretrizes específicas para a estruturação e qualificação do espaço urbano
com vistas à melhoria dos sistemas de mobilidade e acessibilidade, dos
equipamentos urbanos e da infraestrutura de saneamento básico.
Inclui ainda a Área de Proteção do Ambiente Cultural, a ser delimitada, que
compreende a porção da zona central onde se localiza o conjunto
arquitetônico testemunho da memória da Cidade cujo valor deve ser
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preservado em seus aspectos paisagísticos, volumétricos e arquitetônicos,
valorizando o conjunto do patrimônio histórico-cultural de Três Corações.
São finalidades da ZC:
▪

Privilegiar o uso misto das atividades;

▪

Investir na infraestrutura de saneamento básico, com prioridade para a
promoção do tratamento do esgoto sanitário e da drenagem pluvial,
por meio da implantação de rede separadora absoluta;

▪

Valorizar

as

áreas

de

concentração

comercial

por

meio

de

intervenções de melhoria do espaço público e de normas para
instalação de letreiros nos estabelecimentos e demais equipamentos
publicitários;
▪

Estabelecer ações de recuperação e valorização do patrimônio
histórico-cultural construído e seu entorno;

▪

Investir em transporte público compatível com as dimensões das vias
existentes na região central;

▪

Priorizar a ocupação horizontal, admitida a verticalização com garantia
de conforto térmico e ambiental e condicionada à implantação de
infraestrutura urbana adequada.

Zona de Adensamento Básico (ZAB):
Engloba porções do território urbano consolidadas, com baixo e médio
potencial construtivo e ocupação predominantemente horizontal. Destinada
prioritariamente ao uso residencial e afins, mas também passível de abrigar
outras atividades considerados potenciais impactos sobre a vizinhança.
São finalidades da ZAB:
▪

Priorizar a ocupação horizontal, destinada ao uso residencial uni e
multifamiliar e atividades compatíveis;

▪

Promover usos diversificados e verticalização moderada em vias de
maior hierarquia viária;

▪

Conter a expansão urbana sobre áreas ambientalmente protegidas
e/ou frágeis;
28

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

▪

Garantir a qualificação do espaço público, incluindo áreas de
recreação e lazer.

Zona Adensável (ZA):
Corresponde à zona de maior potencial construtivo, com maior capacidade
de adensamento e verticalização em razão da infraestrutura instalada e das
características de relevo mais plano.
São finalidades da ZA:
▪

Induzir à ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, com aplicação
de instrumentos urbanísticos próprios, se for o caso;

▪

Orientar a verticalização da área considerando premissas de conforto
térmico e ambiental e condicionada às condições de infraestrutura
implantada;

▪

Abrigar áreas para promoção de habitação de interesse social.

Zona de Qualificação da Estrutura Urbana (ZQEU):
Reúne áreas de ocupação consolidada, com baixo e médio potencial
construtivo, mas requerem a priorização de investimentos públicos em
infraestrutura, serviços urbanos, equipamentos comunitários e melhoria dos
espaços públicos.
São diretrizes da ZQEU:
▪

Prover infraestrutura adequada para qualificar as condições de
moradia e possibilitar novas ocupações com conforto e segurança;

▪

Investir na melhoria do sistema de transporte público para melhor
atender a população de mais baixa renda;

▪

Garantir a oferta de equipamentos urbanos de educação, saúde e
lazer, para atendimento das demandas sociais;

▪

Priorizar a instalação nessa zona de equipamentos públicos e atividades
potencialmente indutores também da qualificação urbana.
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Zona de Especial Interesse Social:
Compreende as áreas ocupadas por assentamentos de baixa renda que
devem ser objeto de projetos de regularização urbanística e fundiária e/ou de
qualificação do espaço urbano, bem como áreas vazias destinada à
urbanização e/ou produção de unidades habitacionais de interesse social.
Considerando as diferentes situações de interesse social, são propostos os
seguintes tipos de ZEIS:
a) ZEIS 1 – assentamentos precários de baixa renda, inclusive aqueles
localizados em áreas de fragilidade ambiental e/ou áreas de risco já
comprometidas pela ocupação. Nessa categoria, são identificados os
seguintes assentamentos:
▪

Feira de Gado

▪

Cinturão Verde

▪

Triângulo

▪

Prolongamento da Rua Walter Borges

b) ZEIS 2 – conjuntos habitacionais de interesse social, carentes de
infraestrutura urbana e equipamentos urbanos públicos. São ZEIS 2
identificadas:
▪

Amadeu Miguel

▪

Vila Bela II

▪

Nova Três Corações

▪

Belo Horizonte

Observadas as condições descritas, outras áreas poderão vir a ser
demarcadas como ZEIS 1 ou ZEIS 2.
Poderá ser considerada ainda um terceiro tipo, ZEIS 3, para demarcação de
áreas vazias ou subutilizadas que deverão abrigar unidades de habitação de
interesse social. As ZEIS 3 deverão priorizar o atendimento de população
relocadas de áreas de risco, quando se mostrarem inviáveis soluções de
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eliminação de riscos no assentamento existente. Poderão ainda ser utilizadas
para viabilizar programas públicos de moradia, consórcios imobiliários e outras
iniciativas que promovam o acesso à terra urbanizada por famílias de baixa
renda.
São finalidades das ZEIS:
▪

Garantir a segurança na posse de famílias de baixa renda;

▪

Promover regularização urbanística e fundiária de assentamentos
precários de baixa renda;

▪

Realizar ações integradas visando à redução da vulnerabilidade social
nas áreas demarcadas como ZEIS;

▪

Mitigar riscos nas áreas ocupadas e promover relocações de unidades
habitacionais em situações se mostrarem inviáveis outras soluções.

▪

Promover a integração das áreas ocupadas ou a serem ocupadas à
área

urbana

formal,

inclusive

por

meio

da

implantação

de

equipamentos urbanos e qualificação dos espaços públicos.
Zona de Especial Interesse Institucional (ZEII):
Compreende áreas militares ocupadas pela Escola de Sargento de Armas
(ESA) e destinadas a abrigar construções e atividades necessárias ao
funcionamento da Escola.
São finalidades da ZEII:
▪

Delimitar áreas em que o interesse público e coletivo principal é o de
garantir o bom funcionamento da ESA no município de Três Corações;

▪

Estabelecer condições para que eventuais ampliações das instalações
da ESA ou diversificação de suas atividades considerem potenciais
impactos na cidade e, se for o caso, se adote medidas mitigadoras.

▪

Conter a expansão sobre áreas ambientalmente protegidas e/ou
frágeis do município.
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Zona de Baixa Densidade (ZBD):
Corresponde à área que vem sendo subdividida informalmente em sítios e
chácaras, não se enquadrando nem na legislação rural nem na urbana. A
incorporação da área aos limites da macrozona urbana justifica-se para
orientar o processo de ocupação em curso, desde que respeitados padrões
de baixa densidade.
São finalidades da ZBD:
▪

Controlar o processo informal de subdivisão de propriedades rurais
próximo à área urbana consolidada;

▪

Condicionar a ocupação de baixa densidade, atendidos critérios de
parcelamentos para fins urbanos.

Zona Industrial Urbana (ZIU):
Refere-se a áreas ocupadas por atividades industriais (Mini-Distrito Industrial e
área industrial de Amadeu Miguel) cujas atividades devem respeitar critérios e
parâmetros de ocupação específicos a fim de compatibilizar seu uso com as
áreas residenciais de seu entorno.
São finalidades da ZIU:
▪

Privilegiar a instalação de indústrias não poluentes;

▪

Incentivar

a

instalação

de

empreendimentos

que

utilizem

prioritariamente a mão de obra local;
▪

Abrigar empreendimentos compatíveis com o uso residencial em bairros
vizinhos;

▪

Condicionar

a

instalação

e

funcionamento

de

indústrias

potencialmente poluidoras à avaliação de efeitos cumulativos nas
áreas de entorno.
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Zona de Expansão Urbana:
Define as áreas não parceladas ou apenas parcialmente parceladas e
ocupadas, caracterizadas como vetores possíveis de expansão da malha
urbana em médio prazo.
São finalidades da ZEU:
▪

Garantir a integração de novos parcelamentos com a malha viária
existente;

▪

Garantir a provisão de infraestrutura adequada para que sejam
admitidas novas ocupações;

▪

Preencher os interstícios da malha urbana consolidada, através da
definição de limites físico-territoriais reconhecíveis.

3.2.2. Eixos Viários
O sistema viário é estruturador dos padrões de uso e ocupação do solo, ainda
que as regras para aproveitamento de terrenos devam considerar outros
elementos,

tais

como

as

demais

redes

de

infraestrutura,

condições

topográficas, elementos naturais e paisagísticos, a vizinhança etc.
De modo geral, deve-se admitir que as vias de maior capacidade na
hierarquia viária possam suportar maior adensamento construtivo e usos e
atividades de maior grau de impacto. Assim, é possível pensar que cada zona
urbana proposta poderá conter alguma diversidade dentro delas, não sendo
tratadas como zonas totalmente homogêneas.
A indicação de parâmetros urbanísticos no plano diretor, lei de parcelamento
do solo urbano e lei de uso e ocupação do solo deverá considerar o
cruzamento de sistema viário e zonas urbanas. O enquadramento das vias nas
diferentes categorias (arterial, principal, coletora e local) constará da revisão
do Plano Diretor. A proposta inicial, que consta do Produto 2 – Leitura Técnica
e Prognóstico Preliminar – está em revisão pela equipe técnica da Prefeitura.
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3.2.3. Sistemas Especiais
Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos:
Inclui as praças, parques e demais áreas verdes que possibilitem a recreação,
o lazer e a conservação ambiental, incluindo áreas às margens do Rio Verde e
do Rio do Peixe, com o objetivo de melhorar as condições ambientais e
paisagísticas da cidade e do município.
São finalidades do sistema:
▪

Contribuir para a melhoria do microclima urbano;

▪

Qualificar o espaço público urbano, investindo na melhoria da
acessibilidade e arborização das calçadas.

▪

Criar corredores ecológicos urbanos do Rio Verde e do Rio do Peixe,
garantindo e potencializando as áreas de preservação permanente dos
rios.
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Sistema de Controle de Cheias:
O Sistema de Controle de Cheias determinará as áreas sujeitas às cheias dos
rios do município, com base nas informações técnicas disponíveis, devendo ser
permanentemente monitoradas.
As áreas indicadas estarão sujeitas a restrições específica à ocupação,
independentemente da zona urbana em que se situem, como forma de
proteção do patrimônio construído e, principalmente, da vida.
Reconhece-se que o tema ainda está em desenvolvimento já que as
informações trabalhadas até o momento são insuficientes para a uma boa
delimitação das áreas de controle de cheias. Contudo, pela proposta aqui
apresentada, e tendo em vista a gravidade do problema no Município de Três
Corações, é necessário se adotar a melhor referência existente. Na hipótese
de informações técnicas de melhor qualidade virem a ser produzidas, a
delimitação deverá ser atualizada, contando com a aprovação dos órgãos
que compõem o Sistema de Controle de Cheias.
Como base nas informações atualmente disponíveis, foram produzidas duas
delimitações de referência.
A primeira tem como referência os dados produzidos pelo CPRM (Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais) em 2015, com base na chuva de 2000, e
está representada na figura a seguir.
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A segunda delimitação foi produzida pelo IBAM, no âmbito do processo de
revisão do Plano Diretor de Três Corações, a partir do cruzamento das
informações do CPRM com as cotas identificadas nos eventos recorrentes
(842m), segundo informações disponibilizadas da Prefeitura Municipal. Como a
base cartográfica disponível adota as curvas de nível do IEDE-MG
(Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais), num intervalo de
20m e 20m, utilizou-se assim a cota de 840m como cota mínima para áreas de
risco a inundações e enchentes. Apesar do resultado refinar o dado produzido
pelo CPRM, a diferença de 2m pode representar a permanência de áreas não
sujeitas a inundação na delimitação.
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As informações técnicas existentes, tanto as do CPRM quanto as produzidas
pelo IBAM, são passíveis de críticas pela escala em que foram elaboradas.
Assim, poderão ser serão revistas a partir dos dados técnicos em produção
pela Prefeitura Municipal de Três Corações, no âmbito da revisão do Plano
Diretor ou posteriormente. Vale considerar ainda que as manchas de áreas
sujeitas

a inundações

e enchentes

não implicam que

sejam áreas

necessariamente não edificáveis, mas que estarão a limitações adicionais.
São finalidades do Sistema de Controle de Cheias:
▪

Cadastrar a população moradora das áreas de risco a deslizamentos,
inundações e enchentes;

▪

Realizar estudos geotécnicos e hidrológicos detalhados das áreas
críticas do município e impactos nos municípios vizinhos.

▪

Criar um sistema de alerta de cheias e plano de contingência para
remoção temporária preventiva da população das áreas de risco;

▪

Investir na infraestrutura de drenagem pluvial adequada com sistema
de separação absoluta do sistema de coleta de esgotamento sanitário;
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▪

Investir em campanhas de educação ambiental, apontando para os
impactos ambientais causados pelo descarte irregular e o acúmulo de
lixo nas encostas e na rede de drenagem;

▪

Definir condições específicas para aproveitamento de terrenos em
áreas sujeitas a inundações;

▪

Estabelecer práticas permanentes de planejamento e monitoramento
das áreas sujeitas a inundações.
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4. EIXOS ESTRATÉGICOS E DIRETRIZES SETORIAIS
Para fins de organização de todo o conjunto de análises do Plano Diretor, resultante
da consolidação da Leitura Integrada (P3), sua classificação, ponderação e
comparação de relevância, de forma a alcançar a elaboração de cenários setoriais e
gerais em cada um dos temas abordados, utilizou-se, internamente com a equipe de
consultores do IBAM, método largamente utilizado nas atividades de planejamento
estratégico - a análise SWOT.
O nome SWOT é um acrônimo das palavras: Strenghts, Weaknesses, Opportunities
e Threats que, na tradução para o português - Forças/Fraquezas/ Oportunidades/
Ameaças - resultou na sigla FOFA. Originalmente, a Análise SWOT é uma ferramenta do
planejamento estratégico, que possui como principal finalidade avaliar os ambientes
interno e externo de atuação de uma organização, tendo em vista o incremento dos
negócios e a otimização de seu desempenho no mercado.

A Análise SWOT é utilizada para identificar os
pontos fortes e fracos de uma organização,
assim como as oportunidades e as ameaças a
que está exposta. É aplicada no processo de
planejamento estratégico, promovendo a
análise da correlação entre os cenários interno e
externo no contexto em que se insere, com o
objetivo de compilar todas as informações em
uma única matriz, assim facilitando a
visualização dos quatro fatores que lhe dão o
nome - Forças/Fraquezas/ Oportunidades/
Ameaças, isto é, em cada um de seus
quadrantes.

A Análise SWOT aplicada ao setor público possibilita, da mesma forma que no setor
privado, alinhar as oportunidades e ameaças do ambiente externo com os pontos
fortes e fracos, que são as forças e fraquezas, no nosso caso, inerentes ao universo do
Município.
Há muito incorporada no planejamento de políticas públicas, constata-se de forma
clara que a conversão de fraquezas em forças e de ameaças em oportunidades é
perfeitamente exequível e que esta conversão pode direcionar a resolução de
problemas e como decorrência a realização dos objetivos de desenvolvimento
sustentável, pretendidos pelas propostas do Plano Diretor.
Uma vez montada a matriz, foi possível visualizar todos os fatores envolvidos com cada
segmento detalhado nos Quadros-Síntese (P3) de cada tema pelo consultor e, após
eventual ajuste por este, atribuir pontuação por grau de intensidade de incidência a
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cada conjunto de elementos do respectivo quadrante (Pontos Fortes / Pontos Fracos /
Oportunidades / Ameaças), conforme a legenda a seguir.
Legenda:
Pontuação dos fatores SWOT
Pontuação

1
2
3

Intensidade

Descrição

1 (um)
1+ (um mais)
2 (dois)
2+(dois mais)
3 (três)
3+ (três mais)

Intensidade fraca
Intensidade fraca, mas com alguma reação propulsora
Intensidade mediana
Intensidade mediana com tendência a aumentar
Intensidade forte
Intensidade forte com tendência a aumentar

A classificação do cenário atendeu às seguintes definições:
(i) cenário positivo - onde a situação presente atua para a resolução do problema
identificado;
(ii) cenário tendencial ou inercial - onde não há novas iniciativas para a resolução do
problema identificado, tendendo a evoluir para o agravamento; e
(iii) cenário negativo - onde o problema já se encontra em estágio crítico seja pela
falta de ações que o revertam seja pelo próprio agravamento inercial.
Ao final, o conjunto de avaliações permitiu a consolidação de um só cenário para o
tema como um todo e a sua tradução na denominação de um único Eixo Estratégico.
Dessa forma, mais facilmente, puderam ser formulados os objetivos, as diretrizes gerais
e os projetos estruturantes, bem como detalhadas as diretrizes setoriais e a indicação
de projetos específicos.
A seguir, serão apresentados eixos estratégicos na seguinte sequência temática:

✓

Clima Urbano, Território e Mudanças Climáticas

✓

Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico

✓

Meio Ambiente

✓

Área rural

✓

Saneamento Básico

✓

Mobilidade Urbana

✓

Habitação de Interesse Social
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Tema: Clima Urbano, Território e Mudanças Climáticas
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE
(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
A abordagem deste Eixo Estratégico busca agregar valor a um dos objetivos do Plano
Diretor, que trata do estabelecimento de parâmetros urbanísticos para ocupação do
território, na ótica das condicionantes climáticas, da mitigação e adaptação aos
riscos ambientais decorrentes de eventos extremos e da promoção da eficiência
energética em Três Corações.
Devido à abrangência e multidisciplinaridade do tema Clima Urbano, Território e
Mudanças Climáticas, são considerados, ainda, os demais temas que possuem
relação intersetorial direta com este: Uso e Ocupação do Solo, Meio Ambiente,
Habitação, Saneamento Básico, Mobilidade Territorial e Urbana, Patrimônio Histórico,
Cultural e Paisagístico e Área Rural.
Trata-se de um novo conteúdo, ou antes, uma nova abordagem, cuja escala de
abrangência planetária (emissões de gases de efeito estufa - GEE), tem seus efeitos
sobre o território, e sob a qual a política urbana e os planos diretores têm papel
fundamental, na previsão de ações de mitigação dessas emissões, mas também
daquelas relacionadas com a adaptação das cidades aos eventos climáticos
extremos, cada vez mais freqüentes e intensos, configurando um novo desafio para os
gestores e as políticas públicas na promoção da resiliência1.

(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
- Qualificar o ambiente urbano de Três Corações, em consideração às características
do microclima local.
- Consolidar as ações de mitigação, adaptação e de redução de riscos aos eventos
climáticos de maior frequência de ocorrência no território do Município alagamentos, enchentes e deslizamentos.
- Alavancar ações de Gestão Energética Municipal.

Conceito de resiliência: oriundo do campo da Física, sendo a capacidade que um corpo tem de readquirir
integralmente suas propriedades originais após cessar a ação de um agente externo sobre ele (ação que
modificava, suprimia ou acrescentava alguma propriedade a este). Segundo o Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima (PNA), o termo resiliência significa a capacidade de sistemas sociais,
econômicos e ambientais de lidar com eventos perigosos, tendenciais ou distúrbios, respondendo ou se
reorganizando em meios que mantenham sua função essencial, identidade e estrutura, enquanto mantém
também a capacidade para adaptação, aprendizado e transformação.
1
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(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
- Estabelecer as diretrizes específicas para as ações de adaptação e de redução de
riscos nos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.
- Promover a articulação com as diretrizes dos Eixos Estratégicos Uso e Ocupação do
Solo Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento Básico, Mobilidade Territorial e
Urbana, Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e Área Rural, tendo em vista a
promoção das ações de mitigação, adaptação e de redução de riscos aos eventos
climáticos identificados no território do Município.
- Viabilizar o Projeto Estruturante: Vetor Resiliência.
- Estabelecer as diretrizes para o favorecimento da qualificação ambiental urbana nos
parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo.
- Estabelecer ações que promovam a gestão e o uso eficiente de energia elétrica no
Município.
- Reativar o Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica do Município - PLANGE Três
Corações.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENE INTERNO

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 1: Mudanças Climáticas
FORÇAS

P

FRAQUEZAS

P

▪ o reconhecimento das áreas alagáveis,
inundáveis e de deslizamentos, apresentadas no
Plano de Contingência do Município (2017),
elaborado pelo Corpo de Bombeiros do 2º
Pelotão de Três Corações
▪ o processo de adesão do Município de Três
Corações ao Sistema Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD), do Ministério da
Integração Nacional
▪ 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)

2+

▪ a ausência de ações de adaptação aos
eventos climáticos nos instrumentos de
controle urbanísticos (Plano Diretor e
legislação correlata)
▪ a inexistência do Plano Municipal de
Redução de Riscos (PMRR)
▪ a dificuldade de identificação em meio
cartográfico das áreas alagáveis, inundações
e de deslizamentos, ocasionados pelos
eventos recorrentes, pelo corpo técnico da
Prefeitura Municipal
▪ os conflitos gerados pela consideração das
cotas de cheia e áreas inundáveis que
ocorrem a cada trinta anos no território do
Município, no estudo desenvolvido pelo
CPRM e no Plano de Contingência (em
decorrência da falta de monitoramento da
própria PMTC)
AMEAÇAS

2+

▪ a ocupação irregular de áreas de risco
▪ a falta de preservação das matas ciliares dos
Rios Verde e do Peixe
▪ 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

3

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

P

▪ o estudo sobre riscos ambientais, elaborado
pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para o
Município de Três Corações
▪ a contribuição dos estudos existentes para a
revisão do Plano Diretor, ora em elaboração,
tendo em vista à adaptação do Município aos
eventos climáticos

2+

P

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 1: Mudanças Climáticas
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
Interno
Ambiente
Externo

Pontuação

FORÇAS

2+

FRAQUEZAS

2+

OPORTUNIDADES

2+

AMEAÇAS

3

Classificação do CENÁRIO

Justificativa
Apesar das iniciativas, por parte da PMTC, há necessidade de
planejamento de esforços coordenados para as ações de
adaptação e de redução de riscos frente aos efeitos dos
eventos climáticos recorrentes que atuam sobre o território
municipal.

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 2: Clima Urbano

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ a presença de parcelas de recursos naturais
ainda preservados no meio urbano
▪ os rios que cortam a Cidade como fator de
manutenção da umidade

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

P

FRAQUEZAS

P

2+

▪ a inexistência do Plano de Arborização
Urbana
▪ a ausência do planejamento urbano,
adequado ao clima local, que controle o
adensamento e a verticalização dos edifícios,
responsável pela criação de barreiras aos
canais de ventos dominantes que possam
minimizar o desconforto térmico, percebidas
em alguns ambientes da Cidade (bairros
estabelecidos em fundos de vales)
AMEAÇAS

3+

P

▪ a contribuição dos estudos para a revisão do
Plano Diretor, ora em elaboração, tendo em
vista à melhoria das condições ambientais dos
espaços urbanos

1+

▪ a qualidade do ambiente urbano pode ser
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 supressão progressiva da cobertura florestal
na área urbana
▪ ausência de arborização nas ruas de bairros e
nos loteamentos consolidados

P
3+

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 2: Clima Urbano
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT

Ambiente
Interno

Ambiente
Externo

Pontuação

FORÇAS

2+

FRAQUEZAS

3+

OPORTUNIDADES

1+

AMEAÇAS

3+

Classificação do CENÁRIO

Justificativa

A necessidade de incluir diretrizes específicas, nos
instrumentos de controle 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, mitigando os
impactos do processo de urbanização.

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 3: Energia e Eficiência Energética
FORÇAS

P

▪ a experiência passada do Município na
metodologia de organização, gerenciamento e
planejamento do consumo de energia elétrica Metodologia de Elaboração de Planos Municipais
de Gestão da Energia Elétrica/PLAMGEs (2011/
2012)
▪ as ações para a operação e a manutenção do
sistema de iluminação pública (ações iniciadas
após a transferência do sistema de IP, pela
CEMIG, em 2015)
OPORTUNIDADES

2+

▪ a existência de um Agente de Relacionamento
da distribuidora local CEMIG, que atua junto ao
cliente, executando o atendimento, que
coordena e orienta a implantação de projetos
relacionados ao segmento de energia elétrica
▪ o aperfeiçoamento da qualidade e do
planejamento dos serviços públicos
▪ o estabelecimento de um novo modelo de
eficiência aplicada à rotina municipal
▪ o resgate e ativação do PLANGE de Três
Corações

2

▪

▪

▪

P
▪

FRAQUEZAS

P

a descontinuidaded 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)

2

AMEAÇAS

P

o desconhecimento do perfil de consumo
do conjunto das unidades consumidoras do
Município e do potencial de economia de
energia elétrica, associada aos aumentos
sucessivos do valor da tarifa poderá
representar desperdício e aumento dos
gastos municipais com energia elétrica.

2+

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Segmento 3: Energia e Eficiência Energética
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
Interno

Pontuação

Justificativa

FORÇAS

2+

FRAQUEZAS

2

OPORTUNIDADES

2

De acordo com os estudos desenvolvidos na ocasião da
implementação da Metodologia de Elaboração de PLAMGEs,
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. Para a
adequada gestão, operação e manutenção do sistema de
iluminação pública e o eficiente uso de energia elétrica, pelo
Município, o PDDUA deverá recomendar a retomada das ações
de gestão do consumo de energia elétrica e ressaltar o papel
do Município como indutor de boas práticas. Além de
recomendar a elaboração do Plano Diretor de Iluminação
Pública (PDIP).

AMEAÇAS
Ambiente
Externo

Classificação do CENÁRIO

2+

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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▪ Matriz de Pesos
SEGMENTO

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

CENÁRIOS

Seg.1:
Mudanças
Climáticas

2+

2+

2+

3

NEGATIVO

Seg.2:
Clima Urbano

2+

1+

3+

3+

NEGATIVO

Seg.3:
Energia e Eficiência
Energética

2+

2

2

2+

TENDENCIAL

6 (3+)

5 (2+)

7 (2+)

8 (2+)

1T / 2N

TOTAL

▪

Gráfico

FORÇAS

OPORTUNIDADES

▪

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

Ponderações

- A avaliação geral aponta que os aspectos desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças)
sobrepõem-se aos aspectos favoráveis (Forças e Oportunidades).
- O cenário geral é de atenção, pois há necessidade de se aplicar esforços para evitar
o agravamento das condições ambientais e adotar ações de adaptação e de
redução de riscos frente aos efeitos dos eventos climáticos que recorrentemente
incidem sobre o território do Município.
- As Ameaças apontadas podem se transformar em Oportunidades, desde que
priorizadas as condições de gestão para a reversão do atual quadro desfavorável.
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▪

Cenário Geral

Apesar dos aspectos desfavoráveis se sobreporem ao dos aspectos favoráveis e do
cenário negativo, há condições para a reversão do quadro atual, com a promoção
da qualificação ambiental urbana e o enfrentamento dos impactos dos efeitos dos
eventos climáticos identificados no território do Município.

(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
PROJETO ESTRUTURANTE: Vetor Resiliência
VERTENTE 1: TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Segmento1: Mudanças Climáticas
INSTRUMENTO: Plano Municipal de Redução de Riscos de Três Corações - PMRR
VERTENTE 2: CLIMA URBANO
Segmento 2: Clima Urbano
VERTENTE 3: ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Segmento 3: Energia e Eficiência Energética
INSTRUMENTO: Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica - PLAMGE Três Corações
INSTRUMENTO: Plano Diretor de Iluminação Pública de Três Corações - PDIP
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(vii) Diretrizes Setoriais:
1. Constitui diretriz transversal às Vertentes deste Eixo Estratégico viabilizar e implantar o
Projeto Estruturante Três Corações Resiliente, sob o qual as indicações para mitigação
e adaptação aos eventos climáticos extremos, de promoção do conforto ambiental e
de eficiência energética previstas no quadro a seguir apresentado, nas Vertentes e
diretrizes subseqüentes e nas diretrizes de outros que com ele guardem relação serão
planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo do tempo:

EIXO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRUTURANTE:

Três Corações Resiliente

Vetor Resiliência

localização

finalidades
▪ Qualificar o ambiente urbano de Três Corações, em
consideração às características do microclima local.
▪ Consolidar as ações de mitigação, adaptação e de redução de
riscos aos eventos climáticos de maior reqüência de ocorrência
no território do Município - alagamentos, enchentes e
deslizamentos.
▪ Alavancar ações de Gestão Energética Municipal.

Fonte: CPRM, 2013.

componentes
▪ Vertente Território e Mudanças Climáticas
▪ Vertente Clima Urbano
▪ Vertente Energia e Eficiência Energética

vinculações
▪ Eixo Estratégico Uso e Ocupação do Solo
▪ Eixo Estratégico Meio Ambiente
▪ Eixo Estratégico Habitação
▪ Eixo Estratégico Saneamento Básico
▪ Eixo Estratégico Mobilidade Territorial e Urbana
▪ Eixo Estratégico PHCP
▪ Eixo Estratégico Área Rural
▪ Expansão e Lei do Perímetro Urbano
▪ Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano
▪ Código de Obras
▪ Plano de Contingência
▪ Defesa Civil
▪ PMRR
▪ PLAMGE
▪ PDIP
▪ CEMIG
▪ Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde - GD4
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I. Vertente Território e Mudanças Climáticas
1. Promover ações de adaptação aos efeitos dos eventos climáticos que afetam com
gravidade o território do Município - enchentes, alagamentos e deslizamentos (no
período chuvoso), e seca (no período de estiagem), a partir da realização de estudos
em conjunto com a Defesa Civil e elaboração de um Plano Municipal de Redução de
Riscos - PMRR, que contemple, entre outras determinações:
a) a identificação precisa das áreas vulneráveis ao alagamento, áreas inundáveis e
sujeitas a deslizamento, estabelecendo restrições à ocupação, o planejamento e
implantação de intervenções preventivas e os mecanismos para controle especial nas
parcelas do território com risco de serem afetadas pelos desastres naturais;
b) a redução dos impactos pela associação entre os fatores climáticos, atributos
fisiográficos do suporte territorial, desenho urbano, parâmetros de uso e ocupação do
solo e implantação de infraestrutura;
c) a restrição do licenciamento de novos parcelamentos e edificações e à ocupação
em áreas de risco ou vulneráveis;
d) a imposição de exigências de obras de prevenção contra enchentes, alagamento
e deslizamento nos novos parcelamentos;
e) a fiscalização ambiental sobre as propriedades rurais, de forma a evitar o
comprometimento dos mananciais e o estabelecimento de ações em prol do bom
uso dos aqüíferos, em especial para irrigação nos períodos de estiagem;
f) a programação de campanha pública sobre a ocupação das áreas de risco e a
manutenção de boas práticas pela população, a fim de evitar o agravamento dos
efeitos dos eventos climáticos extremos;
g) a articulação com as equipes técnicas das universidades regionais inseridas no
debate sobre mudanças climáticas, com o objetivo de buscar auxílio na identificação
dos principais fatores de emissão de GEE e de riscos de abrangência regional e
municipal.
2. Implantar o Plano de Contingência de Três Corações.
3. Pautar as propostas de ações e/ou intervenções isoladas do Poder Público e dos
planos municipais na lógica dos preceitos de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, em especial nos temas da habitação de interesse social, saneamento
básico e mobilidade territorial e urbana.
4. Reorientar o padrão da ocupação urbana de Três Corações, atendendo às
premissas e condições a seguir enumeradas.
4.1. Medidas de mitigação para redução das emissões de GEE:
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a) planejamento da distribuição de densidades segundo os preceitos da cidade
compacta;
b) adotar a polinucleação e a multiplicidade de usos no zoneamento urbano;
c) adaptar os preceitos do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável DOTS na concepção da estratégia de uso e ocupação do solo urbano;
d) conservar as áreas verdes existentes e ampliar a sua presença no meio urbano, por
meio da declaração de Unidades de Conservação Ambiental, do Programa Municipal
de Arborização Urbana e da implantação de novos parques, praças e jardins, bem
como de exigências quanto à supressão e reposição da vegetação, manutenção de
áreas livres de impermeabilização, conservação e reflorestamento no interior de lotes
e novos parcelamentos;
e) incorporar ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e/ou em qualquer
ação do Poder Público ou financiada com recursos públicos e voltada à produção ou
a melhoria habitacional, o aquecimento solar e a coleta de águas pluviais para reuso
de manutenção, como regas, lavagem e descargas sanitárias;
e) aprimorar o manejo e a gestão dos resíduos sólidos, avaliando as condições para o
aproveitamento dos gases gerados para a produção de energia, por ocasião da
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;
f) incluir estudos quanto à utilização de fontes
transporte público rodoviário, bem como as
infraestrutura ferroviária presente no Município
intermunicipal sobre trilhos, quando do processo
de Mobilidade Territorial e Urbana;

energéticas de baixo impacto no
possibilidades de reativação da
para o transporte intraurbano e
de elaboração do Plano Municipal

g) articular-se com os órgãos competentes quanto à fiscalização da qualidade da
frota de veículos circulante e imposição de exigências quanto às condições de
segurança e emissão de gases e particulados, de acordo com os parâmetros legais;
h) promover a eficiência energética nos sistemas de iluminação pública e
saneamento, bem como nos prédios, instalações e equipamentos públicos.
4.2. Medidas de adaptação e redução de riscos:
a) na lei de parcelamento do solo urbano, fixar diretrizes urbanísticas que resultem em
projetos que favoreçam a qualificação ambiental e da paisagem da cidade, com a
manutenção de áreas de vegetação nativa, a recomposição de matas ciliares, 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,
além faixas de proteção com largura dimensionada segundo o mapeamento das
cotas de enchentes;
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b) novos projetos para calçadas, além de atender às condições de acessibilidade,
devem prever revestimentos permeáveis, bem como para o tipo de pavimento usado
nas caixas de vias e estacionamentos, com a finalidade de reduzir a quantidade e a
velocidade de escoamento das águas de chuva, além de respeitar as linhas naturais
de drenagem do terreno deixando-as livres de impermeabilização;
c) topos de morros devem ser mantidos sem ocupação e florestados, projetos de vias
acomodarem-se às curvas de nível e evitados cortes em topo e a raspagem de
terreno apenas para acomodação do sistema de circulação;
d) servidões e faixas de escoamento devem ser reservadas quando da ocupação em
encostas.
6. Implantar projeto para contenção das cheias, conforme indicações do Projeto
Estruturante Rio Amigo do Eixo Estratégico Saneamento Básico, articulando-se com os
Municípios integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, tendo em vista
a promoção de ações conjuntas, para o enfrentamento dos efeitos dos riscos
climáticos.
7. Viabilizar a implantação do Projeto Estruturante Presença Verde do Eixo Estratégico
Meio Ambiente, de forma a promover a qualificação ambiental do Município, a
afirmação de sua Paisagem Cultural e operacionalizar o Sistema Municipal de Áreas
Verdes e Espaços Públicos.
8. Adotar incentivos fiscais e urbanísticos para estimular a promoção de medidas pela
população e iniciativa privada, que favoreçam práticas de mitigação e de redução
de riscos no Município, bem como a adoção das premissas em conforto ambiental e
de eficiência energética.
9. Atender aos comandos da LF no 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política
Nacional Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, em especial aqueles que delineiam as
suas competências e responsabilidades no assunto e que incluíram ao Estatuto das
Cidades condições de restrição para a expansão do perímetro urbano seja pelo
Executivo seja pelo Legislativo municipal.

II. Vertente Clima Urbano
1. Realizar estudos específicos para a perfeita caracterização dos fatores climáticos
que incidem na Cidade (solaramínico, variação térmica, umidade, ventilação natural,
entre outros), dando-lhe divulgação, de forma a orientar a atividade de
licenciamento de parcelamentos, obras e edificações, bem como os profissionais
projetistas da Prefeitura e privados (da engenharia, arquitetura e urbanismo), com
vistas a assegurar a conformidade dos projetos e efetivar os padrões de conforto
ambiental requeridos, segundo as especificidades do clima urbano de Três Corações.
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2. Fixar parâmetros para o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano que
favoreçam o conforto ambiental, o desempenho térmico passivo e a eficiência
energética dos empreendimentos e edificações, contemplando:
(i) a orientação solar e porosidade entre edificações, de modo a favorecer a
ventilação e iluminação naturais;
(ii) a localização e abertura de vãos orientados segundo a predominância dos
ventos e orientação solar para viabilizar o uso intensivo de energia solar nas
edificações para fins de aquecimento ou resfriamento;
(iii) propiciar as condições favoráveis para aquecimento solar de água ou de
conversão para energia elétrica;
(iv) o estabelecimento das melhores condições para a dispersão de partículas e de
promoção da salubridade da malha viária e das edificações;
(v) a utilização da arborização como bloqueio da incidência solar e criação de
áreas sombreadas ou para forçar a direção dos ventos e a ventilação natural.
3. Estabelecer a manutenção de áreas livres de impermeabilização, associada com a
obrigação de manutenção, plantio ou reposição de árvores no lote ou nos passeios
contribuindo para a ampliação das áreas verdes na Cidade, consequentemente
influindo de modo favorável para a drenagem natural, o clima urbano e o seqüestro
de carbono.
4. Ampliar a cobertura de áreas verdes da Cidade por meio da implantação de
parques lineares, áreas públicas de lazer e da recomposição das matas ciliares nas
faixas marginais de proteção dos corpos d’água.
5. Incrementar o Programa Municipal de Arborização Urbana, possibilitando a
reposição do bioma, favorecendo a melhoria do micro-clima urbano e minimizando a
poluição sonora e atmosférica.
6. Promover medidas de prevenção à conformação de ilhas de calor, além da
multiplicação dos oásis urbanos pela Cidade, também nos miolos de quadra, e da
adoção de materiais termicamente adequados ao micro-clima local nas edificações,
que contribuem para a minimização do desconforto térmico e para a redução do
consumo de energia elétrica.
7. Rever o Código Municipal de Obras e Edificações, incorporando as premissas de
conforto ambiental e eficiência energética para construção de novas edificações e
reformas de edificações existentes, recomendando-se a adoção da NBR 15220-3 Desempenho Térmico de Edificações/Parte 3, na adequação dos parâmetros edilícios.
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III. Vertente Energia e Eficiência Energética
1. Retomar as ações de gestão do consumo de energia elétrica do Município por meio
da atualização e implantação das ações previstas no Plano Municipal de Gestão da
Energia Elétrica (PLAMGE), elaborado no período 2011/2012 pelo Município, com o
apoio do IBAM e da CEMIG Distribuição, reativando e instrumentalizando a Unidade
de Gestão Energética Municipal (UGEM).
2. Elaborar o Plano Diretor de Iluminação Pública (PDIP) contemplando:
a) o conjunto de diretrizes e normas destinado a orientar as atividades de
implantação e expansão do sistema de iluminação pública do Município;
b) os critérios básicos a serem observados na elaboração de projetos, levando em
consideração conceitos de luminotécnica, as peculiaridades locais e a introdução
dos princípios de eficiência energética e de combate ao desperdício de energia
elétrica;
c) as indicações do PLAMGE de Três Corações;
d) a articulação com o Programa Municipal de Arborização Urbana, buscando
conciliar a arborização com a rede elétrica e o sistema de iluminação pública;
e) as diretrizes para rede subterrânea de energia elétrica para o sistema de iluminação
pública, em especial no Centro Histórico da Cidade.
3. Buscar a articulação com o Agente de Relacionamento da CEMIG Distribuição,
tendo em vista a realização de projetos e programas direcionados para a gestão
energética municipal e a implantação de projetos.
4. Incorporar às ações do Poder Público, ou financiadas com recursos públicos, bem
como nos processos licitatórios e de compras públicas, voltados à realização de
intervenções urbanas e obras, os parâmetros de eficiência energética.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Clima Urbano, Território e Mudanças Climáticas:

Tema: CLIMA URBANO, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE

Cenário encontrado

Apesar dos aspectos desfavoráveis se
sobreporem ao dos aspectos favoráveis e do
cenário negativo, há condições para a reversão
do quadro atual, com a promoção da qualificação
ambiental urbana e o enfrentamento dos
impactos dos efeitos dos eventos climáticos
identificados no território do Município.

Objetivos do Eixo Estratégico

▪
▪

▪

Qualificar o ambiente urbano de Três Corações, em consideração às
características do microclima local.
Consolidar as ações de mitigação, adaptação e de redução de riscos aos eventos
climáticos de maior frequência de ocorrência no território do Município alagamentos, enchentes e deslizamentos.
Alavancar ações de Gestão Energética Municipal.

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico

▪
▪

▪
▪
Classificação do Cenário
▪
NEGATIVO
▪

Estabelecer as diretrizes específicas para as ações de adaptação e de redução
de riscos nos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.
Promover a articulação com as diretrizes dos Eixos Estratégicos Uso e
Ocupação do Solo Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento Básico,
Mobilidade Territorial e Urbana, Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e
Área Rural, tendo em vista a promoção das ações de mitigação, adaptação e
de redução de riscos aos eventos climáticos identificados no território do
Município.
Viabilizar o Projeto Estruturante: Três Corações Resiliente.
Estabelecer as diretrizes para o favorecimento da qualificação ambiental
urbana nos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Estabelecer ações que promovam a gestão e o uso eficiente de energia elétrica
no Município.
Reativar o Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica do Município PLANGE Três Corações.
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Diretrizes Setoriais

Projeto Estruturante VETOR RESELIÊNCIA

Território e Mudanças Climáticas

Clima Urbano

Ações de Mitigação
Ações de Adaptação
Redução de Riscos
Redução das Emissões de GEE
Redução do Consumo de Energia
Ampliação do Sequestro de
Carbono
Plano Municipal de Redução de
Riscos

Condições Bioclimáticas
Desempenho Térmico Passivo
Urbano e Edilício
Eficiência Energética
Parâmetros Técnicos
Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo Urbano
Código de Obras e Edificações
Eficiente

PMRR

CONTROLE DE
CHEIAS

Programa
Municipal de
Reflorestamento

Programa Municipal
de Arborização
Urbana

Eficiência Energética

Eficiência Energética Municipal
Resgate do PLAMGE/UGEM
Plano Diretor de Iluminação
Pública

PLAMGE

PDIP
LEGENDA

PROJETO
ESTRUTURANTE

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
INSTRU
MENTO

SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
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Tema: Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico (PHCP)
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA VIVA
(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
Como parte das proposições do PDDUA 2018 para o desenvolvimento local, o
patrimônio histórico, cultural e paisagístico presente no Município de Três Corações
deve ser pensado no contexto da construção da Paisagem Cultural1, em suas
interações com as seguintes estratégias em especial:
▪
▪
▪

de qualificação ambiental da cidade;
do seu potencial para o desenvolvimento socioeconômico do Município;
como elemento propulsor da valorização da memória do lugar e do sentido de
pertencimento da população.

Além desses, é importante ainda considerar a sua relação com as propostas de
mobilidade, acessibilidade e conforto ambiental, bem como com os parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, de forma a contribuir para a sua
valorização e ampliar as características singulares de sua paisagem.
Para tanto, as propostas são organizadas em 6 (seis) vertentes, de forma a cobrir as
diferentes frentes de atuação necessárias ao cumprimento dos objetivos
estabelecidos, numa abordagem que abrange o variado espectro de
potencialidades do PHCP de Três Corações, a saber:
1. Vertente Patrimônio Construído
2. Vertente Patrimônio Ferroviário
3. Vertente Núcleos Testemunhais
4. Vertente Paisagem Cultural
5. Vertente Patrimônio Cultural, Place Branding2 & Turismo
6. Vertente Gestão do PHCP

1

Paisagem Cultural é uma porção peculiar do território, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à
qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Dessa relação surge outra característica fundamental da
paisagem cultural: a ocorrência, em determinada fração territorial, do convívio entre a natureza, os espaços construídos e
ocupados, os modos de produção e as atividades culturais e sociais, numa relação complementar capaz de estabelecer uma
identidade que não possa ser conferida por qual quer um desses elementos isoladamente. A paisagem cultural é entendida, assim,
sempre como conjunto espacial composto de elementos materiais construídos associados a determinadas morfologias e
dinâmicas naturais, formas estas que se vinculam a conteúdos e significados dados socialmente. O enfoque da paisagem cultural
permite, assim, superar um tratamento compartimentado entre o patrimônio natural e cultural, mas também entre o material e
imaterial, entendendo-os como um conjunto único, um todo vivo e dinâmico. Permite compreender as práticas culturais em
estreita interdependência com as materialidades produzidas e com as formas e dinâmicas da natureza. (IPHAN, 2009)
2

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 o desenvolvimento pessoal e social.
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(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
- Revelar e valorizar o PHCP de Três Corações.
- Firmar a sua apropriação pela população e estimular o senso de pertencimento.
- Promover o PHCP como elemento chave da estratégia de desenvolvimento local.
- Ampliar o Place Branding de Três Corações e sua atratividade turística.
- Evoluir com o patamar atual da gestão do PHCP.

(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
- Resgatar a importância do patrimônio construído de Três Corações, preservando a
sua memória e estimulando o senso de pertencimento na população.
- Viabilizar o Projeto Estruturante: Trilhos da Memória (Vertente Patrimônio Ferroviário).
- Promover ações articuladas para combate à situação de vulnerabilidade das
Comunidades Quilombolas do Município e de afirmação de sua identidade.
- Viabilizar o Projeto Âncora: Verde Rio em Flora (Vertente Núcleos Testemunhais).
- Viabilizar o Projeto Âncora: Colônia do Bem Estar (Vertente Núcleos Testemunhais).
- Adotar o conceito de Paisagem Cultural para o incremento do patrimônio
paisagístico da Cidade de Três Corações.
- Estabelecer estratégia para firmar a associação entre o patrimônio cultural e o
turismo sustentável como fator relevante do desenvolvimento socioeconômico do
Município e promover a refundação de seu place branding.
- Fomentar o processo de transformação na gestão do PHCP, a partir da formulação e
implantação do planejamento estratégico na SELTC, tendo como metas centrais: (i) o
pleno cumprimento de sua missão; (ii) a afirmação de seu protagonismo e/ou
incidência sobre as políticas, planos, programas e ações municipais que envolvam ou
afetem a preservação do PHCP; e (iii) que se relacionem com o planejamento do
turismo e do lazer no Município.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA VIVA
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 1: Bens Tombados
FORÇAS
▪ protegidos pela legislação municipal
▪ em geral bem conservados
▪ tipologias diversas: edificações, monumentos,
parques e equipamentos
▪ maior concentração na área central mas
distribuídos por outros bairros

P
2

FRAQUEZAS
▪ 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 em seu entorno

P
3

OPORTUNIDADES
▪ possibilidade de ampliação da transferência de
recursos do ICMS Cultural, a partir das ações de
proteção do patrimônio histórico previstas no
PDDUA e de ampliação dos investimentos na
conservação
▪ uma vez o Inventário revisto, proceder o
tombamento de imóveis públicos e institucionais
que forem indicados

P
2+

AMEAÇAS
▪ processo de verticalização de novas
edificações em prejuízo dos ângulos de
visibilidade dos monumentos e
comprometimento de seu protagonismo na
paisagem

P
2+

Tema: PHCP / Segmento 1: Bens Tombados
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Relaciona-se com o enquadramento espacial dos bens
Interno
tombados na malha urbana e inadequação do tratamento das
FRAQUEZAS
3
áreas de entorno. Exige ações de intervenção física e normativa
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
para valorização do enquadramento paisagístico das áreas de
Externo
AMEAÇAS
2+
entorno e dos bens tombados.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 2: Patrimônio Construído
FORÇAS
▪ 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
▪ unicidade volumétrica do conjunto de
edificações
▪ 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

P
2

OPORTUNIDADES
▪ permanência de um conjunto significativo de
edificações de interesse da preservação, em
especial na área central
▪ manifestação da população pela delimitação do
Centro Histórico visando a manutenção do
PHCP do Município nos eventos de revisão do
PDDUA

P
2+

FRAQUEZAS
▪ invisibilidade na paisagem urbana
▪ falta de disciplinamento para disposição de
placas e letreiros sobre as fachadas
▪ Inventário Patrimonial: o processo da
realização de inventário pela SELTC acarretou
conflitos entre os diferentes atores
envolvidos - Prefeitura, proprietários e
Ministério Público
▪ fragilidade metodológica e técnica do
inventário
▪ processo de elaboração do Inventário sem
aproveitamento do potencial para criação de
um ambiente compreensivo de seu
significado junto à população
▪ paralisação institucional e descontinuidade
das ações de preservação com base no
inventário
AMEAÇAS
▪ Sítio Urbano da Área Central: desvalorização
com risco de descaracterização e perda do
valor testemunhal do conjunto de edificações
▪ ocorrência de demolições irregulares
▪ 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
▪ reação negativa dos proprietários e conflitos
judiciais quanto aos imóveis relacionados no
inventário

P
3

P
3+

Tema: PHCP / Segmento 2: Patrimônio Construído
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno
FORÇAS
2
Os fatores negativos sobrepõem-se aos positivos, indicando a
necessidade de ações de bloqueio das atuais tendências de
FRAQUEZAS
3
perda do patrimônio construído e daquelas voltadas para
maior compreensão de seu significado e importância junto à
Ambiente Externo
OPORTUNIDADES
2+
população. Implica na edição de normas de proteção e de
AMEAÇAS
3+
manutenção da ambiência da área central.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ 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

P
2

AMBIENTE EXTERNO

Tema: PHCP / Segmento 3: Patrimônio Ferroviário

OPORTUNIDADES
▪ 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

P
3

FRAQUEZAS
ausência de um projeto abrangente para a
reativação econômica e aproveitamento
urbanístico e econômico estratégico do
complexo ferroviário
estado de abandono da área circundante e
da estação ferroviária da Cidade

P
3

AMEAÇAS
▪ risco eminente de perda do patrimônio
ferroviário municipal.
▪ supressão ou recobrimento asfáltico de
partes da malha ferroviária
▪ demolição das estações situadas em diversas
localidades do Município e abandono das
infraestruturas remanescentes

P
3+

▪

▪

Tema: PHCP / Segmento 3: Patrimônio Ferroviário
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Diante das demolições ocorridas e da manutenção do estado
Interno
de desprestígio do patrimônio ferroviário, há eminente risco de
progressão da perda irrecuperável da memória do Município e
FRAQUEZAS
3
da Cidade. É premente a sua inserção em um projeto que, mais
do que a conservação de sua integralidade física, o inscreva
Ambiente
OPORTUNIDADES
3
como propulsor da qualificação urbana, com a definição de
Externo
usos que se associem a uma estratégia de desenvolvimento
AMEAÇAS
3+
mais abrangente, digna de seu potencial.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Flora
FORÇAS
▪ 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

P
2

▪

▪
▪

AMBIENTE EXTERNO

▪

OPORTUNIDADES
▪ 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

P
2+

▪

▪

▪

FRAQUEZAS
ainda que sua estruturação e funções
sejam urbanas, a distância e
desarticulação com a malha consolidada
principal, lhe dá um caráter de área de
transição, que se reflete na gestão do
lugar
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
AMEAÇAS
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
a localidade começa a sofrer pressões
pela expansão urbana

P
3

P
3+

Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Flora
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
O conjunto de deficiências urbanas, o risco frequente e efeitos
Interno
das enchentes do Rio Verde, bem como a demanda pela
criação de alternativas para o desenvolvimento da economia
FRAQUEZAS
3
local, vocacionam a localidade de Flora para inserção em um
projeto amplo e estruturante, capaz de responder aos seus
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
problemas e elevar a qualidade de vida de seus moradores.
Externo
AMEAÇAS
3+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Colônia Santa Fé
FORÇAS
▪ 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
▪ a qualidade urbanística e ambiental do lugar

P
2

OPORTUNIDADES
▪ 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
▪ ações recentes da Prefeitura ora em
implantação, atuam na direção de confirmar e
ampliar sua vocação no segmento médicohospitalar 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

P
3+

FRAQUEZAS
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 na ocorrência de problemas
ambientais urbanos
AMEAÇAS
▪ com patrimônio histórico e cultural
relevante, as iniciativas incidentes sobre a
localidade devem estar integradas com
ações de preservação de seu valor
testemunhal
▪

P
2

P
2+

Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Colônia Santa Fé
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
A área demanda um plano de ordenamento territorial
Interno
específico que oriente e amplie a efetivação dos investimentos
aplicados no lugar em prol de sua qualificação urbana e
FRAQUEZAS
2
ambiental, além de, em consonância com as diretrizes do
PDDUA, consolide suas vocações, preserve o seu patrimônio
Ambiente
OPORTUNIDADES
3+
histórico cultural e ative com sustentabilidade todo o seu
Externo
potencial para o desenvolvimento do Município.
AMEAÇAS
2+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ a presença dessas comunidades em Três
Corações representa um potencial de
diferenciação do seu acervo cultural a ser
valorizado e perpetuado

AMBIENTE EXTERNO

▪

P
3

OPORTUNIDADES
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

P
2+

FRAQUEZAS
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
AMEAÇAS
▪ permanência da situação de vulnerabilidade
da população do lugar

P
3

▪

P
3+

Tema: PHCP / Segmento 4: Núcleos Testemunhais_Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
3
Há necessidade de aplicação de esforços no combate às
Interno
situações de vulnerabilidade quanto à segurança alimentar,
FRAQUEZAS
3
emprego e renda e sustentabilidade ambiental de uma
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
produção estimulada e da qualidade de vida nessas
Externo
AMEAÇAS
3+
localidades.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 5: Patrimônio Imaterial
FORÇAS
▪ 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

P
2

OPORTUNIDADES
▪ os estudos elaborados pelos centros de pesquisa
da região e a possibilidade de associação da
Prefeitura com estes, para fins de
aprimoramento da manutenção, ampliação e das
técnicas de exposição do acervo documental, das
manifestações populares tradicionais, saberes e
fazeres de Três Corações

P
2

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

FRAQUEZAS
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
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 incipiente promoção da memória
ferroviária do Município
AMEAÇAS
a falta de visibilidade da memória de Três
Corações e suas manifestações
a falta de ações que valorizem a memória
de Flora, Santa Fé e das comunidades de
descendentes de escravos
a perda ou desvirtuamento de
manifestações da cultura local como a
Festa dos Boiadeiros

P
3

P
3

Tema: PHCP / Segmento 5: Patrimônio Imaterial
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Urge ampliar a pesquisa sobre os saberes e fazeres locais e
Interno
investir em meios para a guarda, divulgação e promoção da
FRAQUEZAS
3
visibilidade do patrimônio imaterial municipal, juntamente com
Ambiente
OPORTUNIDADES
2
a concepção de um calendário permanente que perpetue e
Externo
AMEAÇAS
3
multiplique a presença de sua memória, contribuindo para o
sentimento de pertencimento da população.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 6: Patrimônio Paisagístico_Urbano
FORÇAS
▪ 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 escala e volumetria do conjunto construído
que ainda favorece a visibilidade dos marcos
da paisagem, como as igrejas situadas nos
topos das colinas

P
2

OPORTUNIDADES
▪ a permanência de um conjunto arquitetônico
diversificado na área central da Cidade,
testemunho da evolução histórica do
desenvolvimento urbano do Município
▪ a presença dos ipês por todo o sítio urbano

P
3

FRAQUEZAS
▪ 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 falta de proteção das 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
AMEAÇAS
▪ as características do processo de expansão
urbana tendem a comprometer as
singularidades que diferenciam Três
Corações e compõem a sua identidade
▪ a ameaça à visibilidade dos bens históricos
e marcos da paisagem pelo processo de
verticalização da área central
▪ a poluição visual causada pelo
desregramento da disposição de placas e
letreiros e a fiação aérea

P
3

P
3+

Tema: PHCP / Segmento 6: Patrimônio Paisagístico_Urbano
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
As medidas de preservação e apropriação do patrimônio
Interno
histórico cultural, se associadas a outras de qualificação e
manutenção do patrimônio paisagístico da Cidade, confluirão
FRAQUEZAS
3
na afirmação de uma paisagem cultural, cujos benefícios se
integram com as premissas do desenvolvimento ambiental
Ambiente
OPORTUNIDADES
3
urbano, preconizadas no PDDUA.
Externo
AMEAÇAS
3+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE
INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 6: Patrimônio Paisagístico_Rural
▪
▪
▪
▪

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

OPORTUNIDADES
▪ as características de parte da produção
agropecuária, a produção familiar e orgânica e os
atributos da paisagem rural, em associação com
o turismo, representam a possibilidade de
beneficiar a população rural e de inaugurar novas
cadeias produtivas

P
2

FRAQUEZAS
▪ os atributos naturais notáveis restringem-se
a poucos exemplares, se comparados com
os Municípios vizinhos

P
1

P
2

AMEAÇAS
▪ a intensificação do uso do solo rural para a
produção com a supressão dos recursos
naturais.
▪ 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

P
3+

Tema: PHCP / Segmento 6: Patrimônio Paisagístico_Rural
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Segundo os especialistas, algumas das principais vantagens
Interno
competitivas do Século XXI dependerão de forças presentes no
meio rural. Nessa linha, fenômeno crescente diz respeito a uma
nova ruralidade impulsionada por três vetores: a conservação
da biodiversidade; o aproveitamento econômico de suas
repercussões paisagísticas, com o turismo, por exemplo; e pelo
aumento das fontes de energia renovável. (Veiga, 2007) Em
FRAQUEZAS
1
Três Corações, diferentemente da paisagem urbana, onde se
propõe que o patrimônio paisagístico atue como fator de
enquadramento de valores culturais fisicamente presentes no
território, no meio rural, é a própria paisagem que precisa ser
recriada. O ambiente natural existente não se constitui em
força nata, tanto no tocante à sua expressão paisagística
Ambiente
OPORTUNIDADES
2
quanto, a priori, para o aproveitamento energético, sendo
Externo
então estratégica a associação entre o desenvolvimento
socioambiental e econômico local, com o território e as
práticas presentes de produção, em especial aquelas voltadas
para a agricultura familiar e a produção orgânica em curso. Em
contraponto à tendência de expansão do agrobusiness,
AMEAÇAS
3+
socialmente excludente e liberador de mão de obra, um
projeto de desenvolvimento rural do Município deve fortalecer
a agricultura familiar pluriativa e multifuncional, no qual se
dinamizam as atividades de produção rural associadas às
atividades secundárias e terciárias, geradoras de emprego e
renda. Ao mesmo tempo em que ações para a preservação
ambiental ocorram concomitantemente.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENE INTERNO

Tema: PHCP / Segmento 7: Turismo
FORÇAS
▪ 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’

AMBIENTE EXTERNO

▪

▪

▪

▪

OPORTUNIDADES
a expansão da atividade turística no
Município requer a refundação e ampliação
de seu place branding, de maneira a explorar
os atributos que possui, criar novas
oportunidades e incrementar uma nova
cadeia produtiva para o setor
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

Fatores Matriz SWOT
Ambiente
FORÇAS
Interno
FRAQUEZAS
Ambiente
OPORTUNIDADES
Externo
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

P
1

P
2+

FRAQUEZAS
▪ 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
AMEAÇAS
▪ a infraestrutura do turismo não atende às
exigências do turista contemporâneo
▪ é preciso criar maior sinergia com a
sociedade e os investidores locais dada a
fraca performance do empreendedorismo e
da economia criativa locais

P
3

P
1

Tema: PHCP / Segmento 7: Turismo
CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
1
A associação do Município com a marca Pelé, hoje representa
uma limitação para a visibilidade mais ampla de seus valores
3
históricos e culturais tradicionais, que lhes conferem
2+
identidade e que são apropriados e reconhecidos pela
1
população.
A partir do planejamento das ações para o combate ao
conjunto de ameaças e para valorização do patrimônio
histórico, cultural e paisagístico identificados nos demais
segmentos, será possível estabelecer as estratégias para o
turismo sustentável do Município e a refundação de seu place
branding.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: PHCP / Segmento 8: Gestão do PHCP
FORÇAS
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

P
2

OPORTUNIDADES
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
manifestação da população pela manutenção do
PHCP do Município

P
3

AMBIENE INTERNO

▪
▪

AMBIENTE EXTERNO

▪

▪

FRAQUEZAS
▪ 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
▪ 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
AMEAÇAS
▪ paralização do processo de conformação do
inventário dos bens imóveis de interesse
para preservação
▪ descontinuidade da realização das
conferências de cultura

P
3+

P
3

Tema: PHCP / Segmento 8: Gestão do PHCP
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno
FORÇAS
2
Internamente, a SELTC deve debater e organizar o seu próprio
planejamento estratégico, na expectativa do pleno
FRAQUEZAS
3+
cumprimento de sua missão e na afirmação de seu
Ambiente Externo
OPORTUNIDADES
3
protagonismo na condução e/ou incidência em todos os
AMEAÇAS
3
processos da Administração que envolvam a preservação do
PHCP do Município, fortalecendo a articulação com as demais
Secretarias.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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▪

Matriz de Pesos

SEGMENTO
Seg.1:
Bens Tombados
Seg.2:
Patrimiônio Construído
Seg.3:
Patrimônio Ferroviário
Seg.4:
Flora
Núcleos
Santa Fé
Testemunhais Quilombolas
Seg.5:
Patrimônio Imaterial
Seg.6:
Urbano
Patrimônio
Rural
Paisagísticoef
Seg.7:
Turismo
Seg.8:
Gestão do PHCP
TOTAL

▪

▪

FORÇAS
2

OPORTUNIDADES
2+

FRAQUEZAS
3

AMEAÇAS
2+

CENÁRIOS
TENDENCIAL

2

2+

3

3+

NEGATIVO

2

3

3

3+

NEGATIVO

2
2
3
2

2+
3+
2+
3

3
2
3
3

3+
2+
3+
3+

NEGATIVO
TENDENCIAL
NEGATIVO
TENDENCIAL

2

3

3

3+

NEGATIVO

2

2

1

3+

TENDENCIAL

1

2+

3

1

TENDENCIAL

2

3

3+

3

TENDENCIAL

22

27 (6+)

30 (1+)

29

6T/5N

Gráfico

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Ponderações

- Os aspectos desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças) sobrepõem-se aos aspectos
favoráveis (Forças e Oportunidades).
- O cenário geral é de estagnação, tendendo para o agravamento das condições
desfavoráveis presentes atualmente.
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- O conjunto de Forças é o mais frágil e o de Fraquezas o de maior incidência
revelando a prioridade em atuar sobre as condições de gestão do PHCP.
- Há um relativo equilíbrio entre os conjuntos de fatores Oportunidades e Ameaças
denotando haver condições para a reversão do quadro atual.
▪

Cenário Geral

Pela observação da dinâmica do mercado imobiliário local, da ineficácia dos
instrumentos de proteção vigentes e, em que pesem os esforços de gestão, o risco é
de Três Corações, ao comprometer a expressão e a integridade de seu patrimônio
histórico, cultural e paisagístico, venha a se transformar em um ‘território do
esquecimento’.
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(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
VERTENTE 1: PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO
Segmento1: Bens Tombados
Segmento 2: Patrimônio Construído
INSTRUMENTO: Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC Centro Histórico
INSTRUMENTO: Projeto Urbano Estação Ferroviária / Rio Verde / Estádio
VERTENTE 2: PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
Segmento 3: Patrimônio Ferroviário
PROJETO ESTRUTURANTE: Trilhos da Memória
VERTENTE 3: NÚCLEOS TESTEMUNHAIS
Segmento 4: Flora
Segmento 4: Colônia Santa Fé
Segmento 4: Comunidades Quilombolas (Taquaral, Cota e Portão de Cambuquira)
PROJETO ÂNCORA: Verde Rio em Flora
PROJETO ÂNCORA: Colônia do Bem Estar
INSTRUMENTO: Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC Colônia Santa Fé
INSTRUMENTO: Área de Proteção Ambiental - APA Santa Fé
PROJETO ÂNCORA: Identidade Quilombola
VERTENTE 4: PAISAGEM CULTURAL
Segmento 6: Patrimônio Paisagístico Urbano
VERTENTE 5: PATRIMÔNIO IMATERIAL, PLACE BRANDING & TURISMO
Segmento 5: Patrimônio Imaterial
Segmento 6: Patrimônio Paisagístico Rural
Segmento 7: Turismo
VERTENTE 6: GESTÃO DO PHCP
Segmento 8: Gestão do PHCP
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(vii) Diretrizes Setoriais:
I. Vertente Patrimônio Construído
1. Delimitar o perímetro do Centro Histórico, designando-o como Área de Proteção do
Ambiente Cultural - APAC3.
2. Instituir critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, específicos para a APAC
Centro Histórico, considerando:
a) a manutenção da multiplicidade de usos característicos de uma área central, o
estímulo ao uso residencial e às atividades relacionadas com o lazer, a multiplicação
de áreas verdes, os serviços e a infraestrutura do turismo, afastando os usos incômodos
e aqueles que não contribuam para a Paisagem Cultural;
b) a definição de padrões edilícios para construção sobre lotes vagos, resultantes ou
não de demolições, ou realização de reformas com acréscimo de área que
salvaguardem e se integrem à volumetria do conjunto construído existente e os
ângulos de visibilidade do patrimônio preservado de maior expressão e significado;
c) a modulação por graus diferenciados de restrição quanto à modificação de
fachadas nos bens imóveis indicados como de interesse da preservação no Inventário
de Proteção do Acervo Cultural de Três Corações, considerando as boas práticas
locais já executadas;
d) o disciplinamento e a padronização para fixação de placas, letreiros e
equipamentos luminosos e quaisquer outros elementos para identificação e proteção
de ou sobre fachadas, orientados de forma a não descaracterizá-las ou ocultá-las.
3. Definir critérios e parâmetros para a delimitação das áreas de entorno dos bens
tombados, considerando as indicações do quadro a seguir apresentado:

3

Área de Proteção do Ambiente Cultural: Destina-se à preservação de áreas com relevante interesse cultural e características
paisagísticas notáveis, cuja ocupação deve ser compatível com a valorização e proteção da sua paisagem, do seu ambiente e com a
recuperação de seus conjuntos urbanos 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.
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Critérios

Métodos

Parâmetros

Critérios e parâmetros complementares PDDUA 2018
critérios
parâmetros
Bens Tombados:
(a)+(b)+(c)+...
(i) Marco - protagonismo do
bem na paisagem.

(e) volumetria das áreas de
entorno (alturas e larguras)

Ex.: Igrejas sobre colinas.

Visibilidade
+
Ambiência

Método das visuais

(a) Gabarito
(b) Restrição afixação
de placas e letreiros
(c) Preservação e
tratamento das
fachadas

(ii) Destacado - bem tombado
cujas morfologia, proporções,
situação no sítio ou estilo
arquitetônico o destaca em
meio aos vizinhos.

(e) volumetria das áreas de
entorno

Ex.: Estádio Elias Arbex.
(iii) Inserido - bem tombado
que se confunde morfológica
e estilisticamente com os
vizinhos.

(e) volumetria das áreas de
entorno

Ex.: Edificações antigas do
Centro.
Sítio Urbano:
(i) Edificado - conjunto
integrado pelos componentes
do meio urbano (paisagem,
edificações, ruas, mobiliário e
demais elementos).

Visibilidade
+
Morfologia

Análise da
morfologia urbana

(a) Gabarito
(b) Restrição afixação
de placas e letreiros
(d) Taxa de ocupação

(a)+(b)+(d)+...

Ex.: Centro Histórico.

(e) volumetria das áreas de
entorno
(f) afastamentos
(g) usos
(h) paisagem cultural
(i) clima urbano

(ii) Área Livre - área verde
cujo efeito é o de
descompressão no meio
urbano; ou gleba vaga, cujas
dimensões e efeito acarretam
a descontinuidade do
compasso urbano.

(g) usos
(h) paisagem cultural
(i) clima urbano

Ex.: Beira-rio; ou
estacionamentos a céu
aberto no Centro.

4. Organizar uma Agenda Básica de Intervenções visando realizar planos, programas,
projetos e obras para enquadramento paisagístico, adequação urbanística,
acessibilidade e sinalização dos bens tombados e respectivas áreas de entorno
correspondentes, que resultem em sua valorização e destaque, contemplando,
minimamente, as seguintes ações:
a) elaborar plano e detalhar projeto de padronização dos elementos destinados à
sinalização viária para veículos e pedestres, com base nas orientações do Guia
Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo;
b) desenvolver e implantar projeto de curadoria educativa para a sinalização
informativa sobre o conteúdo histórico e características dos bens tombados, bem
como de bens preservados de maior significado e relevância cultural, tanto do
conjunto como individualmente;
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c) instituir os critérios para afixação de placas, anúncios, letreiros, luminosos, toldos e
similares em imóveis situados nas áreas de entorno de bens tombados, contidos ou
não no perímetro do Centro Histórico;
d) definir e implantar um sistema de rotas acessíveis, segundo as orientações da NBR
9050 e aquelas contidas no Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e na
Instrução Normativa IPHAN no 1, de 25 de novembro de 2003, destinadas ao
direcionamento e acesso aos bens culturais, sinalizadas, além dos pisos táteis, por meio
de pictogramas ou símbolos impressos sobre os passeios, de forma a diferenciá-las das
demais rotas acessíveis que comporão o sistema;
e) em observância às propostas do Eixo Estratégico Mobilidade Territorial e Urbana,
planejar e implantar ciclovia para interligação e acesso aos elementos que compõem
o patrimônio cultural de Três Corações, atribuindo-lhe um nome que caracterize a sua
função, a exemplo de Ciclovia da Identidade Tricordiana ou similar;
f) conforme as definições estabelecidas na Vertente Paisagem Cultural, o plano
paisagístico a ser elaborado deverá assegurar as melhores condições de conforto aos
usuários das rotas acessíveis e da ciclovia destinadas ao acesso aos bens culturais, por
meio de: (i) arborização ao longo dos percursos e implantação de caramanchões e
pérgolas vegetados para ampliação das áreas de sombreamento; (ii) instalação de
aspersores de nuvens de água, fontes, chafarizes e bebedouros, para amenização
térmica em dias quentes; (iii) áreas de descanso ajardinadas dotadas de bancos,
bicicletário e banheiros públicos; e (iv) corrimãos nos trechos mais íngremes;
g) no sistema de iluminação pública e artística dos bens tombados e ao longo dos
percursos das rotas acessíveis e ciclovia serão adotadas as premissas de eficiência
energética em seus elementos e, em todo o perímetro do Centro Histórico, sua fiação
embutida sob as vias públicas, adotando-se um design contemporâneo para o
posteamento e demais equipamentos, de forma a diferenciá-lo.
5. Viabilizar e implantar projeto para a área do Estádio Elias Arbex com atividades de
estímulo à produção cultural, no âmbito do Projeto Urbano Estação Ferroviária / Rio
Verde / Estádio, que deve ser pensado de forma integrada.
II. Vertente Patrimônio Ferroviário
1. Determina-se a recuperação e uso do patrimônio ferroviário de Três Corações, de
forma a assegurar a sua permanência no futuro, de acordo com as indicações
constantes no conjunto de diretrizes em pauta, no âmbito do Projeto Estruturante
Trilhos da Memória, e nas interações com os demais Eixos Estratégicos estabelecidas
nesta lei, tendo em vista:
a) salvaguardar a sua integridade e valor testemunhal;
b) resgatar a sua memória e significado como elemento determinante e original do
desenvolvimento do Município;
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c) firmar o senso de pertencimento e identidade da população;
d) aproveitar o potencial que possui como parte relevante das estratégias de
qualificação urbana e ambiental adotadas no PDDUA 2018; e
e) como elemento chave da construção da paisagem cultural.
2. Restaurar as estações existentes, as demais edificações e os elementos que
compõem o patrimônio ferroviário municipal, e reconstruir aquelas demolidas,
segundo sua feição original, atribuindo-lhes os usos definidos nestas diretrizes.
3. O resgate do patrimônio ferroviário do Município deverá incluir a promoção de um
processo participativo compreensivo, agregando as contribuições da sociedade
tricordiana, tendo em vista pautar a decisão sobre as ações dirigidas à sua reinserção
ativa nas comunidades locais afetadas, bem como chamada pública nacional para
concurso de projetos.
4. Promover processo de mobilização, sensibilização e consulta junto às comunidades
diretamente afetadas na área de entorno de cada estação ferroviária, tendo em vista
o levantamento de demandas específicas para o dimensionamento do programa de
arquitetura a ser adotado e, dessa forma, os projetos deverão prever os espaços
necessários para a provisão de ações referentes às políticas de atenção social da
Prefeitura, e outras demandas pertinentes identificadas que requeiram a inclusão ao
projeto de novos espaços.
5. Novas edificações ou áreas para atividades abertas quando da necessidade de
área maior para abrigar o programa de arquitetura e atender as demandas
levantadas junto à população local, deverão ser projetadas de forma integrada em
um só projeto, além de acopladas com projeto paisagístico, integradas ao entorno e
dotadas dos equipamentos necessários ao cumprimento de seus objetivos.
6. Toda a área de projeto, interna ou externa, bem como seus elementos e
equipamentos, deverá atender às condições de acessibilidade e rotas acessíveis,
conforto ambiental e eficiência energética propugnadas nesta lei e de acordo com a
legislação aplicável.
7. Tendo em vista a perspectiva de implantação de projetos para ativação das
antigas ferrovias da região por grupos de investidores privados, tanto com fins turísticos,
como para transporte de passageiros entre Lavras/Três Corações/Varginha, a exemplo
do Projeto Expresso Vale Verde, o Município deverá avaliar a oportunidade e
condições para adesão a esse tipo de iniciativa, seja em benefício da mobilidade da
população seja como estímulo às atividades de turismo regional, uma vez que a
Cidade e as localidades de Flora e Colônia Santa Fé seriam contempladas pelo
percurso a ser ativado, podendo agregar valor ao Projeto Estruturante Trilhos da
Memória nesses casos.
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8. O Projeto Estruturante Trilhos da Memória deve ser planejado e implantado como
motor de transformações territoriais, ambientais e socioeconômicas da Cidade e das
áreas e comunidades por ele afetadas, devendo os projetos físicos, para resgate de o
patrimônio ferroviário municipal ser orientados pelas indicações organizadas nos
quadros a seguir apresentados:

75

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
QUADRO DE INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
▪ Recuperação do prédio, plataforma e demais instalações da Estação
▪ DNIT/RFFSA
TRÊS CORAÇÕES
com restauração das fachadas e coberturas
▪ Eixo Estratégico Uso
▪ Recomposição dos elementos passíveis de aproveitamento e
do Solo
Destinação:
restauro ou substituição por cópia de reposição
▪ Área inserida no
▪ Terminal Ferroviário
▪ Retrofit do complexo arquitetônico para as funções de terminal
polígono do Centro
▪ Valorização e difusão da
ferroviário e instalação da Estação Museu Tricordiano
Histórico
Memória de Três Corações
▪ Projeto paisagístico abrangendo toda a área da Projeto Urbano
▪ Eixo Estratégico
▪ Instalação da Estação
Estação Ferroviária / Rio Verde / Estádio, no qual deverá se inserir,
Saneamento Básico
incluindo:
▪ Eixo Estratégico
Museu Tricordiano
- Complexo da Estação
Mobilidade
▪ Construção da paisagem
- Locomotiva a vapor
Territorial e Urbana
cultural
- Área de entorno
▪ Eixo Estratégico
▪ Qualificação ambiental
- Boulevard dos Ipês
Meio Ambiente
urbana da Cidade
- Praça do Triângulo
▪ Eixo Estratégico
- Beira-rio
Clima Urbano
- Ponte de Ferro
▪ Eixo Estratégico Área
- Passarela para pedestres e ciclovia de ligação com o Estádio Elias
Rural
Arbex
▪ Projeto Urbano
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em todos os espaços
Estação Ferroviária /
externa e internamente, de acordo com a legislação aplicável
Rio Verde / Estádio
▪ A partir da execução do Projeto Específico de Contenção de
▪ PHCP - Vertente
Enchentes do Rio Verde e do Rio do Peixe - Cidade de Três Corações
Paisagem Cultural
do Eixo Estratégico Saneamento Básico/Vertente Drenagem, avaliar
▪ PHCP - Vertente
o potencial de utilização dos rios para a prática da canoagem e
Patrimônio Cultural,
demais esportes náuticos
Place Branding &
▪ Após a conclusão do projeto referido, avaliar as condições de
Turismo
navegabilidade e adoção das ações necessárias para explorar o
▪ Projeto Expresso
potencial de implantação do transporte fluvial de passageiros intraVale Verde
urbano no Rio Verde
Indicações para o programa
de arquitetura e usos:

Complexo arquitetônico da Estação:
▪ Museu Tricordiano nas dependências do prédio principal da estação, plataforma e eventuais
anexos
▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos, bebedouro, bilhetagem
eletrônica e equipamento informativo sobre destinos e horários, além da exposição de peças e
acessórios relacionados com a história ferroviária do Município e da região
▪ Centro de Informações Turísticas de Três Corações e do Circuito das Águas
▪ Loja do Museu - para comercialização de lembranças relacionadas com o acervo exposto, tais
como: livros, documentos e posters, réplicas, produtos e miniaturas da produção tradicional e
artesanal do Município e da memória ferroviária, fotos e postais, cds e dvds, obras de arte de
artistas locais, artigos e souvenirs ferroviários, entre outros
▪ Nosso Bistrô - cafeteria gourmet dotada de atendimento interno e ao ar livre, voltada para a
comercialização de alimentos artesanais, orgânicos e da agricultura familiar pelos produtores
locais e para degustação de pequenas refeições elaboradas com esses produtos e da culinária
mineira e tradicional de Três Corações, além dos serviços de uma cafeteria
▪ Espaço para recepção do turista
▪ Atelier para realização de atividades de educação patrimonial e pequeno auditório para
apresentações culturais e educacionais
▪ Apoio ao visitante e aos funcionários: administração, banheiros (banheiros separados por sexo,
banheiro acessível e banheiro da família), vestiários, copa, etc.
▪ Espaço destinado à manutenção dos serviços do terminal de passageiros
Projetos complementares:
▪ Projeto para o conjunto paisagístico da Praça do Triângulo e Parque Beira-Rio
▪ Projeto conjunto Boulevard dos Ipês e passarela para pedestres e ciclovia de ligação com o
área do Estádio Elias Arbex

76

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
QUADRO DE INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
▪ Reconstrução do prédio da Estação Flora segundo sua feição
▪ DNIT/RFFSA
FLORA
original e restauro da caixa d’água
▪ Eixo Estratégico Uso do
▪ Recomposição dos elementos passíveis de aproveitamento e
Solo
Destinação:
restauro ou substituição por cópia de reposição
▪ Eixo Estratégico
▪ Terminal Ferroviário
▪ Projeto arquitetônico para o desempenho das funções de
Saneamento Básico
▪ Valorização e difusão da
terminal ferroviário e instalação da Estação Memória de
▪ Eixo Estratégico Mobilidade
memória, saberes e fazeres
Flora
Territorial e Urbana
de Flora
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em todos os
▪ Eixo Estratégico Meio
▪ Instalação da Estação
espaços externa e internamente, de acordo com a legislação
Ambiente
aplicável
▪ Eixo Estratégico Clima
Memória de Flora
▪ A partir da execução do Projeto Âncora de Contenção de
Urbano, Território e
▪ Construção da paisagem
Enchentes
do
Rio
Verde
Localidade
de
Flora
do
Eixo
Mudanças Climáticas
cultural da localidade
Estratégico Saneamento Básico/Vertente Drenagem,
▪ Eixo Estratégico ÁreaRural
▪ Qualificação ambiental
implantar as demais ações do Projeto Âncora Verde Rio em
▪ PHCP- Vertente Núcleos
urbana de Flora
Flora previsto na Vertente Núcleos Testemunhais
Testemunhais
▪ PHCP - Vertente Paisagem
Cultural
▪ PHCP - Vertente Patrimônio
Cultural, Place Branding &
Turismo
▪ Projeto Âncora Verde Rio
em Flora
▪ Projeto Expresso Vale
Verde
Indicações para o programa
de arquitetura e usos:

▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos, bilhetagem eletrônica,
bebedouro e equipamento informativo turístico e sobre destinos e horários
▪ Agência de Informações Turísticas
▪ Espaço-Memória Estação Flora
▪ Sala Multiuso dotada de copa completa
▪ Vestiários e banheiros completos separados por sexo
▪ Loja-café para comercialização de produtos locais
▪ Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
▪ Área coberta ao ar livre com mesinhas e cadeiras
▪ Espaço para as atividades da Oficina Saberes e Fazeres, dotada dos usos e equipamentos
necessários ao seu funcionamento
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PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
QUADRO DE INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
▪ Reconstrução do prédio da Estação Carneiro Resende
▪ DNIT/RFFSA
CARNEIRO RESENDE
segundo sua feição original
▪ Eixo Estratégico Mobilidade
▪ Recomposição dos elementos passíveis de aproveitamento e
Territorial e Urbana
Destinação:
restauro ou substituição por cópia de reposição
▪ PHCP- Vertente Núcleos
▪ Terminal Ferroviário
▪ Projeto arquitetônico para o desempenho das funções de
Testemunhais
▪ Preservação, valorização e
terminal ferroviário e instalação da Estação Memória de
▪ PHCP - Vertente Paisagem
difusão da memória da
Carneiro Resende
Cultural
Colônia Santa Fé/Três
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em todos os
▪ PHCP - Vertente Place
Corações
espaços externa e internamente, de acordo com a legislação
Branding & Turismo
aplicável
▪ Projeto Âncora Colônia do
▪ Instalação da Estação
▪ Caminho de ligação da Estação com a Colônia dotada dos
Bem Estar
Memória de Carneiro
elementos
de
acessibilidade
e
ciclovia
▪
Circuíito das Águas/Turismo
Resende
de Saúde
▪ Construção da paisagem
▪ Projeto Expresso Vale
cultural da localidade
Verde
▪ Qualificação ambiental
▪ Articulação com Casa de
urbana da Colônia Santa Fé
Osvaldo Cruz/Memória da
Saúde Pública do
Brasil/FIOCRUZ e Morhan Movimento de
Reintegração das pessoas
atingidas pela Hanseníase
Indicações para o programa
de arquitetura e usos:

▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos, bilhetagem eletrônica,
bebedouro e equipamento informativo turístico e sobre destinos e horários
▪ Espaço-Memória Estação Carneiro Resende
▪ Agência de Informações Turísticas
▪ Loja-café para comercialização de produtos locais
▪ Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
▪ Área coberta com mesinhas e cadeiras
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PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
QUADRO DE INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
COTA
▪ Recuperação do prédio, plataforma e demais instalações da
▪ DNIT/RFFSA
Destinação:
Estação com restauração das fachadas e coberturas
▪ Eixo Estratégico Área Rural
▪ Preservação, valorização e
▪ Recomposição dos elementos passíveis de aproveitamento e ▪ PHCP- Vertente Núcleos
difusão da cultura
restauro ou substituição por cópia de reposição
Testemunhais
quilombola local
▪ Retrofit do prédio para instalação da Estação Memória de
▪ PHCP - Vertente Paisagem
Cota
Cultural
▪ Instalação da Estação
▪ PHCP - Vertente Patrimônio
Memória de Cota
Cultural, Place Branding &
▪ Construção da paisagem
Turismo
cultural da localidade
▪ Qualificação ambiental da
localidade
Indicações para o programa
de arquitetura e usos:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Espaço-Memória Estação Cota
Agência de Informações Turísticas
Loja-café para comercialização de produtos locais
Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
Área coberta com mesinhas e cadeiras
Sala Multiuso dotada de copa completa
Terreiro das Manifestações Quilombolas

PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
QUADRO DE INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
▪ Recuperação do prédio, plataforma e demais instalações da
▪ DNIT/RFFSA
SÃO TOMÉ
Estação com restauração das fachadas e coberturas
▪ Eixo Estratégico Área Rural
Destinação:
▪
Recomposição
dos
elementos
passíveis
de
aproveitamento
e
▪ PHCP - Vertente Paisagem
▪ Instalação da Estação
restauro ou substituição por cópia de reposição
Cultural
Memória de São Tomé
▪ Retrofit do prédio para instalação da Estação Memória São
▪ PHCP - Vertente Patrimônio
▪ Construção da paisagem
Tomé
Cultural, Place Branding &
cultural da localidade
Turismo
▪ Qualificação ambiental da
localidade
▪ Apoio ao turista de
aventura e ecológico
▪ Espaço-Memória Estação São Tomé
Indicações para o programa
▪ Agência de Informações Turísticas
de arquitetura e usos:
▪ Sala Multiuso dotada de copa completa
▪ Vestiários e banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
▪ Loja-café para comercialização de produtos locais e mercadinho
▪ Área coberta com mesinhas e cadeiras
▪ Quadra de esportes, parque infantil e academia pública para idosos
▪ Área externa estruturada para camping
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III. Vertente Núcleos Testemunhais
1. São declarados como Núcleos Testemunhais as localidades de Flora, Colônia Santa
Fé e o aglomerado constituído pelas Comunidades Quilombolas de Taquaral, Cota e
Portão de Cambuquira, devendo as ações para a sua preservação e qualificação
serem norteadas pelo objetivo de firmar a Paisagem Cultural de cada uma e do
Município.
2. Constitui diretriz comum para o conjunto de Núcleos Testemunhais a implantação
do Projeto Estruturante Trilhos da Memória Estação Flora, Estação Carneiro Resende e
Estação Cota, conforme previsto nas diretrizes e indicações da Vertente Patrimônio
Ferroviário.
3. São diretrizes específicas para o Núcleo Testemunhal Flora:
3.1. Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Verde Rio em Flora, sob o qual as ações de
preservação e qualificação previstas no quadro a seguir apresentado, nas diretrizes
subseqüentes, nas diretrizes das demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de outros
que com ele guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser
definidas ao longo do tempo:
EIXO ESTRATÉGICO PHCP
VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS
localização

segmentos do projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades

PROJETO ÂNCORA:

VERDE RIO EM FLORA
Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória de Flora
▪ Revelar e potencializar os saberes e fazeres de seus moradores
como incremento do desenvolvimento socioeconômico e do
potencial turístico do lugar
▪ Identificar novos arranjos produtivos no âmbito da economia
solidária
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia do turismo em
benefício da população local
▪ Associar atividades de produção familiar à infraestrutura de
combate às enchentes
▪ Explorar o potencial turístico do Rio Verde em Flora
▪ Promover intervenções para qualificação ambiental urbana
▪ Ampliar as condições de mobilidade e acessibilidade

meios e articulações
▪ Articulação entre a SEDESO/SEDECO e SEMAP para
planejamento das ações de desenvolvimento econômico local
▪ Articulação SEPLAN/SEMOSP para o planejamento e execução
das obras
▪ Sistema S
▪ SEBRAE
▪ EMATER
▪ PAC Saneamento
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3.2. O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental urbana da localidade de Flora, de acordo com as seguintes
indicações:
a) orientar a concepção dos projetos de intervenção em Flora, segundo as definições
para a construção da Paisagem Cultural do Município e do Núcleo Testemunhal com
a manutenção de sua atmosfera bucólica;
b) instituir e delimitar o perímetro urbano de Flora e estabelecer os parâmetros
urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo, de forma a orientar e
qualificar a expansão da localidade;
c) desenvolver e implantar projeto paisagístico e de reconfiguração do desenho
urbano do núcleo com o objetivo de ampliar as condições de conforto ambiental, a
implantação do Programa de Arborização Urbana Municipal, promover a
acessibilidade em geral e a implantação de rotas acessíveis, enquadrar e valorizar
esteticamente seus atributos naturais e patrimônio construído;
d) o projeto paisagístico considerará como uma Unidade da Paisagem o conjunto
urbano contínuo, representado pela Estação Flora e a Praça Central, cuja interação
entre os equipamentos deve ser valorizada e uma rota acessível implantada,
prevendo, além das ações já estabelecidas para a Estação, o reforço da praça como
lugar de encontro, a partir de seu redesenho urbano, arborização e conforto
ambiental, inclusão de parque infantil e manutenção dos equipamentos da
academia a céu aberto para os idosos;
e) dentre as ações de melhoria está implantação de equipamento público para
prática de esportes, cujo programa deve ser definido em conjunto com a população
local;
f) incorporar ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana propostas específicas para a
localidade de Flora, que respondam às suas demandas em transporte, acessibilidade
e segurança, ampliando as oportunidades de transporte coletivo de passageiros e
orientando a solução de problemas como o fluxo de caminhões desviados da
Rodovia; a passagem em nível da ferrovia e o meio para a transposição adequada e
permanente do Rio Verde por pedestres e ciclistas;
3.3. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização do patrimônio
ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto Estruturante Trilhos da
Memória/Estação Flora;
3.4. O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável local com a inauguração de novos
arranjos e cadeias produtivos, tendo em vista alavancar a socioeconomia da
localidade e de seus moradores, de acordo com as seguintes indicações:
a) estimular e apoiar o associativismo, as iniciativas de empreendedorismo e a
capacitação da comunidade local, tendo em vista o seu engajamento e viabilização
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das finalidades das intervenções e propostas do Projeto Âncora Verde Rio em Flora, a
partir da pesquisa e identificação dos saberes e fazeres de sua população;
b) aproveitar a infraestrutura a ser instalada pelo Projeto Âncora Controle das Cheias
em Flora - do Eixo Saneamento Básico/Vertente Drenagem -, para o desenvolvimento
socioeconômico da localidade, a partir do aproveitamento do lago a ser formado
para a atividade de piscicultura em articulação com a EMATER;
c) explorar a vocação da localidade para o turismo náutico regional relacionado com
as potencialidades do Rio Verde para a navegação e a pesca de lazer no rio, no lago
(pesque e pague) e piscinas naturais, bem como para os esportes aquáticos;
d) instalar infraestrutura para camping, ranchos de pesca e embarcadouro na beira
do rio;
e) promover cursos e treinamentos voltados à manutenção das atividades náuticas
como construção e manutenção de embarcações artesanais, equipamentos de
pesca, entre outros, bem como estimular as iniciativas locais para atendimento ao
turista como hospedagem familiar e prestação de serviços em geral, em articulação
com o SEBRAE e Sistema S;
f) estimular e apoiar a organização de horta e pomar comunitários, de forma a
viabilizar os insumos necessários para a produção artesanal orgânica de produtos
culturalmente identificados e abastecer a loja-café da Estação Flora;
g) instalar um entreposto para comercialização da produção local de peixes.
4. São diretrizes para o Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé:
4.1. Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Colônia do Bem Estar, sob o qual as ações
de preservação e qualificação previstas no quadro a seguir apresentado, nas diretrizes
subseqüentes, nas diretrizes das demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de outros
que com ele guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser
definidas ao longo do tempo:
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EIXO ESTRATÉGICO PHCP
VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS
localização

segmentos do projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades
▪ Unidade da Paisagem 1
▪ Unidade da paisagem 2
▪ Unidade da Paisagem 3

PROJETO ÂNCORA:

COLÔNIA DO BEM ESTAR
Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória da Colônia Santa Fé
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia do turismo de
saúde, aproveitando a vocação existente as ações da Prefeitura
para instalação de Unidade Regional de Reabilitação
▪ Promover intervenções para qualificação ambiental urbana da
Colônia e área de entorno
▪ Ampliar as condições de mobilidade e acessibilidade
▪ Reforçar a participação do Município junto ao Circuito das
Águas

meios e articulações
▪ Articulação entre a SELTC e SEDECO para planejamento das
ações de turismo
▪ Articulação entre SELTC/SEMMA e SEMAP para a instalação da
APA Santa Fé
▪ Sistema S e SEBRAE
▪ SELTC/SEMS para a instalação do centro de treinamento e
pesquisa em saúde da reabilitação
▪ Universidades regionais
▪ FIOCRUZ
▪ Associação dos Municípios do Circuito das Águas
▪ SETUR MG

4.2. O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental urbana da Colônia Santa Fé e entorno, de acordo com as
seguintes indicações:
a) orientar a concepção dos projetos de intervenção na Colônia Santa Fé e entorno,
segundo as definições para a construção da Paisagem Cultural do Município e do
Núcleo Testemunhal;
b) promover a declaração do campus da Colônia Santa Fé como Área de Proteção
do Ambiente Cultural - APAC, delimitando sua área de entorno e impondo critérios e
parâmetros de ocupação do solo, considerando a implantação de projetos e
empreendimentos voltados para o turismo de saúde no futuro;
c) as novas intervenções no interior do campus da Colônia Santa Fé, sempre que
possível, deverão recompor o projeto urbanístico original;
d) incorporar ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana proposta específica para a
área onde se situa o campus da Colônia Santa Fé e seu entorno, que responda às
demandas em transporte, acessibilidade e segurança, ampliando as oportunidades
de transporte coletivo de passageiros e implantação de uma rede de ciclovias - no
interior do campus; na área de entorno; na ligação com a Estação Resende Carneiro
e na ligação do núcleo com a Cidade.
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4.3. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização:
a) do patrimônio ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto Estruturante Trilhos
da Memória/Estação Carneiro Resende; e
b) da história da saúde pública brasileira, para o que a Prefeitura deverá buscar a
adesão e apoio da FIOCRUZ para instalação de uma unidade, no campus da Colônia
Santa Fé, de guarda e difusão da memória das colônias de tratamento da hanseníase
no Brasil.
4.4. O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável do núcleo com a inauguração de nova
cadeia produtiva voltada para o turismo de saúde, tendo em vista alavancar a
socioeconomia do Município e promover seu maior engajamento no Circuito das
Águas.
a) consideram-se três Unidades da Paisagem (UP) como frentes de atuação do
Segmento Oportunidades:
unidades da paisagem
UP 1. Campus da Colônia Santa Fé

UP 2. Área de Entorno de Expansão do Turismo de Saúde

UP 3. Unidade de Conservação Ambiental/Área de Proteção
Ambiental - APA Santa Fé

Finalidades
▪ Preservação da memória da saúde pública do Brasil
▪ Preservação e qualificação das instalações da Colônia Santa
Fé como parte da memória de Três Corações
▪ Manutenção de sua finalidade de tratamento da
hanseníase
▪ Instalação de atendimento regional em reabilitação
▪ Reservar área para a expansão da infraestrutura do turismo
de saúde
▪ Atrair investimentos em turismo de saúde
▪ Fortalecer o papel de Três Corações como porta de entrada
do Circuito das Águas
▪ Instituir a APA Santa Fé/Base legal: Lei Federal n. 9.985, de
18 de julho de 2000
▪ Ampliar o sistema de áreas verdes do Município
▪ Promover condições favoráveis para candidatura do
Município aos repasses do ICMS Ecológico

b) constitui indicação para a UP1. Campus da Colônia Santa Fé a implantação do
Projeto Âncora Colônia do Bem Estar;
c) constituem indicações para a UP2. Área de Entorno da Expansão do Turismo de
Saúde:
(i) elaborar o Plano de Ocupação da área tendo como objetivo a instalação da
infraestrutura complementar ao turismo de saúde;
(ii) incentivar a implantação de centro de formação e pesquisa em saúde no nicho
da reabilitação, em articulação com a rede de universidades e centros
acadêmicos regional;
(iii) instalar um centro de informações do Circuito das Águas;
(iv) atrair investimentos tais como: hotelaria; spas e balneários, centros de beleza e
afins, identificados com o turismo de saúde.
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d) constituem indicações para a UP3. APA Santa Fé:
(i) instalar a APA Santa Fé, a partir de um programa de reflorestamento da área
com espécies nativas do Bioma Mata Atlântica;
(ii) articular-se com o Instituto Estadual de Florestas - IEF/MG para engajamento ao
Projeto Corredores Ecológicos, tendo como objetivo que a APA Santa Fé cumpra o
papel de banco regional de produção de mudas para o projeto;
(iii) a APA Santa Fé se constituirá em parque municipal, abrigando infraestrutura de
lazer - trilhas, áreas de picnic, entre outros usos similares -, além de abrigar
instalações para fins educativos sobre o Bioma Mata Atlântica, de forma a
representar uma opção de lazer para toda a população de Três Corações.
5. São diretrizes para o Núcleo Testemunhal Comunidades Quilombolas:
5.1. Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Identidade Quilombola, sob o qual as
ações de preservação e qualificação previstas no quadro a seguir apresentado, nas
diretrizes subseqüentes, nas diretrizes das demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de
outros que com ele guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a
ser definidas ao longo do tempo:
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EIXO ESTRATÉGICO PHCP
VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS
localização

segmentos do projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades

PROJETO ÂNCORA:

IDENTIDADE QUILOMBOLA
Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória das Comunidades Quilombola
▪ Conduzir o processo de reconhecimento da identidade
quilombola das comunidades junto à Fundação Palmares
▪ Apoiar os trâmites para acesso às políticas nacionais e direitos
das comunidades
▪ Revelar e potencializar os saberes e fazeres de seus moradores
como incremento do desenvolvimento socioeconômico e do
potencial turístico do lugar
▪ Identificar novos arranjos produtivos no âmbito da economia
solidária
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia do turismo em
benefício da população local
▪ Fomentar as atividades de produção familiar
▪ Promover intervenções para qualificação ambiental urbana e
ampliar as condições de mobilidade e acessibilidade das
comunidades
meios e articulações
▪ Fundação Cultural Palmares
▪ UNINCOR
▪ EMATER
▪ Articulação entre a SEDESO/SEDECO e SEMAP para
planejamento das ações de desenvolvimento econômico local
▪ Articulação SEPLAN/SEMOSP para o planejamento e execução
das obras

5.2. O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental e de vida nas Comunidades Quilombolas e entorno, de
acordo com as seguintes indicações:
a) orientar a concepção dos projetos de intervenção, segundo as definições para a
construção da Paisagem Cultural do Município e do Núcleo Testemunhal;
b) implantar programa de combate às situações que contribuem para a sua
vulnerabilidade, relacionadas com a infraestrutura de saneamento básico e sanitária,
melhorias habitacionais, provimento da mobilidade e transportes, melhorias nas
condições de circulação no interior dos núcleos e acessibilidade e qualificação
paisagística, assegurando a qualidade de vida das comunidades quilombolas;
c) construir quadra de esportes, parque infantil e academia pública para idosos;
d) promover programa de agricultura familiar, observando as tradições alimentares
das comunidades quilombolas, em articulação com a EMATER.
5.3. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização da cultura
quilombola e do patrimônio ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto
Âncora Identidade Quilombola e o Projeto Estruturante Trilhos da Memória/Estação
Cota, respectivamente.
a) no âmbito do Projeto Âncora Identidade Quilombola, a SELTC conduzirá as ações
necessárias para a obtenção do reconhecimento e certificação das comunidades
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quilombolas do Município junto à Fundação Cultural Palmares, a partir do
estabelecimento de um processo compreensivo junto a esses grupos sociais,
orientando e tomando as providências cabíveis, de forma a assegurar o seu acesso às
políticas e programas nacionais específicos;
b) a preservação do patrimônio ferroviário do Núcleo Testemunhal atenderá às
indicações descritas no âmbito do Projeto Estruturante Trilhos da Memória/Estação
Cota.
5.4. O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas com a
inauguração de novos arranjos e cadeias produtivas, tendo em vista alavancar a
socioeconomia das localidades e de seus moradores, de acordo com as seguintes
indicações:
a) a partir do resgate e registro das práticas artesanais e culturais, da transmissão oral
de suas estórias, das festas e crenças, gastronomia e vestuário, a SELTC implementará
o Projeto Âncora Identidade Quilombola, com o objetivo de potencializar a
visibilidade e o incremento da riqueza cultural do Município, em prol do
desenvolvimento social e econômico dessas comunidades, como parte integrante da
política de turismo;
b) a SELTC buscará articulação com o Grupo de Pesquisas - Minas Gerais:
Diálogos/Acervos Tricordianos da UNINCOR, como meio de qualificar o planejamento
das ações do Projeto Âncora Identidade Quilombola;
c) reservar área para plantio e produção da taquara, de forma a viabilizar o fabrico
de produtos culturalmente identificados com a tradição artesanal de utensílios para
comercialização na loja-café Estação Cota;
d) estimular e apoiar a organização de horta e pomar comunitários, de forma a
viabilizar os insumos necessários para a produção artesanal orgânica de produtos da
tradição quilombola e abastecer a loja-café da Estação Cota.

IV. Vertente Paisagem Cultural
1. Por se tratar de um sistema aberto integrado por diferentes componentes em uma
relação de transversalidade, a construção qualificada da Paisagem Cultural de Três
Corações resultará da efetivação do conjunto de diretrizes e propostas constantes
deste Eixo Estratégico, bem como nos demais que com ela guardam relação.
2. Tendo em vista que uma Paisagem Cultural resulta das transformações ao meio
ambiente natural preexistente, decorrentes do processo antrópico de ocupação, das
atividades humanas e das formas de apropriação dos espaços e do território, as
diretrizes para a construção qualificada da paisagem cultural de Três Corações estão
distribuídas nas seguintes dimensões e componentes:
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2.1. Dimensão natural e paisagística - caracteriza-se pela presença e/ou permanência
dos recursos naturais no território municipal.
a) os rios, em especial o Rio Verde e o Rio do Peixe;
b) as colinas ou ‘mar de morros’;
c) os fragmentos florestais;
d) os parques, praças e jardins;
e) os ipês pulverizados pelo território.
2.2. Dimensão patrimonial - caracteriza-se pelo legado construído e conformação
espacial e morfológica dos assentamentos humanos do Município.
a) o Centro Histórico;
b) os bens imóveis preservados;
c) os Núcleos Testemunhais;
d) as pontes e as ladeiras;
e) o patrimônio ferroviário.
2.3. Dimensão simbólica - caracteriza-se, de um lado, pela atribuição de valores,
costumes e hábitos de apropriação dos espaços pela população, de outro lado, pelas
manifestações da afirmação do senso de pertencimento e identidade do seu povo.
a) a tradição agropecuária de abastecimento e produção de alimentos;
b) os saberes e fazeres;
c) as expressões artísticas e culturais, festas e religiosidade;
d) o espírito mineiro;
e) as relações sociais, com a modernidade e com a cidade.
3. São diretrizes da dimensão natural e paisagística da Paisagem Cultural, além de
outras previstas no Eixo Estratégico Meio Ambiente:
3.1. Palmáceas nativas e massas arbóreas floríferas do bioma Mata Atlântica devem
ser utilizadas para o enquadramento das áreas de entorno aos bens tombados,
atribuindo-lhes valorização por meio da ambiência diferenciada e da beleza estética;
3.2. As propostas de intervenção e melhoria do sistema viário previstas no Plano
Municipal de Mobilidade Urbana serão sempre associadas à qualificação paisagística
do local onde ocorrerem.
4. As diretrizes da dimensão patrimonial da Paisagem Cultural são aquelas previstas
neste Eixo Estratégico que com ela guardem relação, em especial as Vertentes
Patrimônio Construído, Patrimônio Ferroviário e Núcleos Testemunhais.
5. As diretrizes da dimensão simbólica da Paisagem Cultural são aquelas previstas
neste Eixo Estratégico que com ela guardem relação.
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V. Patrimônio Imaterial, Place Branding & Turismo
1. A SELTC deverá ampliar a identificação do acervo dos bens imateriais do Município,
a partir da elaboração e organização de um amplo Inventário dos Bens Intangíveis,
multiplicando as pesquisas, a documentação e registro junto à população, cobrindo
todo o território municipal.
2. As ações para refundação do place branding do Município, bem como aquelas
destinadas à exploração de atrativos turísticos, dependem da completude do
mapeamento de suas potencialidades, ainda por identificar e avaliar, dessa forma,
deverá ser efetivada ampla varredura por todo o território municipal com essa
intenção, com o apoio de consultoria especializada.
3. Sendo estratégico o envolvimento da população para o sucesso dessas iniciativas,
deverá ser organizado um plano de mobilização e comunicação, de forma a
favorecer a criação das sinergias necessárias ao envolvimento de todos os atores e
segmentos da sociedade tricordiana.
4. Especial atenção deve ser dada à produção de uvas Syrah e ao patrimônio
construído de antigas fazendas, pelo potencial que representam para o turismo
contemporâneo e para articulação regional, em ações conjuntas com outros
Municípios viticultores e diante das inúmeras propriedades rurais originais presentes no
Sul de Minas, favorecendo a organização de um circuito regional nos moldes das
fazendas do Vale do Café.
5. A expansão da produção de orgânicos e o beneficiamento de produtos artesanais
culturalmente identificados constituem um potencial a ser estimulado no âmbito de
seu aproveitamento para o turismo gastronômico e cultural.
6. Um programa amplo de estímulo à expansão e qualificação de investimentos nos
serviços de turismo pelos agentes locais deve ser previsto e posto em prática, a partir
do novo Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, bem como acionadas as
fontes de financiamento disponíveis em programas federais e estaduais do setor, além
do estabelecimento de parcerias com o SEBRAE e o Sistema S para formação de mão
de obra e desenho de modelos de negócios.
7. A profissionalização e o design de produtos para o turismo devem constar do
planejamento municipal para o setor, devendo este atuar como promotor das ações
de qualificação e capacitação dos produtores locais com consultorias especializadas.
8. O patrimônio paisagístico deve ser aproveitado como elemento de refundação do
place branding municipal, em especial os ipês, cujo potencial deve ser amplificado,
inclusive, na construção intencional de paisagens, especialmente no meio urbano.
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VI. Gestão do PHCP
1. A Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura - SELTC deve formular o seu
planejamento estratégico, na expectativa do pleno cumprimento de sua missão e na
afirmação de seu protagonismo na condução e/ou incidência em todos os
processos da Administração que afetem a preservação do PHCP do Município, e do
fortalecimento da articulação com as demais Secretarias, tendo ainda como
objetivos:
a) firmar a efetividade de suas competências e das políticas municipais sob sua
responsabilidade;
b) captar novos perfis profissionais, qualificar e atualizar continuamente seus quadros
técnicos, incluindo a participação de seu corpo funcional concursado em eventos
profissionais, bem como em exposições, mostras e atividades fora do Município, de
forma a conhecer e atualizar-se com as novas tendências em seus campos de
atuação;
c) instituir um setor de licenciamento de obras e projetos para avaliação e
manifestação conclusiva quanto à emissão de alvará e habite-se, nos casos de
projetos localizados no Centro Histórico, APAC, Núcleos Testemunhais, áreas de
entorno de bens preservado e iniciativas da própria Prefeitura nesses locais, de forma
a se integrar ao processo de licenciamento da Secretaria responsável e de acionar a
prerrogativa decisória do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de
Três Corações - COMPHC apenas em casos especiais ou omissos;
d) ampliar o uso de recursos tecnológicos na promoção e divulgação do patrimônio
histórico e cultural;
e) explorar alternativas para o financiamento de suas ações;
f) alinhar-se com as novas tendências da economia criativa e reforçar a interação
com as iniciativas da sociedade;
g) expandir sua participação na economia local.
2. Para promover o aprimoramento de suas competências e capacidades, a SELTC
deve buscar apoio em consultorias especializadas, tendo em vista a sua preparação
em duas frentes: formular seu planejamento estratégico e; ampliar o place branding
do Município.
3. O processo participativo de reformulação do place branding de Três Corações
deve ser aproveitado para a criação das sinergias necessárias ao aproveitamento do
PHCP como vetor das transformações territoriais propostas neste Plano Diretor,
reunindo sociedade, empresários e Poder Público em torno do fortalecimento da
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identidade municipal e da criação de diferenciais de atratividade, potencializando a
economia do turismo local.
4. Adequar e aprovar a proposta para a Política Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Três Corações às diretrizes deste Plano
Diretor.
5. Formular um novo Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável à luz
das estratégias definidas neste Plano Diretor para o setor.
6. Promover a capacitação e envolver os Conselhos Municipais sob sua
responsabilidade nos processos de formulação das respectivas políticas e planos
setoriais competentes.
7. Retomar as atividades para execução do Inventário de Proteção do Acervo Cultural
de Três Corações, pautando-se pelos seguintes comandos:
a) firmar juridicamente a posição da Prefeitura quanto ao caráter meramente
ferramental do inventário como recurso para avaliação do patrimônio cultural do
Município e instrução posterior das medidas de proteção previstas na legislação
aplicável;
b) estabelecer um processo transparente junto à população para criar um ambiente
compreensivo, de modo a estimular a preservação do patrimônio cultural e construído
do Município, de acordo com as orientações do Manual de Aplicação de Educação
Patrimonial: Inventários Participativos do IPHAN de 2016;
c) instituir mecanismos de incentivo à preservação dos bens imóveis privados pelos
seus proprietários, conforme a legislação tributária aplicável, demais instrumentos de
indução do desenvolvimento urbano previstos neste Plano Diretor e na legislação de
uso e ocupação do solo urbano;
d) ampliar a transferência dos recursos do ICMS Cultural.
8. Estabelecer um programa de identificação e registro do patrimônio imaterial
municipal, que envolva a população, de forma a reunir um amplo acervo
iconográfico, documental e material, testemunho dos saberes, fazeres e tradições de
seu povo e de sua história.
9. Instituir um sistema de classificação do acervo imaterial, organizá-lo e tratá-lo para
exposição e consulta em edificação preparada para receber o Arquivo Público de
Três Corações, a ser instalado em bem tombado municipal.
10. Fomentar programas de estímulo à formação e ativismo cultural da população, tais
como:
a) implantação de equipamentos culturais nos bairros, a exemplo de bibliotecas
comunitárias, entre outras unidades;
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b) realizar investimentos em ações voltadas a incentivar as iniciativas de
empreendedorismo da população jovem do Município, espécie de plataforma de
idéias, dotadas dos recursos necessários à sua inclusão digital, buscando parcerias
junto ao SEBRAE, Sistema S e centros acadêmicos;
c) apoiar as iniciativas da sociedade e grupos culturais implicadas com o fomento da
economia criativa.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema PHCP:
Tema: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO
EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA VIVA

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Pela observação da dinâmica do mercado

- Revelar e valorizar o PHCP de Três Corações.

imobiliário local, da ineficácia dos instrumentos

- Firmar a sua apropriação pela população e estimular o senso de pertencimento.

de proteção vigentes e, em que pesem os

- Promover o PHCP como elemento chave da estratégia de desenvolvimento local.

esforços de gestão, o risco é de Três Corações, ao

- Ampliar o Place Branding de Três Corações e sua atratividade turística.

comprometer a expressão e a integridade de seu

- Evoluir com o patamar atual da gestão do PHCP.

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico
- Resgatar a importância do patrimônio construído de Três Corações, preservando a
sua memória e estimulando o senso de pertencimento na população.
- Viabilizar o Projeto Estruturante: Trilhos da Memória (Vertente Patrimônio
Ferroviário).

patrimônio histórico, cultural e paisagístico,

- Promover ações articuladas para combate à situação de vulnerabilidade das
Comunidades Quilombolas do Município e de afirmação de sua identidade.

venha a se transformar em um ‘território do

- Viabilizar o Projeto Âncora: Verde Rio em Flora (Vertente Núcleos Testemunhais).

esquecimento’.

Classificação do Cenário
TENDENCIAL/INERCIAL

- Viabilizar o Projeto Âncora: Colônia do Bem Estar (Vertente Núcleos Testemunhais).
- Adotar o conceito de Paisagem Cultural para o incremento do patrimônio
paisagístico da Cidade de Três Corações.
- Estabelecer estratégia para firmar a associação entre o patrimônio cultural e o
turismo sustentável como fator relevante do desenvolvimento socioeconômico do
Município e promover a refundação de seu place branding.
- Fomentar o processo de transformação na gestão do PHCP, a partir da formulação e
implantação do planejamento estratégico na SELTC, tendo como metas centrais: (i) o
pleno cumprimento de sua missão; (ii) a afirmação de seu protagonismo e/ou
incidência sobre as políticas, planos, programas e ações municipais que envolvam ou
afetem a preservação do PHCP; e (iii) que se relacionem com o planejamento do
turismo e do lazer no Município.
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Diretrizes Setoriais
Patrimônio Construído

Centro Histórico
Áreas de Entorno de Bens
Tombados

Patrimônio Ferroviário

Núcleos Testemunhais

Projeto Estruturante

Projeto Âncora
VERDE RIO EM FLORA

TRILHOS DA MEMÓRIA

Paisagem Cultural

Dimensão Paisagística
Dimensão Patrimonial
Dimensão Simbólica

Projeto Âncora

Patrimônio Imaterial, Place
Branding & Turismo

Gestão do PHCP

Segmento Patrimônio Imaterial
Segmento Rural
Segmento Place Branding &
Turismo

Diretrizes Operacionais
Diretrizes Normativas
Diretrizes Reivindicativas e de
Articulação

COLÔNIA DO BEM ESTAR
Projeto Âncora
IDENTIDADE QUILOMBOLA
Área do
Estádio Elias
Arbex

APAC
Centro
Histórico

Estação Três
Corações

OUC
Controle de Cheias

Estação Flora
Estação
Carneiro
Resende
Estação Cota
Estação São
Tomé

Identidade
Quilombola

Patrimônio
Ferroviário
Núcleos
Testemunhais

LEGENDA

PROJETO
ESTRUTURANTE

Verde Rio Em
Flora
Colônia Do
Bem Estar

Patrimônio
Construído

PROJETO
ESTRUTURANTE

APAC
Santa Fé

APA
Santa Fé

PROGRAMA

INSTRU
MENTO

Recorte Territorial

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
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Tema: Meio Ambiente
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
Para que o desenvolvimento do Município seja pautado pela sustentabilidade
ambiental, este Eixo Estratégico tem como objetivo central a reconstrução da
paisagem natural de Três Corações, a partir de estratégias de conservação,
preservação e recuperação do meio ambiente e redução de riscos, que visem a
afirmação da Paisagem Cultural e a melhoria da qualidade de vida da população,
ao abrigo dos dispositivos da legislação ambiental federal, estadual e municipal.
Também se faz necessário considerar a sua inter-relação com as propostas dos Eixos
Estratégicos dos temas de Saneamento Básico, Clima Urbano, Território e Mudanças
Climáticas, Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, Mobilidade Territorial e Urbana
e Área Rural, e com os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano,
tendo em vista a construção de uma agenda integrada para a gestão ambiental
territorial e da Cidade.

(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
-

Abrigar os instrumentos da legislação ambiental federal, estadual e municipal.
Instituir o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos do Município.
Ampliar a proteção das Áreas de Preservação Permanente - APPs, incluindo as
nascentes em área urbana.
Ampliar a capacidade de provimento e manutenção dos serviços ambientais.
Direcionar ações para a definição e tratamento das áreas de risco.
Direcionar ações para a definição de medidas de controle e monitoramento
ambiental para atividades potencialmente poluidoras.

(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
-

-

Viabilizar o Projeto Estruturante: Presença Verde.
Promover a reposição e o aumento da cobertura florestal do Município garantindo,
dessa forma, o resgate da biodiversidade local e a manutenção das nascentes,
além do conforto térmico e qualificação paisagística do meio urbano.
Proteger e valorizar as áreas verdes existentes no Município através da instituição e
adoção dos instrumentos de proteção ambiental aplicável1.
Estimular o engajamento da população na conservação ambiental.

Considera-se como áreas protegidas as Unidades de Conservação, APPs, Reserva Legal e áreas de
fragmento florestal preservados e protegidos por leis específicas.
1
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-

Enquadrar a legislação ambiental municipal aos comandos da legislação federal.
Engajar o Município nos programas ambientais estaduais.
Articular-se com a Vertente Paisagem Cultural do Eixo Estratégico Patrimônio
Preservado, Memória Viva.
Articular-se com o Eixo Estratégico Três Corações Resiliente.
Articular-se com o Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida.
Articular-se com o Eixo Estratégico Rotas e Caminhos.
Articular-se com o Eixo Estratégico Valoriza Rural.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
-

TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 1: Corredores Verdes
FORÇAS
▪ 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.

P
3

OPORTUNIDADES
▪ O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi
implementado no Município e as áreas de APP e
Reserva Legal foram identificadas, permitindo
mapear possíveis eixos para formação de
corredores ecológicos.
▪ Integração ao Programa PróMananciais/COPASA.
▪ Integração ao Programa Corredores
Ecológicos/IEF.

P
3

FRAQUEZAS
▪ O Município possui baixa cobertura florestal
na área urbana e expressiva fragmentação de
florestas na zona rural.
▪ Expansão da cidade e das atividades agrícolas
sem regulamentação específica de espaços
para a proteção, preservação e recuperação
das florestas/vegetação nativas,
principalmente na área rural.
AMEAÇAS
▪ Efeitos diretos no clima urbano com potencial
aumento da ocorrência de ilhas 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).

P
3+

P
2+

Tema: Meio Ambiente / Segmento 1: Corredores Verdes
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
FORÇAS
Interno
FRAQUEZAS
Ambiente
OPORTUNIDADES
Externo
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
3
Embora os aspectos negativos tenham uma elevada
intensidade, o Munícipio possui instrumentos internos que
3+
favorecem a implementação de ações de conservação e
3
recuperação ambiental, além de poder contar com outros
2+
atores que podem integrar projetos comuns, como a COPASA,
e políticas ambientais consolidadas para a preservação
ambiental, como o CAR.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 2: Proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs)
FORÇAS
▪ Artigos acadêmicos, estudos e pesquisas sobre
o meio ambiente do Município, em especial
sobre as nascentes na área urbana,
identificando a sua localizações.
▪ Implementação do CAR na área rural.

P
2

FRAQUEZAS
▪ Degradação das nascentes da Cidade e
avanço de usos agrícolas e urbanos sobre
matas ciliares da faixa marginal dos rios.

OPORTUNIDADES
▪ Lei n° 12.651/2012 – Código Florestal:
Legislação federal específica sobre proteção das
áreas de APP e instituição do CAR.
▪ Programa Pró-Mananciais/COPASA.
▪ Integração ao Programa Corredores
Ecológicos/IEF.

P

AMEAÇAS
▪ Assoreamento dos rios.
▪ Comprometimento da qualidade e
quantidade da água, em especial no período
estiagem, para abastecimento e irrigação.
▪ Diminuição das áreas de vegetação nativa.

2+

P
3+

P
2+

Tema: Meio Ambiente / Segmento 2: Proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs)
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Embora a legislação federal propicie condições ao Município de
Interno
implementar ações de preservação das APPs, o que se
FRAQUEZAS
3
apresenta hoje é um quadro de degradação ambiental das
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
nascentes nas áreas urbanas e baixa cobertura florestal das
Externo
AMEAÇAS
2+
matas ciliares na área rural.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 3: Instrumentos de Gestão Ambiental
FORÇAS
▪ 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).

P
2

FRAQUEZAS
▪ Os instrumentos para a execução da Política
Municipal de Meio Ambiente não estão
plenamente definidos e regulamentados, não
possuindo capítulo específico na Lei n°
3.831/2013.
▪ Legislação ambiental não espelha as
condições territoriais do Município, havendo
ainda necessidade de integrar os problemas
ambientais e as diretrizes de ação da política
para o setor.
▪ Necessidade de estruturar e aparelhar o
Sistema Municipal de Meio Ambiente para a
construção de capacidades institucionais que
consigam gerir informações e procedimentos
técnicos.

OPORTUNIDADES
▪ Possibilidade de adesão do Município aos
repasses do ICMS Ecológico.

P
2

AMEAÇAS
▪ Continuidade das perdas ambientais.

P
3

P
3+

Tema: Meio Ambiente / Segmento 3: Instrumentos de Gestão Ambiental
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Embora o Município possua Sistema Municipal de Meio
Interno
Ambiente, não há uma definição clara e objetiva dos
FRAQUEZAS
3
instrumentos de gestão ambiental, para além do licenciamento
Ambiente
OPORTUNIDADES
2
e fiscalização, que possam efetivar as diretrizes da Política
Externo
AMEAÇAS
3+
Ambiental existente e sejam aderentes aos problemas
ambientais do território.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: Meio Ambiente / Segmento 4: Zoneamento Urbano
P
3

OPORTUNIDADES
▪ Possibilidade de definir “zonas tampão” no
entorno da ZE2 para garantir a sua proteção e
manutenção.
▪ Possibilidade de definir diretrizes e
instrumentos que garantam, por exemplo,
restrições ao licenciamento ambiental e
urbanístico no perímetro urbano.

P
3

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ Processo de revisão do PDDUA e da legislação
de parcelamento, uso e ocupação do solo, que
preencherá lacunas e corrigirá deficiências da
legislação vigente.

FRAQUEZAS
▪ 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.
▪ 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 no
Anexo do PDDUA/2006.
▪ Ausência de estratégias para definição de
corredores de passagem de animais entre as
áreas verdes.
AMEAÇAS
▪ As áreas definidas na ZE2 estão sujeitas a
pressões de diversas naturezas, entre elas a
expansão urbana e a produção agrícola.

P
2+

P
2+

Tema: Meio Ambiente / Segmento 4: Zoneamento Urbano
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
FORÇAS
Interno
FRAQUEZAS
Ambiente
OPORTUNIDADES
Externo
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
3
Embora a delimitação da ZE2 no PDDUA/2006 seja de
fundamental importância para a conservação de áreas de
2+
vegetação nativa, há uma crescente pressão sobre esta Zona,
3
até mesmo intervenções. Para a garantia de sua preservação, é
2+
importante definir uma regulamentação específica para estes
espaços, como a criação de Unidades de Conservação. E ainda
a definição de diretrizes e critérios que condicionem a
expansão urbana e agrícola sobre estas áreas.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 5: Desenvolvimento Rural
FORÇAS
▪ Secretaria Municipal de Agricultura exclusiva.
▪ Sistema Municipal de Meio Ambiente instituído.

P
2

FRAQUEZAS
▪ Falta de diretrizes para o Macrozoneamento
que possa integrar a gestão da área rural no
que se refere à manutenção de infraestrutura
mínima.
▪ Falta de instrumentos para a gestão da zona
rural.
▪ Desenvolvimento das atividades agrícolas
sem critério de localização.

OPORTUNIDADES
▪ Possibilidade de identificação das propriedades
rurais através do CAR.

P
3

AMEAÇAS
▪ As práticas agropecuárias que não atendem
aos critérios de preservação ambiental.

P
2

P
3

Tema: Meio Ambiente / Segmento 5: Desenvolvimento Rural
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
O Município possui informação sobre a área rural de seu
Interno
território através do CAR e ainda conta com secretarias
FRAQUEZAS
2
exclusivas de agricultura e meio ambiente. Condição que
Ambiente
OPORTUNIDADES
3
favorece a construção de ações integradas para o
Externo
AMEAÇAS
3
desenvolvimento rural.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE
INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 6: Instrumentos Econômicos
FORÇAS
▪ Definição de fragmentos de vegetação como
Zona Especial de Preservação Ecológica (ZE 2) no
PDDUA/2006.

P
3

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

OPORTUNIDADES
▪ Implementação do CAR nas propriedades rurais
com a identificação das áreas de Reserva Legal e
de Preservação Permanente.

P
2

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

▪ A preservação de áreas verdes favorece o
sequestro de carbono da atmosfera,
contribuindo para a redução da emissão de
gases de efeito estufa.

P
2

P
3

Tema: Meio Ambiente / Segmento 6: Instrumentos Econômicos
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
3
Embora o Município possua fragmentos de vegetação nativa
Interno
protegidos pelo Plano Diretor, estas áreas estão vulneráveis
FRAQUEZAS
2
aos vetores de pressão, prioritariamente de expansão urbana e
Ambiente
OPORTUNIDADES
2
agrícola. Para ter acesso a instrumentos econômicos, estas
Externo
AMEAÇAS
3
áreas devem ser protegidas através da criação de Unidades de
Conservação no âmbito do SNUC.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE
INTERNO

Tema: Meio Ambiente / Segmento 7: Infraestrutura Urbana
FORÇAS
▪ As condições ambientais urbanas são razoáveis,
com algumas deficiências importantes como a
ocupação de áreas de risco e as pressões sobre
áreas verdes remanescentes.

P
2

FRAQUEZAS
▪ Sistema de drenagem ineficiente.

OPORTUNIDADES
▪ Garantir condições ambientais adequadas para
a manutenção e a 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 sólidos
urbanos.

P

AMEAÇAS
▪ 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.

2

P
2+

P
2+

Tema: Meio Ambiente / Segmento 7: Infraestrutura Urbana
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
FORÇAS
Interno
FRAQUEZAS
Ambiente
OPORTUNIDADES
Externo
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
2
Parte dos problemas ambientais do Município está relacionada
a ineficiência do sistema de drenagem, que ocorre devido à
2+
baixa cobertura florestal, avanço sobre as áreas naturais de
2
inundação dos rios, entre outros. Situação que se depara com
2+
instrumentos de gestão ambiental difusos e falta de projetos
estratégicos que integrem ações que se direcionem as causas
deste problema.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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▪

Matriz de Pesos

SEGMENTO
Seg.1:
Corredores Verdes
Seg.2:
Proteção de APPs
Seg.3:
Instrumentos de Gestão Amb.
Seg.4:
Zoneamento Urbano
Seg.5:
Desenvolvimento Rural
Seg.6:
Instrumentos Econômicos
Seg.7:
Infraestrutura Urbana
TOTAL

▪

▪

-

-

-

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

CENÁRIOS

3

3

3+

2+

POSITIVO

2

2+

3+

2+

NEGATIVO

2

2

3

3+

TENDENCIAL

3

2+

2+

2+

NEGATIVO

2

3

2

3

TENDENCIAL

3

2

2

3

TENDENCIAL

2

2

2+

2+

NEGATIVO

17

17(2+)

17(4+)

17(5+)

1P|3T|3N

Gráfico

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Ponderações
Há um relativo equilíbrio entre os aspectos desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças) e
os favoráveis (Forças e Oportunidades) e a correlação entre eles, sugere um
cenário tendencial.
Também é possível fazer uma correlação entre os aspectos Oportunidades e
Ameaças, que mantém relativo equilíbrio.
O conjunto de Ameaças é o que possui maior soma entre todos os aspectos,
embora o conjunto de Forças tenha um peso aproximado. Neste sentido, o
Município possui potencial para avançar neste cenário que se coloca como
tendencial.
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▪

Cenário Geral

Através da análise do território pela perspectiva ambiental, a fragmentação florestal
se destaca visivelmente frente aos principais problemas identificados no Município:
processos erosivos na área rural, assoreamento dos rios, enchentes, degradação de
APPs, incluindo áreas de nascente na zona urbana. Observa-se, ainda, a falta de
diretrizes estratégicas e eficientes para reversão deste quadro. No âmbito da Política
Municipal de Meio Ambiente, os instrumentos de gestão ambiental se apresentam de
maneira difusa e as áreas verdes existentes na zona urbana, definidas pelo atual Plano
Diretor, seguem vulneráveis aos vetores de pressão pela ocupação do solo.

(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
PROJETO ESTRUTURANTE: Presença Verde
VERTENTE 1: RECONSTRUÇÃO DA PAISAGEM
Segmento 1: Corredores Verdes
Segmento 2: Proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs)
VERTENTE 2: QUALIDADE AMBIENTAL URBANA
Segmento 4: Zoneamento Urbano
Segmento 7: Infraestrutura Urbana
PROGRAMA: Programa Municipal de Arborização Urbana
VERTENTE 3: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Segmento 5: Desenvolvimento Rural
PROGRAMA: Programa Municipal de Reflorestamento
VERTENTE 4: GESTÃO AMBIENTAL
Segmento 3: Instrumentos de Gestão Ambiental
Segmento 6: Instrumentos Econômicos
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(vii) Diretrizes Setoriais:
1. São diretrizes transversais às Vertentes deste Eixo Estratégico:
1.1. O Poder Público deverá pautar a sua ação com base no exercício efetivo das
atribuições e obrigações que lhe são conferidas pela Constituição Federal, do Estado
de Minas Gerais e pela Lei Orgânica Municipal, além da legislação federal e estadual
pertinente, em especial:
(i) Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011, que regulamenta o
licenciamento ambiental municipal;
(ii) Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que regulamenta os crimes
ambientais; e
(iii) Resolução CONAMA no 237, de 19 de dezembro d 1997, que regulamenta o
EIA/RIMA.
1.2. Promover o pleno gozo do direito de toda a população ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cumprindo e fazendo cumprir as responsabilidades
coletivas na defesa, preservação, recuperação e conservação do patrimônio natural
do Município e sua sustentabilidade.
2. Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Presença Verde, sob o qual as ações de
preservação e qualificação previstas no quadro a seguir apresentado, nas Vertentes e
diretrizes subseqüentes deste Eixo Estratégico e nas diretrizes de outros que com ele
guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo
do tempo:
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EIXO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRUTURANTE:

Três Corações Saudável
localização

Presença Verde
finalidades
Firmar a Paisagem Cultural do Município
Recuperar a qualidade ambiental do território
Combater os passivos ambientais
Assegurar a manutenção dos serviços ambientais
Cumprir as responsabilidades municipais quanto à proteção do
meio ambiente
▪ Efetivar o desenvolvimento local sustentável
▪ Ampliar o bem estar da população e visitantes
▪
▪
▪
▪
▪

componentes
▪ Vertente Reconstrução da Paisagem
▪ Vertente Qualidade Ambiental Urbana
▪ Meio Rural Sustentável
▪ Gestão Ambiental

vinculações
▪ Programa Municipal de Reflorestamento
▪ Programa Municipal de Arborização Urbana
▪ Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva
▪ Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida
▪ Eixo Estratégico Valoriza Rural
▪ Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
▪ Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
▪ Macrozoneamento
▪ Perímetro Urbano
▪ Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano
▪ Programas Ambientais Estaduais
▪ Projeto Pró-Espécie do MMA/ICMBio/GEF

I. Vertente Reconstrução da Paisagem
1. O Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos do Município de Três Corações é
constituído por áreas com distintos regimes de proteção e preservação, de acordo
com sua natureza e destinação, e com a seguinte composição:
1.1. No meio rural:
a) a malha hídrica que irriga o território municipal;
b) as sub-bacias hidrográficas derivadas da BH do Rio Grande, que se superpõem ao
território municipal - Baixo Rio Verde, Rio do Peixe, Rio São Bento, Rio Lambari e Rio
Palmela;
c) a Serra das Ninfas, a Serra do Jurumirim, a Serra da Onça e a Serra do Palmital;
d) os fragmentos florestais de vegetação nativa e matas ciliares residuais;
e) as Áreas de Preservação Permanente - APP, declaradas pela legislação federal,
presentes em Três Corações, a saber:
(i)

faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, nas larguras estabelecidas pelo Código Florestal vigente;
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(ii) as nascentes e olhos d’água;
(iii) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
(iv) as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive e respectivos topos de morros.
f) a APA Santa Fé, destinada à recomposição da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica da região, incluindo espécies reconhecidas como ameaçadas de extinção;
g) as áreas reflorestadas e de Reserva Legal decorrentes da adesão ao Cadastro
Ambiental Rural - CAR a qualquer tempo.
1.2. No meio urbano:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

praças e jardins;
áreas verdes e parques;
faixas de proteção dos corpos hídricos;
arborização urbana;
projetos públicos paisagísticos ou privados que contribuam para a Paisagem
Cultural;
(vi) reserva obrigatória de áreas verdes em parcelamentos;
(vii) faixas non aedificandi reservadas à manutenção da vegetação nativa ou ao
florestamento ou revegetação;
(viii) áreas declaradas como Unidades de Conservação Ambiental;
(ix) área do Projeto Urbano Estação Ferroviária / Rio Verde / Estádio;
(x) APAC Centro Histórico e áreas de entorno de bens tombados;
(xi) APAC Santa Fé e área de entorno.
1.3. Outras áreas que vierem a ser reservadas à preservação, assim declaradas em
razão do interesse social, destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:
(i) manter a fixação do solo com cobertura vegetal;
(ii) conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos;
(iii) proteger várzeas e áreas de alagamento;
(iv) proteger áreas úmidas
(v) abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
(vi) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
(vii) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
(viii) instituição de parques e áreas verdes;
(ix) assegurar condições de bem-estar público.
1.4. Por ocasião da transformação admitida em lei, da propriedade de uso rural para o
uso urbano, serão mantidas integralmente as áreas de preservação e de reserva legal,
decorrentes da adesão ao CAR, passando a fazer parte do Sistema de Áreas Verdes e
Espaços Públicos do meio urbano.
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2. Eleger espécie símbolo da Mata Atlântica e de Três Corações - o ipê - para
sensibilizar a população sobre as ações de conservação e preservação ambiental.
3. Direcionar ações para recomposição das matas ciliares nas faixas marginais de
proteção dos corpos hídricos, em especial dos Rios Verde e do Peixe.
4. Direcionar ações de recuperação e reflorestamento das áreas destinadas à
proteção ambiental e reconstrução da paisagem que possuem baixo grau de
conservação.
5. Identificar as áreas de nascentes no meio urbano e promover a sua recuperação e
proteção ambiental.
6. Dar continuidade ao engajamento do Município ao Projeto Pró-Mananciais da
COPASA.
7. Definir áreas estratégicas para a implantação de corredores verdes, a partir da
integração das áreas protegidas ao ‘Projeto Corredor Ecológico - Unindo Florestas e
Articulando Forças’, em implementação pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.

II. Vertente Qualidade Ambiental Urbana
1. Avaliar o potencial de áreas que integram o Sistema de Áreas Verdes e Espaços
Públicos para constituição de Unidades de Conservação no meio urbano e/ou em
áreas que abriguem funções de viés urbano, com destaque para área localizada na
Colônia Santa Fé, Mata do Atalaia/Horto Municipal Chácara das Rosas.
1.1. A Prefeitura deverá realizar os levantamentos cartoriais e topográficos necessários
para a perfeita delimitação das UCs.
2. Orientar o Programa Municipal de Arborização Urbana, com vistas a promover o
conforto térmico nos logradouros públicos, ampliar as condições de seqüestro de
carbono e mitigar os riscos ao sistema de drenagem decorrentes da
impermeabilização do solo e da baixa cobertura florestal, de acordo com as seguintes
indicações:
a) Implantar o Programa continuamente em três fases:
(i) fase 1/curto prazo - atingir o patamar de 12m2 (doze metros quadrados) de área
verde por habitante, segundo recomendação da OMS - Organização Mundial da
Saúde;
(ii) fase 2/médio prazo - atingir o patamar de 15 m2 (quinze metros quadrados) de
área verde por habitante, segundo recomendação da Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana - SBAU;
(iii) fase 3/longo prazo - ampliar o coeficiente mínimo continuamente ao longo do
tempo, na razão do crescimento populacional de Três Corações.
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b) a distribuição das áreas verdes deve atender à premissa da pulverização no meio
urbano, de forma a distribuir seus benefícios pelo território da Cidade, além de ser
implantadas nas demais localidades do Município;
c) recuperar e expandir a área do Horto Municipal Chácara das Rosas, com vistas ao
cultivo de espécies do bioma Mata Atlântica adequados à arborização pública, à revegetação dos recursos naturais degradados e florestamento de parques, praças e
jardins;
d) no Horto Municipal deverá ser prevista reserva de área para a produção de mudas
de espécies frutíferas de forma a incluir pomares nos parques e áreas verdes do
Município, bem como hortaliças, leguminosas, ervas e temperos para distribuição e
estímulo à multiplicação de hortas urbanas.
3. Estimular os proprietários de áreas verdes com expressiva extensão territorial no meio
urbano, à declaração de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), garantindo
a proteção da vegetação e restauração da fauna local.
4. Estabelecer parâmetros para o parcelamento do solo quanto às condições de
terraplanagem, proibindo a raspagem predatória do solo para evitar processos
erosivos e restringindo-a a abertura de vias; ampliar as áreas arborizadas e livres de
impermeabilização; acomodação do desenho das vias às curvas de nível evitando
cortes de topo do terreno.
5. Submeter ao Estudo de Impacto de Vizinhança as atividades potencialmente
poluidoras e de significativo impacto ambiental, sem prejuízo do EIA/RIMA quando
aplicável.
6. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico deverá priorizar a atração de
empresas e indústrias de baixo impacto ambiental.
7. Definir critérios de compensação ambiental para as atividades potencialmente
poluidoras e de significativo impacto ambiental.
8. Direcionar ações para a definição, controle e monitoramento das áreas de risco a
deslizamentos, enchentes e inundações.
9. Articular-se com o Eixo de Estratégico Saneamento: Missão Cumprida na promoção
de ações para a adequação do sistema de drenagem e controle das cheias.

III. Vertente Meio Rural Sustentável
1. Fomentar o desenvolvimento rural no âmbito das ações de conservação ambiental,
a partir do Programa Municipal de Reflorestamento, adotando entre outras ações
aquelas apresentadas a seguir.
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2. Implantar a APA Santa Fé utilizando-a como viveiro de mudas na área rural.
3. Direcionar ações de recuperação ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente.
4. Criar áreas protegidas (Unidades de Conservação ou outros instrumentos) visando
garantir a conservação dos fragmentos florestais remanescentes.
5. Criar corredores ecológicos integrando áreas de APP, Unidades de Conservação e
Reserva Legal.
6. Delimitar e recuperar as áreas protegidas, de acordo com a legislação federal.
7. Engajar-se ao Projeto Pró-Espécie do MMA/ICMBio/GEF, destinado ao estímulo da
conservação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, tendo em
vista o financiamento das ações municipais de reflorestamento.

IV. Vertente Gestão Ambiental
1. Com o objetivo de deflagrar o processo interno na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA de aprimoramento das bases institucionais para a gestão e o
controle ambiental pela Prefeitura, e de estimular a formação de consciência pública,
são diretrizes para a gestão ambiental:
a) atualizar a legislação ambiental do Município na lógica das propostas desta lei;
b) elaborar o Zoneamento Ambiental do Município - ZAM, à luz do Zoneamento
Ecológico Econômico - ZEE do Estado de Minas Gerais, com o apoio da SEMAP;
c) estabelecer um programa para fiscalização contínua das atividades com potencial
poluidor instaladas no Município, incluindo a implantação de estações e atividades
de monitoramento da qualidade do ar e da água e da verificação quanto ao
tratamento e disposição de resíduos sólidos de origem industrial;
d) adotar mecanismos compensatórios para recuperação do custo quanto ao
comprometimento dos recursos naturais e combate ao passivo ambiental do
Município;
e) definir formas para ressarcimento ao Município dos prejuízos ambientais e sociais
decorrentes de sinistros ecológicos ou descumprimento dos padrões previstos,
através de multas e sanções previstas em lei;
f) estabelecer programas para a recuperação dos recursos ambientais degradados
pelas atividades urbana e industrial, e responsabilização dos agentes promotores;
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g) direcionar ações específicas para o manejo de animais silvestres no meio urbano,
em especial das capivaras, confinando os seus espaços e trânsito, adotando
estratégia para redução e controle de sua população em articulação com o
órgão responsável pelo controle de zoonoses, a fim de evitar a ocorrência da
febre maculosa e a proliferação de carrapatos estrela.
h) Integrar o Município aos projetos ambientais geridos pelo Estado na região;
i) engajar-se na realização do Projeto Corredores Ecológicos do Instituto Estadual de
Florestas - IEF.
2. A política e as ações da autoridade municipal para gestão e controle ambiental
deverão incluir as seguintes competências:
a) firmar convênios e protocolos com terceiros, tendo em vista a elaboração e
execução de estudos e projetos para a implementação de políticas e ações
ambientais;
b) divulgar permanentemente à população informações ambientais quanto aos níveis
de poluição da água e do ar, qualidade e risco de contaminação dos alimentos, os
resultados de estudos e avaliações, bem como dar conhecimento sobre empresas,
usos e atividades responsáveis por ocorrências de danos ao meio ambiente e sobre as
providências tomadas por parte do órgão municipal competente;
c) restringir ou impedir a participação em concorrências públicas e ao acesso aos
benefícios fiscais e outras vantagens, aos responsáveis por atos de degradação
ambiental, promovendo as medidas administrativas ou judiciais cabíveis previstas na
legislação federal;
d) exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais, a recuperação do meio
ambiente degradado, bem como a recuperação da vegetação adequada nas áreas
protegidas, de acordo com solução técnica determinada pelo órgão competente e
na forma da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis;
e) estabelecer normas e padrões de proteção da qualidade ambiental, bem como
exigir estudo de impacto ambiental da atividade potencialmente causadora de
degradação antes de sua aprovação ou instalação no território municipal, de acordo
com o fixado em legislação federal e estadual;
f) exigir do interessado em obter ou renovar o alvará de funcionamento de atividade
considerada de significativo potencial poluidor, que apresente o licenciamento
ambiental exarado pelo órgão competente;
g) assegurar a integridade dos recursos naturais de expressão paisagística, dos
ecossistemas, dos mananciais e demais espaços territoriais caracterizados como de
proteção ambiental, valendo-se do previsto em legislação federal e estadual, além da
declaração de unidades de conservação no âmbito municipal;
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h) promover a educação ambiental e a conscientização pública, através da
participação ativa da população na preservação do meio ambiente;
i) garantir o acesso a instrumentos econômicos, como o ICMS Ecológico, a partir da
implementação de Unidades de Conservação e a manutenção de serviços
ambientais através da proteção dos recursos hídricos, florestais e recuperação dos
solos.
3. Sem prejuízo das obrigações previstas em lei municipal, com base na
responsabilidade social das empresas e na legislação aplicável, o Município poderá
exigir contrapartidas do interessado, na forma de financiamento, ressarcimento e/ou
execução de benfeitorias urbanísticas que mitiguem os potenciais impactos que o
empreendimento possa acarretar, de acordo com projeto elaborado e/ou aprovado
pelos órgãos competentes da Prefeitura.
4. Incorporar às políticas da SEMMA as orientações do Eixo Estratégico Clima Urbano,
Território e Mudanças Climáticas, no tocante às propostas de mitigação e adaptação
à ocorrência e efeitos dos eventos climáticos extremos.
5. As ações específicas de viés ambiental das Macrozonas do Município são aquelas
definidas em cada caso nesta lei.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Meio Ambiente:

Tema: MEIO AMBIENTE

EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
Cenário encontrado
Através da análise do território pela perspectiva
ambiental, a fragmentação florestal se destaca
como elemento alarmante frente aos principais
problemas identificados no Município: processos
erosivos na área rural, assoreamento dos rios,
enchentes, degradação de APPs, incluindo áreas
de nascente na zona urbana. Se observa, ainda, a
falta de diretrizes estratégicas e eficientes para
reversão deste quadro. No âmbito da Política
Municipal de Meio Ambiente, os instrumentos de
gestão ambiental se apresentam de maneira
difusa e as áreas verdes existentes na zona
urbana, definidas pelo atual Plano Diretor,
seguem vulneráveis aos vetores de pressão pela
ocupação do solo.
Classificação do Cenário

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico

Objetivos do Eixo Estratégico
−
−
−
−
−
−

Abrigar os instrumentos da legislação ambiental federal, estadual e municipal.
Instituir o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos do Município.
Ampliar a proteção das Áreas de Preservação Permanente - APPs, incluindo as
nascentes em área urbana.
Ampliar a capacidade de provimento e manutenção dos serviços ambientais.
Direcionar ações para a definição e tratamento das áreas de risco.
Direcionar ações para a definição de medidas de controle e monitoramento
ambiental para atividades potencialmente poluidoras.

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Viabilizar o Projeto Estruturante: Presença Verde.
Promover à reposição e o aumento da cobertura florestal do Município
garantindo, dessa forma, o resgate da biodiversidade local e a manutenção das
nascentes, além do conforto térmico e qualificação paisagística do meio
urbano.
Proteger e valorizar as áreas verdes existentes no Município através da
instituição e adoção dos instrumentos de proteção ambiental aplicável1.
Estimular o engajamento da população na conservação ambiental.
Enquadrar a legislação ambiental municipal aos comandos da legislação
federal.
Engajar o Município nos programas ambientais estaduais.
Articular-se com a Vertente Paisagem Cultural do Eixo Estratégico PHCP.
Articular-se com o Eixo Estratégico Clima Urbano, Território e Mudanças
Climáticas.
Articular-se com o Eixo Estratégico Saneamento Básico.
Articular-se com o Eixo Estratégico Desenvolvimento Rural.

TENDENCIAL/INERCIAL
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Diretrizes Setoriais
Projeto Estruturante PRESENÇA VERDE
Reconstrução da Paisagem

Qualidade Ambiental Urbana

Meio Rural Sustentável

Gestão Ambiental

Meio Rural
Meio Urbano

Unidades de Conservação
Ambiental
Reflorestamento Urbano
Arborização Urbana
Ocupação Urbana
Áreas de Risco
Drenagem
Atividades Poluidoras

Unidades de Conservação
Ambiental
Corredores Ecológicos
Recuperação Ambiental APPs

Diretrizes Operacionais
Diretrizes Normativas
Diretrizes Reivindicativas e de
Articulação

APPs

Programa
Reflorestamento

CONTROLE DE
CHEIAS

APA Santa
Fé
LEGENDA

EIV

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS

Programa
Arborização
Urbana

PROJETO
ESTRUTURANTE

PROGRAMA

INSTRU
MENTO
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Tema: Área Rural
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO VALORIZA RURAL
(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
A partir da perspectiva do planejamento territorial e ambiental, a área rural do
Município de Três Corações deve ser abordada com foco: (i) sobre o seu papel na
produção e reprodução espacial e sociocultural dos grupos sociais; (ii) na
manutenção de serviços ambientais e preservação dos recursos naturais; (iii) na
relação campo-cidade; (iv) na construção e qualificação das cadeias econômicoprodutivas; (v) no provimento de infraestrutura e serviços; e (vi) na integração das
políticas públicas que incidem sobre ela.

(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
- Orientar, a partir das principais demandas identificadas, a ação efetiva do
planejamento territorial municipal sobre a área rural.
- Sustar o processo de descaracterização da identidade sociocultural da população
rural.
- Direcionar as políticas setoriais para atendimento de demandas das comunidades
rurais.
- Direcionar esforços de recuperação e conservação ambiental na área rural e
contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e ampliação
do seqüestro de carbono.
- Propiciar a valorização e o incentivo à produção familiar, fomentando a geração de
renda e a segurança alimentar da população campesina.
- Propor alternativas para a diversificação do dinamismo econômico da área rural,
tendo em vista o benefício de possuir um extenso território e as oportunidades pela
presença de fatores de diferenciação positivos.
- Resgatar a tradição local de produção de alimentos, aproveitando as vantagens
locacionais e culturais do Município.
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(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
- Identificar as inter-relações entre as dinâmicas do espaço rural com o espaço
urbano, como subsídios ao planejamento do território e das políticas setoriais.
- Organizar e implementar um plano de ação que contemple as ações para a
efetivação das transformações previstas no Projeto Estruturante Novo Rural.
- Prover infraestrutura e serviços de forma a assegurar o bem estar e a qualidade de
vida da população rural.
- Promover a recuperação e conservação ambiental das Áreas de Preservação
Permanente (APP) da área rural.
- Identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação Ambiental no
campo.
- Estabelecer estratégias de fortalecimento da produção familiar em Três Corações.
- Reverter tendência de crescimento do perfil fundiário baseado em grandes
propriedades, criando condições favoráveis para fixar no campo o pequeno produtor.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- VALORIZA RURAL
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Área Rural / Segmento 1: Produção e economia
FORÇAS
Diversidade de produções
Aproveitamento hoteleiro/veraneio
Produção de itens especializados/gourmets
Presença de produção familiar
Compras públicas: merenda escolar produzida
pela agricultura familiar

P
2

FRAQUEZAS
▪ Baixa organização socioprodutiva dos
produtores familiares
▪ Potenciais produtores familiares servem de
mão de obra nas grandes produções, ao invés
de produzir
▪ Baixa produção familiar em relação ao
número de famílias nas comunidades rurais
▪ Predominância (extensão da área ocupada)
de grandes produções/propriedades
mecanizadas de grãos, pasto, ou café, com
grandes áreas ocupadas com único tipo de
produção

P
3

OPORTUNIDADES
▪ Potencial para desenvolvimento de atividades
econômicas alternativas: hotelaria, esportes de
aventura, turismo rural, histórico e gastronômico
▪ Potencial de incremento de produção
especializada/gourmet: café, uvas/vinho,
cachaça, doces, laticínios, produtos orgânicos
▪ Incorporação de mais produtores familiares às
compras públicas orientadas à merenda escolar
e alimentação da ESA - demanda incremento na
organização socioprodutiva dos produtores
familiares (associações e/ou cooperativas)

P

AMEAÇAS
▪ Substituição de atividades produtivas por uso
da terra para lazer individual da população
urbana (casas de veraneio)
▪ Concentração de terras
▪ Super exploração da mão de obra rural
▪ Inviabilização da produção familiar
▪ Redução da diversidade produtiva pela
especialização em grãos, gado e café

P
2+

▪
▪
▪
▪
▪

2+
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Tema: Área Rural / Segmento 1: Produção e economia
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
FORÇAS
Interno

FRAQUEZAS

Ambiente
Externo

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
2
Apesar da presença de pequenas e grandes propriedades
caracterizarem o espaço rural, a extensão ocupada por grandes
propriedades mecanizadas, de produção de grãos, gado, ou
café é maior do que aquela ocupada por produtores familiares.
As comunidades rurais, com exceção de Abadia, São Bentinho e
3
Taquaral (com menos intensidade) não têm produção com
comercialização relevante. Algumas nem mesmo para
subsistência, apesar de parte significativa dos lotes possuir
área útil para tal. Os moradores da área rural em geral atuam
como mão de obra de baixa qualificação nas propriedades de
maior porte e, alguns (geralmente jovens e/ou mulheres) na
área urbana. Tal quadro, que guarda relação com a baixa
2+
organização socioprodutiva - foi identificada apenas uma
associação de produtores familiares no município – representa
um risco à inviabilização da produção familiar e compõe
tendência à concentração de terras nas mãos dos maiores
produtores, ou da venda de lotes para uso de veraneio ou
finais de semana, por famílias de renda média, ou alta da
2+
cidade. Há ainda o risco de super exploração da mão de obra
rural, uma vez que restam poucas alternativas de trabalho no
campo, além de atuar nas grandes propriedades. Fator que
também gera risco de desemprego, uma vez que as
propriedades apresentam expressiva tendência à mecanização,
demandando menos mão de obra e de maior qualificação. Há,
no entanto, potencial para aproveitamento dos lotes para
atividades especializadas/gourmet, que podem ser
incorporadas pelos produtores familiares, como a produção de
artigos artesanais, gêneros diferenciados de uvas/vinhos,
laticínios e produção orgânica, além da possibilidade de
compras públicas para merenda escolar e alimentação da ESA,
o que exige, porém, a criação e fortalecimento de mecanismos
de organização socioprodutiva, como associações e
cooperativas. Não obstante a tendência ao uso recreativo das
terras pode ser aproveitado pelos pequenos e médios
produtores para explorar o turismo de gastronomia, históricocultural, de esportes de aventura (mountain bike, trecking,
pesca de lazer, balonismo, etc.).
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Área Rural / Segmento 2: Estrutura fundiária, serviços públicos e condições sociais
FORÇAS
▪ Ausência de conflitos fundiários relevantes
▪ Não foram identificados casos de pobreza
extrema
▪ População descendente de quilombolas em
processo de reconhecimento
▪ Acesso relativamente bom a unidades e
programas de saúde pública
▪ Acesso relativamente bom a unidades de
educação pública
▪ Parte significativa das comunidades são
atendidas (acesso) por rodovias e estradas
secundárias em boas condições

OPORTUNIDADES
▪ Baixo índice de irregularidade fundiária agrega
facilidade à construção de cadastro fundiário e
demais bases de informação acerca da
produção e titularidade dos lotes
▪ Favorece o controle e fiscalização ambiental e a
construção de parâmetros de licenciamento
ambiental rural

P
3

P
1+

FRAQUEZAS
▪ Processo recente de troca de função da terra
de atividades produtivas para residências
secundárias, ou de fins de semana da
população urbana
▪ Fechamento de escolas na área rural
▪ Desconstrução da identidade sociocultural
pelo rompimento da relação das famílias das
comunidades rurais com a produção
agropecuária
▪ Precariedade de meios de comunicação
prejudica agilidade no atendimento médico
de emergência em algumas comunidades
rurais
▪ Precariedade no acesso a água e saneamento
▪ Algumas comunidades não têm transporte
público percorrendo suas áreas internas
▪ A maior parte das comunidades rurais não
possui pavimentação nas vias internas e em
número relevante a qualidade de tais vias é
ruim
AMEAÇAS
▪ Inviabilidade da adequação do regime escolar
à sazonalidade e horários das atividades
rurais
▪ Inviabilidade de projetos de educação rural e
educação ambiental in loco
▪ Projetos planejados pela prefeitura imporão
pressões sobre as áreas rurais próximas ao
perímetro urbano, podendo acarretar
loteamentos irregulares, ou chacreamento

P
2+

P
2
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Tema: Área Rural / Segmento 2: Estrutura fundiária, serviços públicos e condições sociais
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno FORÇAS
3
Apesar do município não apresentar aspectos que se
destaquem de imediato como problemas graves em relação à
FRAQUEZAS
2+
estrutura fundiária, serviços públicos e condições sociais no
campo, ao analisarmos de forma mais profunda foi possível
Ambiente Externo OPORTUNIDADES
1+
identificar processos com impactos relevantes sobre estes
AMEAÇAS
2
cenários. Embora não tenham sido identificados conflitos
fundiários relevantes ou eventos de violência associado à
questão do acesso à terra, a área rural apresenta reflexos de
processo recente de troca de funções da terra, em que lotes
de pequeno porte foram comprados e transformados em
residências de final de semana de população de renda média e
alta fixada na cidade. Este processo, associado à tendência de
mecanização e cultivo de grãos e à baixa organização
socioprodutiva da agricultura familiar já acarretam e podem
intensificar a desconstrução da identidade sociocultural da
agricultura familiar. Associado a esse aspecto há um processo
em curso de redução de vagas e fechamento de escolas nas
áreas rurais, o que está relacionado à dissociação dos jovens
das atividades produtivas - uma vez que as famílias das
comunidades estão sendo empregadas como mão de obra dos
grandes produtores - e direcionamento (em parte voluntário)
dos estudantes às escolas urbanas. Tal fenômeno prejudica a
implementação de atividades locais de educação e
recuperação ambiental (com envolvimento das famílias das
comunidades rurais), aumenta o fluxo de pessoas e veículos
nas áreas urbanas e intensifica os processos de êxodo rural e
de descaracterização espacial e sociocultural da agricultura
familiar. Soma-se a ao cenário, o fato que parte significativa
das comunidades não tem acesso integral ao abastecimento
de água, esgoto e coleta de resíduos. Há ainda comunidades
onde o acesso ao transporte público é precário - com exceção
do transporte escolar - obrigando a população a caminhar
longas distâncias (em comparação às que possuem acesso
satisfatório). Este fator se associa à condição precária das vias
internas das comunidades, acarretando impactos na
mobilidade da população e no acesso a serviços que se
concentram na área urbana. Representa ainda um fator que
pesa negativamente em relação ao aproveitamento do
potencial turístico cultural e rural.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Área Rural / Segmento 3: Cenário ambiental rural
FORÇAS
▪ Presença de áreas de remanescentes de
cobertura vegetal (fragmentos)
▪ Presença de matas ciliares
▪ Projeto de recuperação de matas ciliares
(embora com resultados “ainda” não
observáveis)

▪

P
1+

OPORTUNIDADES
A paisagem propicia a incorporação da prática
de esportes de aventura e turismo rural como
estratégias de conservação ambiental
associada à geração de renda local

P
1+

FRAQUEZAS
▪ Habitats fragmentados pela baixa
conectividade entre fragmentos, áreas de
APP e RL
▪ Ausência de Unidades de Conservação
Ambiental - UCAs
▪ Matas ciliares comumente abaixo da
extensão estabelecida pela legislação
▪ Redução do aporte hídrico de afluentes dos
rios principais
▪ Uso intenso de agrotóxicos
▪ Processos de assoreamento de corpos
hídricos
▪ Destinação inadequada de resíduos/lixo
▪ Expressiva presença de cultivo de eucaliptais,
agravando a questão hídrica
AMEAÇAS
▪ Avanço de modelo predatório de exploração
da terra e recursos naturais (em especial o
hídrico e a qualidade do solo)
▪ Intensificação de processos de fragmentação
de habitats
▪ Incremento de riscos ambientais de
inundação, perda de solo e déficit hídrico

P
3

P
3

Tema: Área Rural / Segmento 3: Cenário ambiental rural
Fatores Matriz SWOT
Ambiente Interno FORÇAS
FRAQUEZAS
Ambiente Externo

OPORTUNIDADES
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
1+
Apesar da presença relevante de áreas verdes e matas ciliares,
a carência de conectividade, das dimensões adequadas de APP
3
e da ausência de instrumentos fortes de conservação, impõe
forte risco de degradação ambiental na área rural do
1+
município. Embora ainda de forma pontual, processos de
3
perda de solo e de redução do aporte hídrico tendem a se
intensificar. A incipiente presença de fauna silvestre é
indicativa da alarmante carência de conectividade ecológica,
acarretando que os fragmentos existentes sejam insuficientes
para sustentação de animais de maior porte. Acrescentando a
este cenário o uso de agrotóxicos e atividades de alta
mecanização, inclusive na irrigação, que imprimem pressões e
impactos sobre o solo e os recursos hídricos, tem-se um
quadro grave. A presença municipal no que se refere à gestão,
controle e fiscalização ambiental do espaço rural é incipiente,
o que agrava o quadro. A falta de conhecimento sobre o
cenário de regularidade ambiental dos imóveis rurais, apesar
da facilidade de acesso aos dados do CAR, carência de dados e
informações sobre produção, uso de produtos químicos,
localização de reservas legais, é emblemático e reforça a
tendência de agravamento dos problemas ambientais. São
necessários esforços de conservação e recuperação ambiental,
tanto em áreas públicas quanto privadas.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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▪

Matriz de Pesos

SEGMENTO
Seg.1:
Produção e economia
Seg.2:
Estrutura fundiária, serviços
públicos e condições sociais
Seg.3:
Cenário ambiental rural
TOTAL

▪

▪

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

CENÁRIOS

2

2+

3

2+

TENDENCIAL

3

1+

2+

2

TENDENCIAL

1+

1+

3

3

NEGATIVO

6 (1+)

4 (3+)

8 (1+)

7 (1+)

2T/1N

Gráfico

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Ponderações

Apesar da relevante maior expressividade das forças, o contraponto com a baixa
oportunidade está relacionado aos processos desenvolvimento atualmente na área
rural que, apesar de não terem ainda erodido alguns dos aspectos que compõem as
forças tendem a ocasionar pressões sobre estes aspectos. O que acarreta o cenário
que se configura para a área rural do Município, caracterizado mais por ameaças do
que por oportunidades.
Neste contexto, merece destaque o processo de mecanização e especialização do
espaço rural, ao invés da diversificação e produção orientada a bens e serviços que
atendem à demanda local por alimentos - condizente com a segurança alimentar e
justiça ambiental e desenvolvimento socioeconômico sustentável.
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Todos os segmentos apresentam fraquezas e ameaças expressivas compondo um
cenário majoritariamente negativo, diante das dinâmicas atuais. Merece destaque o
aspecto de complementaridade entre as fraquezas atuais e as ameaças
identificadas, onde parte das ameaças advém da possibilidade das fraquezas atuais
se intensificarem, ou acarretarem o início de processos que desaguarão em novas
fraquezas.
Destaca-se, nesta perspectiva, a questão da fragmentação de habitats e déficit de
cobertura vegetal em áreas de APP, o que tem impacto na dinâmica e
disponibilidade hídrica, controle de perda de solo e assoreamento, conectividade
ecológica e na resiliência ambiental aos impactos das atividades econômicas e
produtivas rurais.

▪

Cenário Geral

Os processos que se desenvolvem atualmente na área rural de Três Corações
apontam para dois cenários com resultados potencialmente negativos:
i) a fragmentação de habitats e incremento de pressões e impactos ambientais
pela intensificação da mecanização e perda de diversidade do uso da terra; e
ii) o enfraquecimento da produção familiar pela inviabilização de suas atividades,
da sua organização socioprodutiva, do avanço da transformação das formas de
uso das pequenas propriedades e pela dependência desta população aos postos
de trabalho nas propriedades de maior porte.
Combinados, os cenários identificados podem acarretar graves consequências à
população rural. Uma vez que, não bastasse o não aproveitamento da mão de obra
para a produção familiar a ser comercializada em garantia da alimentação das
próprias famílias -, a intensificação da mecanização das grandes propriedades reduz a
disponibilidade dos postos de trabalho e a demanda de mão de obra mais
qualificada para ocupação dos novos postos criados. Quadro que é excludente à
maioria da população em idade economicamente ativa das comunidades rurais.
As oportunidades para a população rural identificadas envolvem o aproveitamento
de características com potencial de atrativo turístico (rural, histórico-cultural, esportivo
e gastronômico) e a manutenção da diversidade produtiva, orientados à redução dos
impactos ambientais e fortalecimento socioeconômico das comunidades.
Sob a perspectiva ambiental, há risco à segurança hídrica, tanto pela restrição do
acesso aos recursos quanto pela contaminação por agrotóxicos e outros resíduos. A
intensa fragmentação da vegetação acarreta prejuízos à conectividade ecológica e,
consequentemente, à conservação e recuperação da biodiversidade, à qualidade e
fixação dos solos, entre outros.
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(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
PROJETO ESTRUTURANTE: Novo Rural
VERTENTE 1: Pluriatividade Rural
Segmento1: Produção e Economia
Segmento 2: Estrutura Fundiária, Serviços Públicos e Condições Sociais
VERTENTE 2: Bens e Serviços Ambientais
Segmento 3: Cenário Ambiental Rural
VERTENTE 4: Gestão Rural
INSTRUMENTO: Plano de Ação Novo Rural
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(vii) Diretrizes Setoriais
1. Constitui diretriz transversal às Vertentes do Eixo Estratégico Valoriza Rural, viabilizar e
implantar o Projeto Estruturante Novo Rural, sob o qual as ações de preservação e
qualificação previstas no quadro a seguir apresentado, nas Vertentes e diretrizes
subseqüentes e nas diretrizes de outros Eixos Estratégicos que com ele guardem
relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo do
tempo:

EIXO ESTRATÉGICO ÁREA RURAL

PROJETO ESTRUTURANTE:

VALORIZA RURAL

NOVO RURAL
localização

componentes
▪ Vertente Pluriatividade Rural
▪ Vertente Provisão de Infraestrutura e Serviços
▪ Vertente Bens e Serviços Ambientais
▪ Vertente Gestão Rural

finalidades
▪ Orientar, a partir das principais demandas identificadas, a
ação efetiva do planejamento territorial municipal sobre a
área rural.
▪ Sustar o processo de descaracterização da identidade
sociocultural da população rural.
▪ Direcionar as políticas setoriais para atendimento de
demandas das comunidades rurais.
▪ Direcionar esforços de recuperação e conservação
ambiental na área rural e contribuir para a redução das
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e ampliação do
seqüestro de carbono.
▪ Propiciar a valorização e o incentivo à produção familiar,
fomentando a geração de renda e a segurança alimentar da
população campesina.
▪ Propor alternativas para a diversificação do dinamismo
econômico da área rural, tendo em vista o benefício de
possuir um extenso território e as oportunidades pela
presença de fatores de diferenciação positivos.
▪ Resgatar a tradição local de produção de alimentos,
aproveitando as vantagens locacionais e culturais do
Município.
▪ Firmar a Paisagem Cultural do Município.
vinculações
▪ Macrozoneamento
▪ Programa Municipal de Reflorestamento
▪ Eixo Estratégico Três Corações Saudável
▪ Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva
▪ Eixo Estratégico Abrigo Seguro
▪ Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida
▪ Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
▪ Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
▪ Programas Ambientais Estaduais
▪ Parcerias EMATER, EPAMIG, SEBRAE e Sistema S
▪ Articulação Intermunicipal
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I. Vertente Pluriatividade Rural
1. Promover a diversidade econômica no meio rural apoiando as atividades do setor
primário voltadas à produção familiar; estimulando as condições de desenvolvimento
no campo do setor secundário, com o beneficiamento e agregação de valor à
produção por meio da manufatura artesanal de produtos locais; tendo em vista a
inauguração de novas cadeias produtivas combinadas ao setor terciário, em especial
às atividades e serviços de turismo, na interação com o patrimônio cultural do
Município.
2. Estimular e apoiar a organização socioprodutiva nas comunidades rurais, a partir de
capacitação e campanhas de incentivo à criação de cooperativas e associações,
visando propiciar o fortalecimento da economia solidária, da produção familiar e sua
inserção nas políticas de compras públicas, a exemplo da provisão de merenda
escolar, fornecimento de matéria prima para alimentação da ESA, do Presídio e
hospitais, entre outras oportunidades.
3. Buscar orientação e parcerias com a EMATER, a EPAMIG e o SEBRAE, para
identificação das potencialidades da diversificação de culturas, a inserção de outros
segmentos agro-pastoris e o aprimoramento da vocação produtiva das famílias, tendo
em vista a aptidão das terras e a produção dos insumos e beneficiamento artesanal
de produtos culturalmente identificados e de interesse do mercado turístico, entre
outros:
a) para a produção e processamento de alimentos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

frutas, ervas e temperos;
cogumelos, cafés, chás e outros relacionados com a produção gourmet;
vinhos, licores e cachaça;
geléias, compotas, molhos e shutneys;
criação de pequenos animais, laticínios e derivados;
piscicultura, ranicultura e derivados;
hortigranjeiros;
féculas e farinhas;
óleos, extratos e insumos naturais para cosméticos e produtos artesanais de
higiene.

b) para a produção de utensílios e produtos de decoração:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

fios, couros e lãs;
taquara, bambu, sisal e outras fibras;
tecelagem e cerâmica;
produção de artesanato e similares;
produção de flores e plantas ornamentais.
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4. Reorganizar e qualificar os espaços de comercialização da produção familiar local
através de ações dirigidas:
a) à orientação dos produtores e feirantes quanto às condições de
acondicionamento e manipulação dos produtos e de atendimento ao público;
b) ao reordenamento do calendário e da organização das feiras livres nos bairros,
com padronização de barracas e das condições de higiene e manipulação dos
produtos;
c) à melhoria das condições sanitárias, de circulação, distribuição, diversidade e
layout de exposição das mercadorias no Mercado Municipal, de forma a integrá-lo
à cadeia produtiva do turismo, tornando-o um espaço confortável, de arquitetura
qualificada e atrativo aos seus usuários e ao turista;
d) à articulação da SEMAP com a SELTC na produção, seleção e exposição dos
produtos a serem comercializados nas lojas café das Estações integradas ao Projeto
Estruturante Trilhos da Memória, bem como no Projeto Âncora Verde Rio em Flora,
no tocante às atividades de piscicultura.
5. Articular-se com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais - ABI
ROCHAS, tendo em vista engajar-se na efetivação do plano estratégico para o setor
que prevê a criação de um Centro Tecnológico do Quartzito em Três Corações.
6. Avaliar as condições de uma parceria com o Município de São Tomé das Letras e a
AMIST, associação empresarial local do setor, no intuito de se associar ao arranjo
produtivo de quartzitos e contribuir para a solução de destinação final dos rejeitos, a
partir de estudo de viabilidade para a implantação em Três Corações de uma
unidade municipal de processamento de britas, tendo em vista a manutenção das
estradas vicinais do Município, a maior economicidade das obras públicas e a
geração de empregos.
7. Participar do planejamento e efetivação da nova Política de Desenvolvimento do
Turismo Sustentável de Três Corações, apoiando a criação das condições favoráveis
para:
a) incorporação das comunidades quilombolas a roteiros turísticos histórico-culturais;
b) incentivo à produção e atividades típicas regionais orientadas à visitação,
experimentação e experiências de vivência rural;
c) aproveitamento das características da paisagem para o turismo esportivo, de
aventura e ecológico;
d) fomento às iniciativas comunitárias de exploração da atividade hoteleira e oferta
de lazer nas localidades rurais;
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e) implantação do Projeto Estruturante Trilhos da Memória e dos Projetos Âncora Verde
Rio em Flora, Colônia do Bem Estar e Identidade Quilombola.

II. Vertente Provisão de Infraestrutura e Serviços
1. Incrementar a infraestrutura do meio rural e garantir pleno acesso da população
das comunidades campesinas do Município aos serviços públicos.
2. Ampliar a oferta de áreas de lazer e para a prática de esportes no meio rural.
3. Articular-se às ações no meio rural dos Eixos Estratégicos Abrigo Seguro,
Saneamento: Missão Cumprida e Rotas e Caminhos, no âmbito de suas competências.
4. Propor e integrar-se às ações de outras Secretarias em prol da garantia do acesso
da população rural e atendimento de suas demandas aos serviços públicos.
5. Engajar-se ao processo de elaboração do Plano de Mobilidade Territorial e Urbana,
no sentido de avaliar as condições da malha de circulação e de transporte rural,
propondo alternativas para a sua adequação.

III. Vertente Bens e Serviços Ambientais
1. Engajar-se ao Projeto Estruturante Presença Verde do Eixo Estratégico Três Corações
Saudável.
2. Apoiar a delimitação e as ações de recuperação ambiental de APPs, bem como a
criação de áreas protegidas e Unidades de Conservação Ambiental (UCAs), visando
garantir a conservação dos fragmentos florestais remanescentes, em estágio relevante
ou propício à recuperação.
3. Participar da análise e planejamento das ações de intervenção para criação de
corredores ecológicos municipais, aproveitando áreas de APP, UCs e RLs, engajandose às iniciativas do ‘Projeto Corredor Ecológico - Unindo Florestas e Articulando Forças’,
do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
4. Em conjunto com a SEMMA, expandir a produção de mudas, já realizada pela
Prefeitura, incorporando espécies nativas pioneiras e intermediárias, visando orientar a
produção às demandas de proteção e recuperação ambiental.
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IV. Vertente Gestão Rural
1. Em articulação com as demais Secretarias Municipais, a serem acionadas em
função da natureza das iniciativas a serem promovidas, a Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária - SEMAP atuará, prioritariamente, em prol do desenvolvimento
socioeconômico das comunidades rurais, pequenos e médios produtores, tendo em
vista o resgate da tradição de Três Corações na produção de alimentos.
2. Para alcançar os objetivos deste Eixo Estratégico e efetivar o Projeto Estruturante
Novo Rural, a SEMAP organizará o Plano de Ação Novo Rural, com 4 (quatro) frentes
de atuação, de forma a atender, entre outras, as seguintes indicações constantes do
quadro a seguir apresentado:

Frentes de Atuação
1. Provisão de Infraestrutura
e Serviços

▪
▪
▪

2. Criação de Oportunidades

▪
▪
▪
▪
▪

3. Capacitação e Extensão
Rural

▪
▪
▪

4. Proteção e Manutenção
de Serviços Ambientais

▪
▪

INDICAÇÕES PARA O PLANO DE AÇÃO NOVO RURAL
Finalidades
Indicações
Ampliar a oferta, a cobertura e atender às
▪ Engajamento aos Eixos Estratégicos Abrigo
demandas da população rural.
Seguro, Saneamento: Missão Cumprida,
Mitigar os impactos ambientais decorrentes
Três Corações Saudável e Três Corações
dos serviços de provisão.
Resiliente.
Adotar tecnologias de baixo impacto no
▪ Adoção de fontes de energia de baixo
meio rural.
impacto como geração de energia
fotovoltaica e aquecimento solar.
▪ Ampliar as formas digitais de comunicação
no meio rural.
▪ Articular-se com a SEDESO, SEDUC, SEMS e
SESP para o planejamento e promoção de
ações de atendimento social dirigidas à
população rural.
Promover a diversidade das atividades
▪ Engajamento ao Eixo Estratégico Patrimônio
econômicas.
Preservado, Memória Viva.
Multiplicar as iniciativas coletivas e de
▪ Participar do planejamento e implantação
empreendedorismo comunitário.
da nova política municipal de
Elevar as condições socioeconômicas da
desenvolvimento do turismo sustentável.
população e de geração de renda.
▪ Articular-se com a SEDECO para a
Contribuir para a formação de novos
efetivação da nova agenda de diversificação
arranjos e cadeias produtivas.
da produção.
Resgatar a tradição de produção de
▪ Fomentar a parceria com EMATER, EPAMIG,
alimentos e fortalecer a agricultura familiar.
SEBRAE e Sistema S.
Impulsionar iniciativas dos pequenos e
▪ Ampliar a capacitação dos técnicos da
médios produtores.
SEMAP.
Assegurar a qualidade e a sustentabilidade
▪ Fomentar a parceria com EMATER e a
da produção.
EPAMIG, tendo em vista o aprimoramento
Multiplicar a diversidade da produção rural.
da produção e a prospecção de novas
oportunidades.
Assegurar as condições ambientais de uso
▪ Engajamento ao Eixo Estratégico Três
sustentável dos recursos naturais.
Corações Saudável.
Reconstruir a paisagem rural.
▪ Aprimorar as ferramentas de gestão da
SEMAP.
▪ Engajar-se aos programas e projetos
ambientais estaduais.
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3. Estimular a geração de capital social, apoiando o associativismo, as iniciativas de
empreendedorismo e a capacitação das comunidades rurais, tendo em vista a
multiplicação de iniciativas de produção familiar, orgânica e artesanal de alimentos,
seu beneficiamento e comercialização.
4. Fomentar a capacitação dos produtores familiares, buscando a parceria da EMATER
para a promoção do apoio à extensão rural, entre outros programas que possam
contribuir para o aprimoramento de suas práticas e diversificação da produção.
5. Tendo em vista viabilizar as transformações propostas neste Eixo Estratégico, o
Município promoverá parceria com o SEBRAE, de forma a orientar os produtores na
formulação de uma carteira de novos negócios voltada ao beneficiamento da
produção, e instituirá mecanismos para acesso ao microcrédito e outras formas de
financiamento ao seu alcance.
6. Promover ações para melhoria dos meios de comunicação usuais e digital no meio
rural junto aos prestadores de serviços de telefonia móvel e acesso à internet.
7. Participar do planejamento e dos levantamentos para identificação do patrimônio
imaterial do Município a ser promovido pela SELTC e, em articulação com a SEDESO,
pesquisar as práticas da população rural, em especial suas formas tradicionais de
produção e uso da moraria, plantio e hábitos alimentares, relações de exploração dos
recursos naturais, atividades artesanais e de lazer, demandas por infraestrutura e
serviços, práticas e meios de sobrevivência, de forma a instruir as determinações do
Plano de Ação Novo Rural quanto às medidas de provimento, correção ou estímulo à
sustentabilidade e promoção da qualidade de vida no campo.
8. Compartilhar com a SEMMA a efetivação dos Programas Municipais de Arborização
Urbana e de Reflorestamento e das ações de fiscalização ambiental no meio rural, em
especial quanto ao uso de agrotóxicos e destinação final de vasilhames.
9. Articular-se ao Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva, para a
promoção de ações conjuntas com a SELTC na implantação das propostas para os
Núcleos Testemunhais, a Paisagem Cultural, o Inventário do Patrimônio Imaterial do
Município e de fomento às atividades de turismo relacionadas com suas
competências.
10. Articular-se com os Eixos Estratégicos Abrigo Seguro, Saneamento: Missão
Cumprida e Rotas e Caminhos para o planejamento das ações de provimento de
infraestrutura e serviços às populações das localidades rurais.
11. Incorporar às políticas da SEMAP as orientações do Eixo Estratégico Três Corações
Resiliente, no tocante às propostas de mitigação e adaptação à ocorrência e efeitos
dos eventos climáticos extremos no campo, bem como para ampliação das ações
em eficiência energética e desempenho sustentável das edificações, pela adoção da
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produção de energia fotovoltaica e aquecimento solar, coleta e utilização das águas
pluviais para irrigação de lavouras, regas e usos de manutenção no meio rural.
12. Em conjunto com a SEDUC, avaliar a necessidade de adequação do papel das
unidades escolares municipais do meio rural à sua realidade específica:
(i) como veículo de difusão da educação ambiental e patrimonial junto aos
alunos e seus familiares;
(ii) promovendo a inclusão ao currículo escolar de matérias relacionadas às
técnicas de produção rural familiar e de atividades práticas;
(iii) revendo e adequando às necessidades das famílias a grade curricular e seus
horários de funcionamento e duração;
(iv) avaliando eventuais necessidades de nova distribuição e funcionamento da
malha de unidades escolares no campo, como meio de estímulo à valorização
pelos jovens da cultura rural e das oportunidades que representa;
(v) participação ativa dos técnicos da SEMAP na efetivação do novo currículo.

13. Ampliar as condições para a obtenção e sistematização de informações sobre a
área rural, aprimorando sua capacidade de gestão, incorporando às atividades de
planejamento da SEMAP o uso do novo Sistema de Informações Geográficas - SIG da
Prefeitura e instando para a inclusão na base de dados das informações do CAR e
outras de seu interesse.
14. Apoiar a SEMMA na elaboração do Zoneamento Ambiental do Município.
15. Apoiar o Município nas ações e moções junto à COPASA para o planejamento da
expansão dos serviços de provisão de água potável e esgotamento sanitário, tendo
em vista a preservação dos recursos naturais e manutenção de sua capacidade de
prestação de serviços ambientais.
16. Engajar-se ao Programa Pró-Mananciais da COPASA, incorporando as ações nele
propostas sob sua competência ao Plano de Ação Novo Rural.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Área Rural:
Tema: ÁREA RURAL
EIXO ESTRATÉGICO VALORIZA RURAL

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico

Os processos que se desenvolvem atualmente na
área rural de Três Corações apontam para dois
cenários com resultados potencialmente
negativos:
i) a fragmentação de habitats e incremento de
pressões e impactos ambientais pela
intensificação da mecanização e perda de
diversidade do uso da terra; e
ii) o enfraquecimento da produção familiar pela
inviabilização de suas atividades, da sua
organização socioprodutiva, do avanço da
transformação das formas de uso das pequenas
propriedades e pela dependência desta
população aos postos de trabalho nas
propriedades de maior porte.
Combinados, estes cenários podem causar graves
consequências à população rural, uma vez que não bastasse o não aproveitamento da mão de
obra para a produção familiar a ser
comercializada e a garantir a alimentação das
próprias famílias - a intensificação da
mecanização das grandes propriedades reduz a
disponibilidade dos postos de trabalho e
demanda mão de obra mais qualificada para
ocupação dos novos postos criados. Quadro que
é excludente à maioria da população em idade
economicamente ativa das comunidades rurais.

A partir da perspectiva do planejamento territorial e ambiental, a área rural do
Município de Três Corações deve ser abordada com foco sobre o seu papel na
produção e reprodução espacial e sociocultural dos grupos sociais, na manutenção de
serviços ambientais e preservação dos recursos naturais, na relação campo-cidade, na
construção e qualificação das cadeias econômico-produtivas, no provimento de
infraestrutura e serviços, e na integração das políticas públicas que incidem sobre ela.

- Identificar as inter-relações entre as dinâmicas do espaço rural com o espaço
urbano, como subsídios ao planejamento do território e das políticas setoriais.
- Organizar e implementar um plano de ação que contemple as ações para a
efetivação das transformações previstas no Projeto Estruturante Novo Rural.
- Prover infraestrutura e serviços de forma a assegurar o bem estar e a qualidade de
vida da população rural.
- Promover a recuperação e conservação ambiental das Áreas de Preservação
Permanente (APP) da área rural.
- Identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação Ambiental no
campo.
- Estabelecer estratégias de fortalecimento da produção familiar em Três Corações.
- Reverter a tendência de crescimento do perfil fundiário baseado em grandes
propriedades, criando condições favoráveis para fixar no campo o pequeno produtor.

- Orientar, a partir das principais demandas identificadas, a ação efetiva do
planejamento territorial municipal sobre a área rural.
- Sustar o processo de descaracterização da identidade sociocultural da população
rural.
- Direcionar as políticas setoriais para atendimento de demandas das comunidades
rurais.
- Direcionar esforços de recuperação e conservação ambiental na área rural e
contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e seqüestro de
carbono.
- Propiciar a valorização e o incentivo à produção familiar, fomentando a geração de
renda e a segurança alimentar da população campesina.
- Propor alternativas para a diversificação do dinamismo econômico da área rural,
tendo em vista o benefício de possuir um extenso território e as oportunidades pela
presença de fatores de diferenciação positivos.

Classificação do Cenário
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Diretrizes Setoriais
Plano de Ação
Novo Rural

Projeto Estruturante NOVO RURAL

Pluriatividade Rural

Diversificação Econômica
Associativsmo e Economia Solidária
Capacitação e Extensão Rural
Aproveitamento Rejeitos Quartzito
Turismo

Provisão de Infraestrutura e
Serviços

Instalação de Infraestrutura
Qualidade e Cobertura Serviços
Oferta Áreas de Esportes e Lazer

Bens e Serviços Ambientais

Gestão Rural

Recuperação Ambiental
Unidades de Conservação
Ambiental e APPs
Reflorestamento

Diretrizes Operacionais
Diretrizes Normativas
Diretrizes Reivindicativas e de
Articulação

Programa de
Reflorestamento
LEGENDA

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA

INSTRU
MENTO
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Tema: Saneamento Básico
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
Como sabido, os índices do saneamento básico no Brasil são deficitários e o quadro
atual é de fraca evolução da universalização do atendimento à população brasileira,
ainda que o país possua toda a legislação necessária de comando e os Municípios a
obrigação de cumpri-la. Os índices consolidados do SNIS - Sistema Nacional de
Informações do Saneamento (base 2014/2015) registra o seguinte quadro:
QUADRO GERAL
Segmento do Saneamento1
Acesso ao Abastecimento de Água Tratada
Acesso à Coleta de Esgotos Sanitários
Tratamento do Esgoto Sanitário
Acesso ao Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos
Tratamento dos Resíduos Sólidos

Brasil
83,3%
50,3%
42,7%
91%
58,4%

MG
82,5%
65,1%
34,9%
92,8%
43,7%

Os números de Três Corações, segundo as informações da COPASA e da Prefeitura,
são, ora superiores ao quadro nacional e estadual apresentado, ora deixam a desejar,
ressaltando-se que, em termos das estatísticas regionais, a Região Sul de Minas Gerais
alcança índices favoráveis para a maioria dos Municípios que a compõem.

Segmento do Saneamento
Acesso ao Abastecimento
de Água Tratada
Acesso à Coleta de Esgotos
Sanitários
Tratamento do Esgoto
Sanitário
Acesso ao Serviço de
Coleta de Resíduos Sólidos

QUADRO LOCAL
Fatores Favoráveis
100% na área central consolidada
40% nos Bairros da Bacia do Rio do Peixe
60% dos Bairros da Bacia do Rio Verde
Possui uma ETE e está em vias de
conclusão das obras da segunda, nas
bacias dos dois rios que servem à Cidade
Diário na área central
Três vezes na semana nos demais Bairros
Existência do serviço de coleta seletiva

Tratamento dos Resíduos
Sólidos

O Município possui Aterro Sanitário com
vida útil de cerca de 30 anos

Drenagem Urbana

Reserva de áreas verdes em novos
parcelamentos e exigência de taxa de
impermeabilização nos lotes

Fatores Desfavoráveis
Bairros periféricos e área rural
desassistidos
Índices inferiores à média, que não
alcançam todos os Bairros da Cidade e
área rural desassistida
Bairros periféricos e área rural
desassistidos com lançamento in natura
nos corpos hídricos
Adesão parcial da população ao calendário
de coleta
Área rural desassistida
Não há ação quanto ao tratamento e
disposição final dos resíduos industriais
Fiscalização incipiente quanto ao manejo e
destinação final das embalagens de
defensivos agrícolas
Área rural desassistida
Ocorrência de alagamentos s e inundações
Inadequação da infraestrutura do sistema
de drenagem
Ligações clandestinas de esgotos à rede de
drenagem

1

O segmento Drenagem, por ser de responsabilidade exclusiva do Município e estar sujeito às condições locais específicas, é
abordado no quadro local da situação em Três Corações.
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Diante do quadro geral das condições de atendimento do saneamento básico à
população tricordiana e da necessidade de atualização e aprimoramento dos
instrumentos de gestão para adequação às políticas nacionais do setor, constitui
objetivo geral deste Eixo Estratégico, firmar a universalização e integralidade dos
sistemas de saneamento como medida sanitária preventiva, de acordo com as
definições da Organização Mundial da Saúde - OMS de que o foco do saneamento é
promover condições de vida saudáveis para o ser humano, seu bem-estar físico,
mental e social.
Dessa forma, “os serviços públicos de saneamento devem ser prestados buscando-se
a universalização do acesso com a ampliação progressiva a todos os domicílios,
integralidade de todas as atividades e componentes de cada um dos serviços com
eficiência e conformidade às necessidades da população e a adoção de métodos,
técnicas e processos que considerem as características regionais e locais.”
“A articulação com as políticas de desenvolvimento, habitação, combate à pobreza,
proteção ambiental e promoção da saúde são fundamentais. O controle social, a
transparência das ações, os processos decisórios institucionalizados, a segurança,
controle, regularidade dos serviços, integração das infraestruturas e gestão correta dos
recursos hídricos também são princípios estabelecidos na Política Nacional de
Saneamento Básico. O uso de tecnologias apropriadas e eficientes e a
sustentabilidade econômica dos sistemas estão entre as diretrizes previstas.” (ECODEBATE,
2018)

Além desses objetivos gerais, é importante ainda considerar a sua relação com as
propostas de mobilidade, clima urbano, conforto ambiental e mudanças climáticas,
meio ambiente e área rural, bem como com os parâmetros de parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano.

(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
- Adequar a gestão municipal aos comandos das políticas nacionais do setor.
- Dar indicações para a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- Incentivar a adesão da população às boas práticas em saneamento e uso racional
dos recursos e sistemas, a conscientização sobre seus direitos e obrigações, bem como
promover a transparência das informações do setor.
- Indicar o suprimento das demandas urgentes e prioridades para um plano de ação
de investimentos em saneamento básico de curto e médio prazo.
- Propor medidas para o provimento dos serviços de saneamento básico no meio rural.
- Inserir na agenda municipal propostas quanto ao tratamento das pressões sobre os
sistemas do saneamento, advindas da expansão industrial e do agronegócio em curso
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e do incremento de impactos futuros decorrentes da estratégia proposta para o
desenvolvimento turístico do Município.
- Apontar os caminhos para a equação dos problemas de drenagem e manejo de
águas pluviais, de forma a livrar o Município das enchentes e promover a redução do
quadro de riscos em que se encontra.
- Avançar no aprimoramento dos serviços de coleta, manejo e destinação final dos
resíduos sólidos.
- Firmar a importância das condições de oferta do saneamento básico como
condicionante definidor da qualificação da expansão urbana e das estratégias de
parcelamento, uso e ocupação do solo.

(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
- Rever e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Corações.
- Promover um processo pleno de gestão integrada, visando a universalização dos
serviços de saneamento básico no Município.
- Firmar junto à COPASA o planejamento municipal do saneamento básico como
indutor das prioridades de investimentos do setor.
- Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Rio Amigo para o controle das cheias do
Rio Verde e Rio do Peixe.
- Promover a mobilização da população tricordiana em torno das boas práticas em
saneamento, sua importância para o desenvolvimento local, a preservação ambiental
e elevação dos índices de medição da qualidade de vida e IDH do Município.
- Engajar-se ao Plano de Ação Novo Rural, tendo em vista a provisão dos serviços de
saneamento básico no meio rural, assumindo as ações e investimentos necessários, em
articulação com a SEMAP.
- Instituir as condições para a fiscalização, controle e sanção dos agentes emissores de
efluentes industriais e de resíduos pelo uso de agrotóxicos, que comprometem a
qualidade do solo, do lençol freático e dos corpos hídricos, em articulação com a
SEMMA.
- Organizar instância técnico-administrativa na Prefeitura responsável pelo
planejamento e operação dos serviços de drenagem e elaborar o Plano Municipal de
Drenagem Urbana.
- Corrigir eventuais distorções e integralizar o segmento resíduos sólidos, tendo em vista
o atendimento pleno aos comandos da política nacional para o setor.
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- Engajar-se aos programas estaduais de saneamento básico e buscar as fontes de
financiamento para o cumprimento das metas municipais estabelecidas para o setor.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 1:Abastecimento de água potável doméstico
FORÇAS
▪ Respaldo legal pelas leis municipais 338/2013,
406/2015 e 420/2015.
▪ Empresa responsável pelos serviços (COPASA).
▪ O Município integra o Programa Pró-Mananciais
promovido pela COPASA.
▪ Atendimento próximo a 100% na área urbana
consolidada.
▪ Existência e proximidade entre o manancial e a
Estação de Tratamento (ETA).

P
3+

FRAQUEZAS
▪ Distritos isolados, áreas de transição
urbana/rural e áreas quilombolas sem
atendimento.
▪ Baixo custo/benefício para COPASA atender
estas áreas.

P
2

OPORTUNIDADES
▪ Possibilidade de ações de conservação da água,
como campanhas de conscientização de
consumo racional e reuso de água para fim
doméstico, industrial e institucional.
▪ Campanhas de conscientização a nível
intermunicipal (Comitê de Bacias, PróMananciais).
▪ Estabelecimento de metas progressivas para
áreas isoladas, prevendo o crescimento
populacional.

P
2+

AMEAÇAS
▪ Excesso de demanda de água e ausência de
conscientização são fatores de
comprometimento, em especial nos períodos
de estiagem.
▪ Lançamento de esgotos não tratados
comprometendo a qualidade da água dos rios
e.consequentemente dos lençóis freáticos
ribeirinhos.

P
2+

Tema: Saneamento Básico / Segmento 1: Abastecimento de água potável
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
3+
Relaciona-se com o atendimento universal de água potável. Os
Interno
aspectos positivos sobrepõem-se aos negativos. Ações de
FRAQUEZAS
2
intervenção física e normativa (Plano Municipal de
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
Saneamento Básico) para efetivação das medidas propostas, se
Externo
AMEAÇAS
2+
bem coordenadas, tendem a anular os aspectos negativos.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 2: Abastecimento de água potável Industrial
FORÇAS
▪ Respaldo legal pelas leis municipais 338/2013,
406/2015 e 420/2015.
▪ Empresa responsável pelos serviços (COPASA).
▪ Existência de instância de outorga de direito de
uso de recursos hídricos: Comitê da Bacia do Rio
Verde.

P
3

FRAQUEZAS
▪ Falta de clareza de informações referentes à
vazão efetiva consumida e dos efluentes
industriais.
▪ Falta de clareza de informações referentes à
outorga.

P
2+

OPORTUNIDADES
▪ Possibilidade de tratamento e reuso da água de
acordo com a finalidade.
▪ Possibilidade de adotar reservatórios para
aproveitamento das águas pluviais e/ou de poço
para empreendimentos industriais.
▪ Contrapartida das indústrias, por exemplo
medidas de combate as enchentes.

P
2+

AMEAÇAS
▪ Excesso de demanda de água e falta de
conscientização são fatores de
comprometimento dos mananciais, em
especial no período estiagem.
▪ Lançamento de efluentes industriais e esgoto
sanitário sem tratamento adequado
comprometem a biota da água dos rios.

P
3

Tema: Saneamento Básico / Segmento 2: Abastecimento de água potável industrial
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
3
Os aspectos positivos equivalem-se aos negativos. Ações de
Interno
intervenção física e normativa (Plano Municipal de
FRAQUEZAS
2+
Saneamento Básico) para efetivação das medidas propostas, se
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
bem coordenadas, tendem a minimizar os aspectos negativos.
Externo
AMEAÇAS
3
Estudos de medição da qualidade das águas dos Rios Verde e
do Peixe no Distrito Industrial, realizados pela UNINCOR em
2015, acusam a presença de efluentes danosos aos mananciais.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 3: Esgotamento sário urbano e rural
FORÇAS
▪ Respaldo legal saneamento urbano e rural pelas
leis municipais 338/2013, 406/2015 e 420/2015.
▪ Empresa responsável pelos serviços (COPASA).
▪ O Município integra o Programa Pró-Mananciais
promovido pela COPASA.
▪ Investimentos continuados em ETE, elevatórias,
e emissários.
▪ Esgoto rural ou de comunidades pequenas,
isolados e quilombolas: 1ª etapa saneamento
rural, conforme Manual de Saneamento da
FUNASA.

P
3

FRAQUEZAS
▪ Cerca de 20% das áreas dentro do perímetro
urbano não são atendidas pela rede de
coleta.
▪ Riachos com presença de esgoto in natura a
céu aberto.
▪ Distritos isolados, áreas de transição
urbana/rural e áreas quilombolas sem
atendimento.
▪ Baixo custo/benefício para COPASA atender
estas áreas.
▪ Mesmo em áreas atendidas, a falta de poços
de visita impede as inspeções.
▪ Ligações de esgoto na rede de águas pluviais
ou diretamente nos rios.
▪ Lançamento de águas pluviais na rede de
esgoto.
▪ Falta de informações sobre tratamento de
esgotos na área rural.

P
3

OPORTUNIDADES
▪ O esgoto é cobrado, logo deve ser implantado.
▪ Campanhas de conscientização em nível
intermunicipal (Comitê de Bacias, PróMananciais) para prevenir lançamento de
esgoto nos rios.
▪ Estabelecimento de metas progressivas para
áreas urbanas e isoladas, prevendo o
crescimento populacional.
▪ Implementação efetiva de Interceptores
ribeirinhos para captar todos os esgotos que
poderiam ser lançados aos rios.
▪ A identificação e o cadastramento das ligações e
lançamento de esgotos irregulares, em parceria
com a COPASA e a participação dos moradores.

P
2+

AMEAÇAS
▪ Áreas sem coleta adequada tendem a ser
insalubres (mau cheiro, proliferação de
vetores transmissores e doenças).
▪ Lançamento de esgotos não tratados
compromete a qualidade da água dos rios.
▪ Aumento da população requer aumento
capacidade de tratamento.

P
2+

Tema: Saneamento Básico / Segmento 3: Esgotamento sanitário urbano e rural
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno FORÇAS
3
Relaciona-se com salubridade (o atendimento universal com
coleta e tratamento de esgotos) e com o meio ambiente
FRAQUEZAS
3
(proteção dos mananciais).
Hoje os aspectos positivos equilibram-se com os negativos.
Ambiente Externo OPORTUNIDADES
2+
Ações de intervenção física e normativa (Plano Municipal de
AMEAÇAS
2+
Saneamento Básico, Ações do Comitê de Bacias, do Programa
Pró-mananciais ) tornam-se necessárias para efetivação das
medidas propostas que, se bem coordenadas, tendem a anular
os aspectos negativos.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 4: Drenagem urbana
FORÇAS
▪ Traçado das redes de drenagem consolidado.
▪ Implantação de novas galerias nos bairros.
▪ Exigência legal de reserva de áreas livres de
impermeabilização nos novos
empreendimentos.
▪ Lei Municipal 420/2015 prevê o assessoramento
pela SEMAP na implantação de açudes, irrigação
e drenagem.
▪ Lei municipal 420/2015 dispõe sobre a forma de
apresentação dos projetos de drenagem e
dragagem.

P
2

FRAQUEZAS
▪ Ausência de cadastro municipal da rede
implantada.
▪ Ausência de critérios específicos de
dimensionamento, projeto e implantação de
dispositivos de drenagem urbana, resultando
em soluções improvisadas e várias zonas
alagadiças.
▪ Ligações de esgoto na rede de águas pluviais
e nos rios.
▪ Principal galeria da área central deteriorada,
passando por baixo de residências.
▪ Falta de incentivo à permeabilização do solo,
aumentando o escoamento superficial e risco
de alagamentos.

P
3+

OPORTUNIDADES
▪ Criação de mecanismos de fiscalização do
cumprimento das normas municipais.existentes
▪ Estabelecimento de normas municipais
específicas com normas e critérios de
dimensionamento, projeto e implantação de
dispositivos de drenagem urbana
▪ Aproveitar obras de drenagem novas para
construir dutovias para redes de energia, lógica,
e ordenar/modernizar redes de água e gás.
▪ Encorajar a permeabilização das áreas livres e
reuso de água da chuva em empreendimentos
residenciais (ex:descontos no IPTU).
▪ Criar dispositivos obrigando permeabilização e
reuso de aguas pluviais em prédios institucionais
e industriais.
▪ Criação de Secretaria ou Subsecretaria
responsável por drenagem e combate a
enchentes.
▪

P
2+

AMEAÇAS
▪ Áreas alagadiças, dificultando a mobilidade.
▪ Presença de esgotos nas águas pluviais causa
mau cheiro, insalubridade, contaminação de
cisternas domiciliares.
▪ Aumento da urbanização sem critérios
específicos significa aumento da área
impermeável, sobrecarregando a rede de
águas pluviais.

P
3

Tema: Saneamento Básico / Segmento 4: Drenagem Urbana
Fatores Matriz SWOT
Ambiente Interno FORÇAS
FRAQUEZAS
Ambiente Externo

OPORTUNIDADES
AMEAÇAS

Classificação do CENÁRIO

CENÁRIO
Pontuação
Justificativa
2
Relaciona-se com a salubridade, risco à vida (galeria central) à
mobilidade urbana e ao meio ambiente (proteção dos
3+
mananciais).
Hoje os aspectos negativos sobrepõem-se aos positivos. Ações
2+
de intervenção física e normativa (Normas municipais de
3
projeto e implantação de drenagem urbana, incentivos fiscais
para a adoção e legislação municipal para novos
empreendimentos, instituições públicas e industriais), tornamse necessárias.
POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 5: Macrodrenagem (combate às enchentes)
FORÇAS
▪ Existência de um Comitê de Bacias com
programa específico de combate às enchentes e
estiagem, incluindo prazo de implantação e
custos1.
▪ Plano de Contingência em finalização.

P
2

OPORTUNIDADES
▪ Reunião de 53 prefeitos ocorrida por ocasião da
estiagem de 2014. Evento pode ser repetido
para combate às enchentes em articulação com
o Comitê da Bacia do Rio Verde.
▪ Parque Municipal poderia abrigar um
reservatório de retardo para controle das
cheias.
▪ As Prefeituras de 3 Corações e Conceição do Rio
Verde a montante2, podem assumir um papel
pró-ativo perante o Comitê de Bacias para
construção de polderes e açudes.
▪ Criação de instância técnico-administrativa
responsável pela drenagem, dragagem
emergencial e combate a enchentes.
▪ Possível contrapartida das Indústrias para
medidas de combate às enchentes.

P
2+

FRAQUEZAS
▪ Ausência de dispositivos legais que
amparem o combate às inundações.
▪ Não foram identificadas medidas
específicas de combate a enchentes
▪ Bairro de Cinturão Verde especialmente
vulnerável.
AMEAÇAS
▪ Enchentes caracterizadas como calamidade
pública recentes em 1986, 2000 e 2011.
▪ Crescimento da Cidade de Três Corações e, a
montante, Conceição do Rio verde e
Cambuquira, com maior impermeabilização
do solo, tendem a aumentar o escoamento
superficial favorecendo enchentes.
▪ Aumento do cultivo do solo e/ou pastagem
com destruição das matas nativas também
tendem a aumentar o escoamento superficial
e o assoreamento da calha do Rio Verde.

P
3+

P
3+

Tema: Saneamento Básico / Segmento 5: Macrodrenagem (combate às enchentes)
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno FORÇAS
2
Relaciona-se com a salubridade, com a economia, com a
mobilidade urbana,a preservação da vida e bens materiais dos
FRAQUEZAS
3+
cidadãos e com o meio ambiente.
Hoje os aspectos negativos sobrepõe-se-aos negativos. Ações
Ambiente Externo OPORTUNIDADES
2+
de intervenção física e normativa (Criação de Órgãos
AMEAÇAS
3+
municipais e Normas municipais de projeto e implantação de
polderes e piscinões.

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO

__________________________
1

Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde/Instituto Mineiro de Gestão das Águas/
Consórcio Ecoplan-Lume/Belo Horizonte: IGAM, 2010. In: pág. 49 - Quadro 5:Programas e ações propostos pelo PDRH Verde e
cronograma físico financeiro.
2 Município vizinho a montante com problemas de enchente mapeados (frequencia alta) Conceição do Rio Verde.
Municipios contribuintes do Rio Verde a montante com problemas de enchente mapeados (frequencias média e alta):
Cambuquira, Lambari, Jesuania, Carmo de Minas, Olimpio Noronha, Cristina, Soledade de Minas, São Lourenço, Pouso Alto,
Itanhandu, Baependi e Caxambu.
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 6: Resíduos Sólidos: área rural
FORÇAS
▪ Realizada a coleta de resíduos sólidos das
escolas rurais das comunidades Rio do Peixe e
Barreiro, parte das comunidades Cachoeirinha
e São Bentinho.
▪ Distribuição de material informativo, para
orientação dos moradores, quanto a
compostagem na zona rural.
OPORTUNIDADES
▪ As escolas das comunidades Rio do Peixe e
Barreiro são utilizadas como pontos de
acondicionamento pelos moradores para o
descarte dos resíduos domiciliares.
▪ Parte dos resíduos orgânicos gerados nas
residências é reaproveitada como ração para a
alimentação de criações de animais.
▪ Ações conjuntas entre agricultores, canais de
distribuição, fabricantes e do setor
empresarial, representado pelo Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias (INPES), e o poder público para o
gerenciamento adequado de embalagens de
defensivos agrícolas.

P

1+

P

2

FRAQUEZAS
▪ A coleta de resíduos sólidos na zona rural é parcial,
sendo os materiais queimados ou enterrados.
▪ Não é realizado controle efetivo dos quantitativos
comercializados e descartados de embalagens de
defensivos agrícolas.

P

AMEAÇAS
▪ A zona rural do Município é muita extensa, com
807,57 km² permeada por 3.100 km de estradas
rurais, e as comunidades rurais são muitas e
dispersas, o que dificulta o acesso de caminhões para
a coleta de resíduos sólidos e o gerenciamento do
serviço.
▪ As condições precárias de trafegabilidade das estradas
rurais, cuja drenagem é deficiente, sobretudo no
período das chuvas, agravam a situação.
▪ É prática dentre os proprietários rurais o descarte de
resíduos de currais - esterco e restos de alimentos nos recursos hídricos.
▪ Conforme relatado no PMSB de Três Corações, o
descarte e o armazenamento de resíduos de
embalagens de defensivos agrícolas e de
medicamentos de uso veterinários são realizados de
forma inadequada.

P

2

3

Tema: Saneamento Básico / Segmento 6: Resíduos Sólidos: área rural
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
A baixa densidade populacional da zona rural do Município de
FORÇAS
1+
Ambiente
Três Corações, a grande área territorial e as condições
Interno
precárias das vias de acesso, prejudicam sobremaneira a
FRAQUEZAS
2
logística para a coleta de resíduos. Por outro lado, algumas
OPORTUNIDADES
2
comunidades já acenam para a implantação de Pontos de
Ambiente
Entrega Voluntária em locais estratégicos - escolas - como uma
Externo
AMEAÇAS
3
saída para a centralização do sistema.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 7: Manejo de resíduos sólidos urbanos
FORÇAS
▪ A coleta convencional de resíduos sólidos
atende à 94% da população urbana.
▪ Existência de coleta seletiva, através da
coleta porta a porta e da disponibilização de
Pontos de Entrega Voluntária (PEV).
▪ Conforme o Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), a
prefeitura de Três Corações está
desenvolvendo um projeto de recebimento
e recuperação de computadores usados,
com vistas à redução do descarte de
eletroeletrônicos.

P

OPORTUNIDADES
▪ Atuação da Associação de Catadores de
Material Reciclável de Três Corações
(ACAMTC), que conta com 40 associados.
▪ Projetos sociais fazem o recolhimento de óleo
usado para produção de sabão.
▪ Disponibilização de Pontos de Entrega
Voluntária de pilhas e baterias por parceiros
locais - campanha ‘Papa-Pilhas’.
▪ Contrato firmado entre a Prefeitura e a
Reciclanip, com a instalação de um ponto de
coleta de pneu no Município.
▪ Acordos setoriais a serem firmados no âmbito
da logística reversa.

P

3

2+

FRAQUEZAS
▪ O Município assume integralmente a
responsabilidade e, por conseguinte, os custos, pela
implantação da logística reversa, embora a
responsabilidade seja do setor empresarial.
▪ Baixo índice de recuperação de recicláveis;
▪ Inexistência de programa de compostagem de
matéria orgânica, o que resulta na sua disposição
final em aterro sanitário, junto com rejeitos,
reduzindo a vida útil da instalação.
▪ O Município possui uma Unidade de Triagem para
resíduos recicláveis, todavia ela se encontra ainda
em processo de ampliação e reforma.

P

AMEAÇAS
▪ Baixa participação dos moradores no atendimento
aos dias e horários da coleta regular dos resíduos
sólidos urbanos, o que causam diversos transtornos:
atração de vetores, entupimento de galerias pluviais,
mau-cheiro e espalhamento de materiais por
animais de rua.
▪ Descarte conjunto de resíduos domiciliares com RCC.
▪ Baixa aderência da população ao programa de coleta
seletiva.
▪ A atuação da ACAMTC é restrita e dispersa, pois não
possui sede própria e sua atuação é desarticulada
com a Prefeitura.
▪ Há presença de catadores autônomos, que
trabalham informalmente.
▪ Não há iniciativas para o recolhimento diferenciado
de lâmpadas fluorescentes.

P

3

3

Tema: Saneamento Básico / Segmento 7: Manejo de resíduos sólidos urbanos
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Embora a PNRS tenha instituído a responsabilidade
FORÇAS
3
Ambiente
compartilhada, o encargo do manejo de resíduos recicláveis e
Interno
FRAQUEZAS
3
sujeitos à logística reversa permanece recaindo sobre os
gestores municipais.
OPORTUNIDADES
2+
A atuação da associação de catadores presente no Município e
Ambiente
a sensibilização dos moradores precisa ser aprimorada, a fim
Externo
AMEAÇAS
3
de potencializar a coleta seletiva.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Saneamento Básico / Segmento 8: Disposição final dos resíduos sólidos
FORÇAS
▪ Desde 2001, o Município possui aterro
sanitário para disposição final
ambientalmente adequada dos seus resíduos
sólidos, localizado na MG-862, com vida útil
de 34 anos, até 2035.
▪ Além de resíduos sólidos urbanos (RSU), são
depositados no aterro sanitário resíduos de
serviços de saúde (RSS), dos grupos2 A1, A2
após tratamento, A4, B e E que não causam
danos à saúde e ao meio ambiente e D.
▪ O aterro também recebe resíduos de
grandes geradores, com características de
resíduos domésticos classificados como
Classe II, desde que acompanhados de
Manifesto de Transporte.
▪ A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
possui um cadastro atualizado de usuários
(geradores) que descartam seus resíduos no
aterro sanitário.
OPORTUNIDADES
▪ Estão aptos a receber o ICMS Ecológico3,
subcritério Saneamento, os municípios que
possuem sistema de tratamento ou
disposição final de lixo, com operação
licenciada ou autorizada pelo órgão
ambiental estadual, que atendam, no
mínimo, a, respectivamente, 70% e 50% da
população urbana, caso do Município de
Três Corações.
▪ A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei
n. 12305/2010 - 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.

P
▪

3+

▪

▪

▪
P
▪

▪

2+

▪

2

FRAQUEZAS
Antes da operação do aterro sanitário, os
resíduos sólidos do Município eram
descartados em um lixão a céu aberto,
próximo de um córrego, afluente do Ribeirão
Santa Fé. Após o seu encerramento, faz-se
necessário o monitoramento ambiental da
área para garantir a segurança dos recursos
naturais, o que pode impor restrições de uso
do solo nas áreas afetadas.
O gerenciamento de um aterro sanitário
representa uma tarefa complexa e custosa
para os gestores municipais, cujo
funcionamento depende de uma operação
diária criteriosa;
A disposição final de Resíduos de Construção
Civil (RCC) não é disciplinada, sendo realizada
de forma inadequada em terrenos baldios.
Não é realizada a cobrança pela disposição
final de resíduos de grandes geradores.
AMEAÇAS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n.
12305/2010 – determina que a elaboração de
um Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) é
condição para os estados terem acesso a
recursos da União destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à
gestão de resíduos sólidos, ou para serem
beneficiados por incentivos ou financiamentos
de entidades federais de crédito ou fomento
para tal finalidade. O PERS do Estado de MG
encontra-se ainda em fase de elaboração.
De acordo com a Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEAM, 2016), dentre os Municípios
limítrofes de Três Corações - Carmo da
Cachoeira, Varginha, Conceição do Rio Verde,
Cambuquira, São Bento Abade, São Tomé das
Letras, Campanha e Monsenhor Paulo –, cinco
descartam seus resíduos em lixões. Tal
condição pode se tornar um fator de pressão
para a aceitação de resíduos no aterro sanitário
de Três Corações.
O vetor de crescimento da cidade voltado para
a área do aterro sanitário é mínimo. Todavia, há
previsão de instalação de empreendimentos
em áreas próximas ao aterro, o que pode
provocar interferências no vetor e pressões
para a ocupação das áreas do entorno, que
possuem restrições legais de uso.

P

2

P

2+

Classificação de resíduos segundo NBR 10.004/2004 da ABNT.

3

A Lei Estadual nº 18.030/2009 dispõe que 1,1% do total do ICMS destinado aos municípios mineiros são distribuídos em função
do Índice de Meio Ambiente (IMA) composto por três subcritérios, ponderados pelos respectivos pesos: (i) Índice de Conservação
(IC - 45,45%), referente às Unidades de Conservação e outras áreas protegidas; (ii) Índice de Saneamento Ambiental (ISA 45,45%),
referente aos aterros sanitários, estações de tratamento de esgotos e usinas de compostagem e; (iii) Índice de Mata Seca (IMS 9,1%), referente à presença e proporção em área da fitofisionomia Mata Seca.
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Tema: Saneamento Básico / Segmento 8: Disposição final dos resíduos sólidos
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) e os de serviço de saúde (RSS)
FORÇAS
3+
Ambiente
gerados no Município são dispostos corretamente em aterro
Interno
sanitário operado pela própria prefeitura, enquanto os resíduos de
FRAQUEZAS
2
construção civil (RCC) são dispostos de forma inadequada em
OPORTUNIDADES
2+
terrenos baldios. Por outro lado, há pressões para ampliação da
Ambiente
escala do sistema, o que pode contribuir para a redução de custos.
Externo
AMEAÇAS
2+
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO

▪ Matriz de Pesos
SEGMENTO
Seg.1:
Abastecimento de água
potável doméstico
Seg.2:
Abastecimento de água
potável Industrial
Seg. 3:
Esgotamento sanitário
urbano e rural
Seg.4:
Drenagem urbana
Seg.5:
Macrodrenagem (combate às
enchentes)
Seg, 6:
Resíduos Sólidos: área rural
Seg. 7:
Manejo dos resíduos sólidos
urbanos
Seg. 8:
Destinação final dos resíduos
sólidos
TOTAL

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

CENÁRIOS

3+

2+

2

2+

POSITIVO

3

2+

2+

3

TENDENCIAL

3

2+

3

2+

TENDENCIAL

2

2+

3+

3

NEGATIVO

2

2+

3+

3+

NEGATIVO

1+

2

2

3

TENDENCIAL

3

2+

3

3

TENDENCIAL

3+

2+

2

2+

POSITIVO

30(3+)

16(7+)

20(3+)

21(3+)

2P/4T/2N

▪ Gráfico

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS
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▪ Ponderações
- O maior peso entre todos os fatores está nas Forças, entretanto seguido pelas
Ameaças (segundo maior). Mas o fator Fraquezas sobrepõe-se ao das Oportunidades.
- É uma relação de fatores que indica que o Município tem condições muito
favoráveis para dar o ‘salto da virada’ e alcançar as condições de universalização e
integralidade dos serviços de saneamento básico, investindo na complementação
das redes e reforçando a gestão e a fiscalização e promovendo campanhas de boas
práticas junto à população.

▪ Cenário Geral
O fator de maior relevância, responsável pelas principais fraquezas e ameaças, tanto
no tocante à gestão do saneamento quanto nos impactos negativos sobre a Cidade
é o segmento da drenagem urbana, com o agravante da ocorrência de inundações
no período de cheia dos rios que cruzam as áreas urbanas de Três Corações e Flora, e
de alagamentos pela desconformidade do sistema de escoamento das águas
pluviais.
O cenário de problemas relativo ao abastecimento de água e ao esgotamento
sanitário, sendo temas de discussão mais frequente e de incidência pontual, tem
condições de equacionamento mais administrável, salvo o controle sobre o
lançamento de efluentes tóxicos pela utilização de defensivos agrícolas, industriais e
de lançamento in natura ou por meio de ligações clandestinas dos esgotos
domésticos nos corpos hídricos, que demanda o estabelecimento de mecanismos de
fiscalização e gestão.
O sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos conta com o aterro sanitário
implantado e em funcionamento, abrindo oportunidades para o aprimoramento das
funções de tratamento e do serviço de coleta seletiva. Também neste segmento
apresenta-se como desafio a implantação de mecanismos de fiscalização e gestão,
para adoção da logística reversa, principalmente dos vasilhames de agrotóxicos,
acondicionamento e descarte de resíduos industriais e da construção civil.
Por último, atenção especial deve ser dedicada aos serviços diferenciados na zona
rural, onde soluções alternativas, de mobilização e de educação da população
requerem programa específico da Prefeitura.
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(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
INSTRUMENTO: Plano Diretor de Saneamento Básico de Três Corações
VERTENTE 1. DRENAGEM E CONTROLE DE CHEIAS
Segmento 4: Drenagem urbana
Segmento 5: Macrodrenagem (combate às enchentes)
PROJETO ESTRUTURANTE: Rio Amigo
INSTRUMENTO: Plano Diretor de Drenagem Urbana
VERTENTE 2. ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
Segmento 1: Abastecimento de água potável doméstica
Segmento 2: Abastecimento de água potável industrial
Segmento 3: Esgotamento sanitário urbano e rural
VERTENTE 3. RESÍDUOS SÓLIDOS
Segmento 6: Resíduos sólidos: área rural
Segmento 7: Manejo de resíduos sólidos urbanos
Segmento 8: Disposição final dos resíduos sólidos
INSTRUMENTO: Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Três Corações
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(vi) Diretrizes Setoriais:
1. Constitui diretriz transversal às Vertentes deste Eixo Estratégico realizar a revisão e
atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB Três Corações.
2. O processo de revisão do PMSB Três Corações, além de atualizar as metas
estabelecidas no plano de 2014 vigente, considerará a realização de estudos para
avaliação e indicação de ações para equação de problemas localizados, tendo em
vista alcançar a universalização e integralidade dos serviços de saneamento básico.
I. Vertente Drenagem e Controle de Cheias
1. Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Rio Amigo, sob o qual as ações de
combate às cheias e qualificação do sistema de drenagem previstas no quadro a
seguir apresentado, nas Vertentes e diretrizes subseqüentes deste Eixo Estratégico e
nas diretrizes de outros que com ele guardem relação serão planejadas, bem como as
que vierem a ser definidas ao longo do tempo:
EIXO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRUTURANTE:

Saneamento: Missão Cumprida

Rio Amigo

localização

componentes
▪ Vertente Drenagem e Controle de Cheias

finalidades
▪ Mitigar a ocorrência das cheias do Rio Verde e Rio do Peixe na Sede de Três
Corações e em Flora
▪ Contribuir para a redução dos riscos ambientais nas áreas urbanas
▪ Atender ao Plano de Contingência de Três Corações e ao Eixo Estratégico Três
Corações Resiliente
▪ Compor as estratégias de desenvolvimento local previstas nos Projetos
Âncora Trilhos da Memória/Estação Três Corações e Estação Flora e o Projeto
Âncora Rio Verde em Flora, do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado,
Memória Viva
▪ Firmar a Paisagem Cultural do Município
▪ Recuperar a qualidade ambiental do território
▪ Combater os passivos ambientais
▪ Ampliar o bem estar da população e visitantes
vinculações
▪ PlanSAB
▪ PlanRESOL
▪ PD de Drenagem Urbana
▪ Lei de Parcelamento do Solo Urbano
▪ Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
▪ Código Municipal de Obras e Edificações
▪ Programa Municipal de Reflorestamento
▪ Programa Municipal de Arborização Urbana
▪ Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva
▪ Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
▪ Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
▪ Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde
▪ Municípios vizinhos integrantes da mesma bacia hidrográfica
▪ COPASA
▪ PAC Saneamento
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1.1. O Projeto Estruturante Rio Amigo será implantado na Sede Municipal de Três
Corações, (duas unidades) e do núcleo urbano de Flora (uma unidade), com o
objetivo de promover o controle das cheias do Rio Verde e do Rio do Peixe.
1.2. Os lagos ou espelhos d´água de contenção, formados pelas obras de controle
das cheias terão as seguintes destinações:
a) lago de contenção do Rio Verde na Sede - integrar o parque linear da Cidade,
com fins de lazer;
b) lago de contenção do Rio do Peixe na Sede - integrar equipamento público
destinado à promoção da cultura, aos esportes e ao lazer dos moradores da região; e
c) lago de contenção do Rio Verde em Flora - destinado às atividades de piscicultura,
conforme indicações do eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva/Projeto
Âncora Verde Rio Em Flora.
2. Instituir instância técnico-administrativa na Prefeitura responsável pelo
planejamento, gestão, fiscalização e controle dos serviços e projetos de drenagem do
Município ou de terceiros contratados para tal.
3. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana, estabelecendo normas municipais
específicas e critérios de dimensionamento, projeto e implantação de dispositivos que
assegurem o bom funcionamento da rede de drenagem urbana das águas pluviais, os
parâmetros em garantia da micro e macrodrenagem natural no Município, além da
previsão de mecanismos de planejamento e gestão, de estímulo às boas práticas da
população e empreendedores, entre outros atinentes ao plano.
4. Rever os parâmetros exigidos para a manutenção de áreas livres de
impermeabilização em novos empreendimentos e no interior dos lotes, ajustando-os
para maior, de forma a dar maior efetividade às áreas de percolação das águas
pluviais e retardar a velocidade de deságue nos cursos d’água.
5. Articular-se com o setor de licenciamento de obras e projetos da Prefeitura,
participando do processo de fiscalização e habite-se, como meio de assegurar o
cumprimento das exigências legais relacionadas com a drenagem.
6. Em garantia do bom projeto e da qualidade das obras, como exemplo
demonstrativo a Prefeitura deverá dotar os novos prédios públicos e os antigos,
quando das obras de reforma, as medidas de permeabilidade do terreno e de
captação e aproveitamento das águas pluviais.
7. Adotar mecanismos de incentivo fiscais e urbanísticos ao aproveitamento das águas
pluviais (AAP) pela população e empreendedores da construção civil, para usos não
potáveis de rega, descarga sanitária e limpeza de pisos, estimulando a economia no
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uso da água tratada, a demanda pela captação nos recursos hídricos, aumentando
a vida útil de poços e a redução da conta de água.
8. Tornar obrigatório nas indústrias e grandes equipamentos, existentes ou projetados,
as medidas de permeabilidade do solo e a adoção da captação das águas pluviais
para reuso.
9. Avaliar a construção de pôlderes na área urbana, a partir dos seguintes parâmetros
mínimos:
Quadro. Área de pôlder por capacidade de volume

10. Na área rural, avaliar a instalação de pôlderes, açudes e outros dispositivos
previstos no PDRHRV/IGAM, rio acima de Três Corações, tendo em vista a utilização da
água armazenada para irrigação e outros usos agrícolas.
11. Articular-se nas instâncias regionais de gestão, tendo em vista a criação de uma
agenda microrregional com participação dos Municípios atingidos por cheias na
Bacia do Rio Verde.

II. Vertente Água e Esgoto Sanitário
1. Distribuir os investimentos em saneamento de acordo com o zoneamento urbano,
observando as tendências de expansão, garantindo ainda a implantação equitativa
pelo território da Cidade.
2. Criar um circuito de comunicação com a população que contemple:
(i) a conscientização da população quanto às interações do saneamento com as
demais políticas municipais, como, por exemplo, cada R$1,00 investido em
saneamento representa economia de R$4,00 em gastos com saúde e afastamento
laboral;
(ii) o uso racional da água;
(iii) a transparência sobre o consumo e grandes usuários de água;
(iv) as vantagens da captação e reuso das águas pluviais;
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(v) a criação de canal de denúncias para identificação de ligações irregulares
entre esgoto e drenagem, ou lançamento nos rios, em articulação com a COPASA.
3. Em áreas de pequenos produtores rurais, pequenas comunidades isoladas ou
quilombolas, assumir a responsabilidade pela adoção de medidas de captação de
água (poços, açudes, etc.) e tratamento de esgotos de forma racional, adotando as
indicações do Manual de Saneamento da FUNASA.
4. Cobrar a implementação efetiva de interceptores e elevatórias de esgoto (EE)em
ambas as margens do Rio Verde, para captar todos os esgotos que hoje são lançados
no rio (de acordo com o cadastro atualizado da COPASA).
5. Celebrar cooperação técnica com a UNINCOR, tendo em vista o estabelecimento
de um circuito de medições e manutenção da qualidade dos corpos hídricos do
Município.
6. Integrar-se ao Plano de Ação Novo Rural da SEMAP.
7. Promover ações específicas de boas práticas de saneamento para as comunidades
quilombolas do Município.
8. Integrar o saneamento básico no núcleo urbano de Flora.
9. Promover melhorias e preparar resposta à demanda futura saneamento básico na
Colônia Santa Fé e área de entorno.
10. Implantar infraestrutura de saneamento básico em Amadeu Miguel.
III. Vertente Resíduos Sólidos
1. Elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Três Corações.
2. São diretrizes para os resíduos sólidos na área rural:
2.1. Aprimorar a sensibilização da população rural, orientando sobre os procedimentos
para disciplinamento da coleta seletiva e compostagem doméstica.
2.2. Realizar estudo para identificação de pontos estratégicos para entrega voluntária
de materiais recicláveis nas comunidades rurais e para a regionalização desses
núcleos populacionais, com o objetivo de viabilizar a coleta seletiva.
2.3. Difundir a prática doméstica de compostagem e incentivar a incorporação do
composto orgânico produzido nas atividades agrícolas.
2.4. Disciplinar o gerenciamento de resíduos agrossilvopasatoris.
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2.5. Instituir mecanismos para controle e regulação dos quantitativos comercializados e
descartados de embalagens de defensivos agrícolas.
3. São diretrizes para o manejo dos resíduos sólidos urbanos:
3.1. Rever a participação do setor empresarial nas ações de logística reversa,
sobretudo dos resíduos definidos pela PNRS (art. 33), considerando:
a) o aprimoramento das iniciativas existentes no Município;
b) a integração da associação de catadores atuante no Município;
c) os custos operacionais do recolhimento e recuperação dos materiais.
3.2. Instituir e fortalecer a coleta seletiva da fração seca (materiais recicláveis) dos
resíduos sólidos urbanos, conforme as seguintes indicações:
a) sensibilização da população, de modo a ampliar o alcance da coleta seletiva e a
recuperação de recicláveis;
b) definição da modalidade de coleta seletiva que poderá ser porta-a-porta em dias
diferentes da coleta convencional, complementada com pontos de entrega
voluntária (PEV);
c) fomentar a inclusão social dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em
programas de coleta seletiva;
d) recuperação e ampliação das infraestruturas existentes voltadas para a coleta
seletiva e triagem de material reciclável (PEV e galpões de triagem).
3.3. Instituir a recuperação e o tratamento diferenciado da parcela orgânica dos
resíduos sólidos, de modo a reduzir a quantidade encaminhada ao aterro sanitário,
ampliando a sua vida útil.
3.4. Disciplinamento do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS),
resíduos de construção civil (RCC), resíduos industriais (RI) e de grandes geradores,
incluindo exigência dos Planos de Gerenciamento (art. 20, da PNRS).
3.5. Instituir a cobrança pela prestação de serviços a terceiros referentes a coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
4. São diretrizes para a disposição final dos resíduos sólidos:
4.1. Delimitar a área de influência do aterro sanitário, a fim de impedir o uso residencial
do entorno para segurança sanitária da população, atendendo ao disposto na NBR

154

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

13.896/19974 que recomenda que a distância do limite da área útil do aterro a núcleos
populacionais seja superior a 500m 5, e que seja mantida baixa densidade
populacional nas áreas próximas.
4.2. Promover a reabilitação do antigo lixão, cujas atividades foram encerradas em
2001, elaborando um plano de encerramento e monitoramento, conforme disposto
nas NBR 13896/19976, atendendo aos seguintes requisitos mínimos:
(i) usos programados para a área após seu fechamento;
(ii) delimitação, cercamento e plantação de cerca viva arbustiva, de modo a
isolar o local, impedir o acesso de pessoas estranhas e animais e melhorar os
aspectos quanto à vizinhança;
(iii) monitoramento das águas subterrâneas após o término das operações, por um
período mínimo de 20 anos;
(iv) monitoramento da estabilidade do maciço e manutenção da cobertura, a fim
de corrigir rachaduras e erosão;
(v) instalação de sistemas de drenagem e de detecção de vazamento de líquido
percolado até o término da sua geração;
(vi) tratamento do líquido percolado, até o término da geração desse líquido, ou
até que esse líquido (influente no sistema) atenda aos padrões legais de emissão;
(vii) instalação de sistema de coleta de gases até que seja comprovado o término
de sua geração.
4.3. Disciplinamento da disposição final dos resíduos de construção civil (RCC),
buscando impedir a proliferação de áreas de bota-fora irregulares, em conformidade
com as diretrizes de manejo de resíduos sólidos - áreas urbanas.
4.4. Articulação com o Governo Estadual para realização de estudo de viabilidade
econômica para regionalização e consorciamento, com vistas à redução de custos
da disposição final.

4

A NBR 13896/1997 dispõe sobre aterros de resíduos não perigosos - critérios para projeto, implantação e operação, em especial.
Segundo definição da NBR 13896/1997, núcleos populacionais são localidades sem a categoria de sede administrativa, mas com
moradias, geralmente em torno de igreja ou capela, com pequeno comércio.
6 A NBR 13896/1997 trata do encerramento de aterros sanitários. No entanto, com pequenas ressalvas, as ações de recuperação
também cabem para o fechamento de lixões.
5

155

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Saneamento Básico:
Tema: SANEAMENTO BÁSICO
EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico

O fator de maior relevância, responsável pelas principais
fraquezas e ameaças, tanto no tocante à gestão do
saneamento quanto nos impactos negativos sobre a Cidade
é o segmento da drenagem urbana, com o agravante da
ocorrência de inundações no período de cheia dos rios que
cruzam as áreas urbanas de Três Corações e Flora, e de
alagamentos pela desconformidade do sistema de
escoamento das águas pluviais.
O cenário de problemas relativo ao abastecimento de água
e ao esgotamento sanitário, sendo temas de discussão mais
frequente e de incidência pontual, tem condições de
equacionamento mais administrável, salvo o controle sobre
o lançamento de efluentes tóxicos pela utilização de
defensivos agrícolas, industriais e de lançamento in natura
ou por meio de ligações clandestinas dos esgotos
domésticos nos corpos hídricos, que demanda o
estabelecimento de mecanismos de fiscalização e gestão.
O sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos conta
com o aterro sanitário implantado e em funcionamento,
abrindo oportunidades para o aprimoramento das funções
de tratamento e do serviço de coleta seletiva. Também
neste segmento apresenta-se como desafio a implantação
de mecanismos de fiscalização e gestão, para adoção da
logística reversa, principalmente dos vasilhames de
agrotóxicos, acondicionamento e descarte de resíduos
industriais e da construção civil.

- Adequar a gestão municipal aos comandos das políticas nacionais do
setor.
- Dar indicações para a atualização do Plano Municipal de Saneamento
Básico.
- Incentivar a adesão da população às boas práticas em saneamento e uso
racional dos recursos e sistemas, a conscientização sobre seus direitos e
obrigações, bem como promover a transparência das informações do setor.
- Indicar o suprimento das demandas urgentes e prioridades para um plano
de ação de investimentos em saneamento básico de curto e médio prazo.
- Propor medidas para o provimento dos serviços de saneamento básico no
meio rural.
- Inserir na agenda municipal propostas quanto ao tratamento das pressões
sobre os sistemas do saneamento, advindas da expansão industrial e do
agronegócio em curso e do incremento de impactos futuros decorrentes da
estratégia proposta para o desenvolvimento turístico do Município.
- Apontar os caminhos para a equação dos problemas de drenagem e
manejo de águas pluviais, de forma a livrar o Município das enchentes e
promover a redução do quadro de riscos em que se encontra.
- Avançar no aprimoramento dos serviços de coleta, manejo e destinação
final dos resíduos sólidos.
- Firmar a importância das condições de oferta do saneamento básico como
condicionante definidor da qualificação da expansão urbana e das
estratégias de parcelamento, uso e ocupação do solo.

- Rever e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Corações.
- Promover um processo pleno de gestão integrada, visando a universalização dos
serviços de saneamento básico no Município.
- Firmar junto à COPASA o planejamento municipal do saneamento básico como
indutor das prioridades de investimentos do setor.
- Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Rio Amigo para o controle das cheias
do Rio Verde e Rio do Peixe.
- Promover a mobilização da população tricordiana em torno das boas práticas em
saneamento, sua importância para o desenvolvimento local, a preservação ambiental
e elevação dos índices de medição da qualidade de vida e IDH do Município.
- Engajar-se ao Plano de Ação Novo Rural, tendo em vista a provisão dos serviços de
saneamento básico no meio rural, assumindo as ações e investimentos necessários,
em articulação com a SEMAP.
- Instituir as condições para a fiscalização, controle e sanção dos agentes emissores
de efluentes industriais e de resíduos pelo uso de agrotóxicos, que comprometem a
qualidade do solo, do lençol freático e dos corpos hídricos, em articulação com a
SEMMA.
- Organizar instância técnico-administrativa na Prefeitura responsável pelo
planejamento e operação dos serviços de drenagem e elaborar o Plano Municipal de
Drenagem Urbana.
- Corrigir eventuais distorções e integralizar o segmento resíduos sólidos, tendo em
vista o atendimento pleno aos comandos da política nacional para o setor.
- Engajar-se aos programas estaduais de saneamento básico e buscar as fontes de
financiamento para o cumprimento das metas municipais estabelecidas para o setor.
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TENDENCIAL
programa específico da Prefeitura.
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Diretrizes Setoriais
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TRÊS CORAÇÕES
Drenagem e Controle de
Cheias
Projeto Estruturante Rio Amigo
controle de Cheias
Instância gestão drenagem
PD Drenagem Urbana
% áreas livres
Articulação SEPLAN e Comitê BH
Rio Verde
Aproveitamento águas pluviais
Boas práticas
Pôlderes

Programa de
Arborização
Urbana

Água e Esgoto

Plano Diretor
de Drenagem
Urbana

Projeto Estruturante
Rio Amigo

Zoneamento Urbano
Transparência
Saneamento rural
Articulação COPASA
Demandas turismo/Colônia Santa
Fé/Comunidade
Quilombola/Amadeu Miguel

Programa de
Reflorestamento

Resíduos Sólidos

Plano Municipal
de Resíduos
Sólidos

Plano de Ação
Novo Rural

Plano Municipal de Resíduos
Sólidos
RESOL Área rural
Logística Reversa
Vasilhames agrotóxicos
Resíduos industriais
Eficiência Aterro Sanitário
Remediação área lixão
Coleta seletiva e catadores
Destinação RCC

LEGENDA

PROJETO
ESTRUTURANTE

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
INSTRU
MENTO

SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
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Tema: Mobilidade Territorial e Urbana
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS

(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
A mobilidade impacta diferentes setores dentro do Município (podendo, inclusive, ter
impactos em Municípios vizinhos), que vão além de apenas permitir/facilitar o
deslocamento de cargas e pessoas dentro do território. Um sistema robusto e bem
planejado de mobilidade ajuda a fortificar a economia local, trazendo dinamismo
para o comércio, indústria, atividades de lazer, etc., além de diminuir a inequidade no
acesso às facilidades urbanas, principalmente para a população de menor renda, e
contribuir para a mitigação de impactos ambientais.
O objetivo fundamental e mais amplo de um Sistema de Mobilidade Territorial e
Urbana é, portanto, promover opções de acesso para toda a população dentro de
um território. Entende-se por acesso a capacidade de um cidadão alcançar
diferentes localidades de um determinado território com facilidade, conforto e
modicidade.
Pensar soluções em mobilidade significa integrá-las com estratégias, diretrizes e
instrumentos de desenvolvimento urbano de que tratam o Plano Diretor e a legislação
de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano que o operacionaliza. A indicação
justifica-se na constatação de algumas das principais interações da mobilidade com
as dinâmicas de crescimento das cidades brasileiras e sua característica mais
perversa, a exclusão territorial:
(i) o crescimento desordenado e espraiado da cidade aumenta a demanda e
torna mais longos os deslocamentos, comprometendo a cobertura e a qualidade
do transporte coletivo, aumentando a pressão por mais infraestrutura;
(ii) tais fatores levam ao aumento da dependência seja de veículos particulares
seja do transporte alternativo, em regra, irregular;
(iii) decorre dessas condições a inviabilidade do transporte público, segregando
espacialmente os mais pobres.
Esse circuito de causas e efeitos apresenta-se como um círculo vicioso, em parte
revelado pela falta de integração entre transporte e uso do solo no planejamento das
nossas cidades.
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Gráfico: Círculo vicioso da mobilidade na interação com o uso do solo.

Fonte: IBAM, 2017.

Constituem pressupostos contemporâneos da mobilidade territorial e urbana:
1. A promoção da mobilidade requer o estabelecimento de um sistema estruturado
voltado para garantir e facilitar aos cidadãos o alcance às oportunidades e às
funções econômicas e sociais das cidades, com segurança, conforto, fácil acesso, no
menor tempo possível, com tarifa acessível e de acordo com sua capacidade
econômica.
2. O sistema estruturado e interativo da mobilidade, além de compreender os vários
modos e infraestruturas de transporte e circulação, será planejado no contexto das
relações que mantém com outros sistemas e políticas urbanas1.
3. A premissa é da mobilidade centrada nas pessoas resultando na satisfação
individual e coletiva de atingir os destinos desejados, as necessidades e amenidades
cotidianas, para todos os tipos de pessoas, atendendo as demandas dos usuários em
geral e, particularmente, as necessidades específicas de usuários como crianças,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ainda que temporariamente e
idosos - acessibilidade universal.
4. A mobilidade social e ambientalmente justa requer a ênfase no transporte público
coletivo e nos modos não motorizados, significando a opção pela inclusão social, a
racionalidade dos investimentos públicos e a redução de congestionamentos, da
poluição e dos acidentes.
5. A gestão pública da mobilidade deve pautar-se por um processo de discussão
transparente e democrático com a sociedade, orientado para a eleição de
prioridades em confronto com os limites e oportunidades de financiamento para a sua
implementação.

1

No caso de Três Corações, em especial na interação com o Projeto Estruturante Trilhos da Memória e a afirmação da Paisagem
Cultural do Município, conforme as indicações em mobilidade do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva.
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(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:
Considerando as condicionantes para a proposição de um Sistema de Mobilidade
Territorial e Urbana para o Município de Três Corações, os objetivos específicos deste
Eixo Estratégico são:
- Adequar a gestão municipal da mobilidade aos comandos da política nacional para
o setor.
- Apontar indicações para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Territorial
e Urbana de Três Corações, a fim de nortear o planejamento e a gestão da
mobilidade no Município.
- Garantir a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos,
pedestres e ciclistas, adequando os passeios às necessidades das pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida e o trânsito de bicicletas segregado e seguro.
- Garantir modicidade tarifária para permitir que a população de baixa renda tenha
formas igualitárias de acesso à Cidade.
- Estimular o uso de meios não motorizados de transportes por meio da implantação de
um sistema de rotas acessíveis2.
- Criar medidas de desestímulo ao uso do automóvel para diminuir as emissões de
gases de efeito estufa (GEE) e melhorar as condições de tráfego para o transporte
público.
- Qualificar e aumentar a utilização do transporte público e coletivo pela população
tricordiana.
- Melhorar as condições de circulação das cargas no Município e orientar o
disciplinamento das atividades de carga/descarga na Cidade.

(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
As ações e projetos do Sistema de Mobilidade Territorial e Urbana de Três Corações
devem ser guiados de acordo com as seguintes diretrizes:
- Adaptar o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte Sustentável
(DOTS), à realidade da dinâmica urbana de Três Corações em associação com as
estratégias de uso e ocupação do solo.
2

Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que
possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa
pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode
incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc. (NBR 9050)
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- Priorizar o transporte público coletivo, os modos não motorizados e os modos
compartilhados, em relação aos meios individuais motorizados.
- Complementar, ajustar e melhorar o sistema de transporte público coletivo,
aprimorando as condições de circulação dos veículos e a qualidade do serviço
prestado.
- Complementar, ajustar e melhorar a infraestrutura de calçadas no Município,
considerando inclusive as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.
- Promover ampla participação de setores da sociedade civil em todas as fases do
planejamento e gestão da mobilidade urbana.
- Requalificar a sistema viário para promover uma melhor convivência entre pedestres,
ciclistas e veículos automotores.
- Evitar o tráfego de passagem de veículos automotores nas vias locais em zonas
exclusivamente residenciais.
- Estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento em
áreas públicas, principalmente em regiões com sistema viário limitado.
- Promover os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em especial
o uso de bicicletas, por meio da criação de uma rede estrutural cicloviária,
preferencialmente nas regiões com topografia adequada.
- Promover estratégias para melhor gerenciamento do fluxo e tráfego de veículos e
otimizar o uso do sistema viário atual.

(iv) Alternativas para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- ROTAS E CAMINHOS
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(v) Análise SWOT e Cenários:

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 1: Sistema Viário
FORÇAS
▪ Congestionamento concentrado
majoritariamente no Centro
▪ Há vias que podem ser utilizadas como rotas
alternativas de acesso ao Centro
▪ A população é consciente sobre a importância do
tema

P
2

OPORTUNIDADES
▪ O Plano de Mobilidade deverá ser desenvolvido
e contemplar estudos detalhados de tráfego
para ajudar na tomada de decisão e análise de
novos projetos viários no Município
▪ Melhorias no Transporte Público podem
incentivara diminuição do uso de veículos
particulares e a migração para o sistema
▪ Políticas de estacionamento podem desestimular
o uso do automóvel

P
3+

FRAQUEZAS
▪ A morfologia do Centro não permite
alterações significativas no sistema viário
▪ Faltam estudos de tráfego para instruir a
tomada de decisão
▪ O Rio Verde constitui uma barreira natural
aos deslocamentos
▪ Não existem medidas alternativas para
otimizar o tráfego entre as pontes que
cruzam o Rio Verde
AMEAÇAS
▪ Aumento em ritmo acelerado da frota de
motocicletas e automóveis no Município
▪ Vontade política para construir novos acessos
viários sem o devido embasamento técnico
▪ Risco de se construir novos acessos sem que
o congestionamento seja aliviado, alocando
de maneira ineficiente recursos públicos
▪ Novos polos geradores de viagem podem
impactar a capacidade viária de vias de
acesso ao Centro

P
3

P
3+

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 1: Sistema Viário
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
O congestionamento é um problema que tende a se agravar. A
Interno
solução está na adoção de medidas criativas e alternativas de
FRAQUEZAS
3
gestão do tráfego (e de viagens) para depois, se necessário,
Ambiente
OPORTUNIDADES
3+
alocação de recursos públicos para a construção de novas
Externo
AMEAÇAS
3+
infraestruturas. É fundamental que se desenvolva um Plano de
Mobilidade para guiar possíveis expansões/alterações do
sistema viário.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 2: Transporte Público
P
1

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ Frota atual de ônibus em boas condições de
operação
▪ Área de cobertura do sistema é abrangente

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AMBIENTE EXTERNO

▪

OPORTUNIDADES
▪ Há engajamento da população
▪ O Plano de Mobilidade pode conduzir pesquisas
detalhadas sobre a operação das linhas de
ônibus e propor mudanças de itinerários e
readequação de frequências quando necessária
▪ Melhorias no serviço de transporte público
podem atrair novos usuários para o sistema
▪ Há indícios de demanda reprimida

P
2+

▪
▪

FRAQUEZAS
Assimetrias de informação
Fiscalização deficiente
Falta de informação para os usuários
Falta de ar-condicionado
Infraestrutura inadequada de alguns pontos
de ônibus
Ponto na Praça do Pelé inapropriado para o
tamanho da demanda
Frequência inadequada em certas linhas
Porte inadequado dos veículos para o tráfego
na região central
Não há estudo que comprove a
compatibilidade do valor da tarifa com o
serviço ofertado
AMEAÇAS
Operador pode fazer lobby para manter o
status quo
Mudanças podem acarretar necessidade de
reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, processo que pode ser burocrático
e demandar muito tempo

P
3

P
2+

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 2: Transporte Público
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente Interno FORÇAS
1
Faltam: participação popular no planejamento do sistema de
ônibus, transparência na divulgação de dados operacionais e
FRAQUEZAS
3
estudo que comprove se o valor da tarifa é adequado à
realidade de Três Corações e às aspirações da população. A
Ambiente Externo OPORTUNIDADES
2+
realização de um Plano de Mobilidade pode ajudar a reverter
AMEAÇAS
2+
alguns desses problemas.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 3: Transporte Não Motorizado
FORÇAS
▪ O Centro é o polo gerador de viagens mais
importante de Três Corações.
▪ O intenso fluxo de pessoas nessa região reafirma
a sua importância econômica dentro do
Município
▪ Área comercial dinâmica e pulsante
▪ Existem espaços passíveis de serem utilizados
para alargar as calçadas no Centro (vagas de
estacionamento e pontos de táxi, por exemplo).
▪ Já existe na Cidade exemplo de rua dedicada
exclusivamente ao tráfego de pedestres (Rua
Luciano Pereira Penha)

P
2

OPORTUNIDADES
▪ Ruas com infraestrutura adequada para o fluxo
de pedestres pode impactar positivamente nas
receitas do comércio.
▪ A supressão de vagas de estacionamento pode
possibilitar a reformulação de algumas ruas em
“shared streets”.
▪ Menos vagas nas ruas e mais espaço para os
pedestres podem estimular a população a
utilizar com maior frequência o transporte
público e menos o automóvel.
▪ Mais pessoas nas ruas geralmente resulta em
melhor segurança pública.

P
3

FRAQUEZAS
Falta de funcionários para fiscalizar
estacionamento irregular
Ruas no Centro são muito estreitas
A topografia da Cidade não estimula os
deslocamentos a pé e por bicicletas
Infraestrutura insuficiente para o
deslocamento de ciclista de forma segura
em regiões mais planas ou afastadas do
Centro

P
2

AMEAÇAS
▪ Lobby dos taxistas pode impactar a
supressão/deslocamento de pontos de táxi
▪ Moradores e comerciantes podem se opor à
supressão de vagas de estacionamentos

P
2+

▪
▪
▪
▪

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 3: Transporte Não Motorizado
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Três Corações deu pequenos passos para priorizar/incentivar
Interno
os deslocamentos não motorizados. Embora incipientes estes
passos demonstram a vontade de adequar o Centro
FRAQUEZAS
2
(principalmente) às necessidades dos cidadãos. O grande
desafio será convencer outros stakeholders (partes
Ambiente
OPORTUNIDADES
3
interessadas) a aderirem à mudança de paradigma: o Centro
Externo
deve ser das pessoas, e não dos carros.
AMEAÇAS
2+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 4: Políticas de Restrição ao Uso do Automóvel
FORÇAS
▪ Já existe (embora deficiente) uma política de
estacionamento em vigor no Município

P
1+

FRAQUEZAS
A receita dos estacionamentos públicos
não é gerida pela Prefeitura
Faltam funcionários (cobradores) para
fiscalizar o pagamento dos
estacionamentos nas vias públicas
(enforcement fraco)

P
2+

AMEAÇAS
▪ Parte da população, principalmente os
moradores do Centro e comerciantes,
podem se opor à supressão de vagas e/ou
aumento do preço do estacionamento

P
2+

▪
▪

OPORTUNIDADES
▪ A criação de um sistema mais robusto de
estacionamento, com cobrança diferenciada
por áreas e por período, pode desestimular o
uso do automóvel ao passo que novas receitas
podem ser criadas para a Prefeitura
▪ A mera diminuição da quantidade de vagas de
estacionamento nas vias públicas por si só já é
capaz de inibir parte dos deslocamentos por
automóveis para o Centro

P
3

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 4: Políticas de Restrição ao Uso do Automóvel
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
1+
Embora haja cobrança de estacionamento no Centro, ela é
Interno
feita de maneira ineficiente e não é vista estrategicamente pela
prefeitura como um mecanismo para gerenciamento da
FRAQUEZAS
2+
demanda. As oportunidades são animadoras, porém diversas
atividades ainda necessitam serem realizadas para que elas se
Ambiente
OPORTUNIDADES
3
tornem realidade: conscientização da população e pessoal
Externo
próprio da prefeitura dedicado às questões relacionadas com o
AMEAÇAS
2+
estacionamento público.
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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P
2

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ Três Corações é uma Cidade compacta,
melhorar o acesso ao centro para pessoas com
mobilidade reduzida já resultará num grande
salto na qualidade de vida desse grupo social e
de toda a população
▪ A quase totalidade dos ônibus em Três
Corações possui equipamentos para o
transporte de cadeirantes

AMBIENTE EXTERNO

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 5: Acessibilidade Universal

OPORTUNIDADES
▪ A supressão de vagas de estacionamento para
ampliação de calçadas pode representar uma
grande oportunidade para a Prefeitura já
readequar as calçadas para o deslocamento
seguro de pessoas com mobilidade reduzida com deficiência, idosos, grávidas, crianças e
toda a população

P
1+

FRAQUEZAS
A condição da maioria das calçadas em
Três Corações é proibitiva para o
deslocamento das pessoas, especialmente
com mobilidade reduzida
A topografia da cidade e as calçadas
estreitas impedem o deslocamento das
pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e dificultam o trânsito da
população tricordiana em geral

P
3+

AMEAÇAS
▪ Se nada for feito, Três Corações será cada
vez mais uma Cidade inacessível para todos
▪ A falta de mobilidade acarreta problemas de
saúde, como depressão, pela falta de
oportunidade de convívio social e outras
doenças e acidentes como quedas, etc

P
3+

▪

▪

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 5: Acessibilidade Universal
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Embora os ônibus possuam equipamentos para auxiliar o
Interno
embarque de cadeirantes, a situação da mobilidade de pessoas
com deficiência e idosos em Três Corações é alarmante. Além
FRAQUEZAS
3+
da topografia ser um obstáculo, a infraestrutura das calçadas
não colabora para o deslocamento dessas e de qualquer
Ambiente
OPORTUNIDADES
1+
pessoa.
Externo
AMEAÇAS
3+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 6: Equidade e Transparência no Transporte Público

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ Embora realizada pela empresa operadora,
anualmente é realizada uma pesquisa de
satisfação dos usuários do transporte público

▪

OPORTUNIDADES
A criação de um “portal da transparência” pode
aproximar a população da Administração
pública e do operador

P
1+

P
2+

FRAQUEZAS
▪ Falta quadro técnico na Prefeitura focado
em fiscalizar e regular o transporte público
de Três Corações
▪ A forma como a tarifa de transporte
público é reajustada não é clara e não é
baseada em parâmetros transparentes
▪ Não há uma fórmula paramétrica
▪ Não há um canal direto com o público para
a divulgação de dados operacionais (e de
custos) do sistema
AMEAÇAS
▪ Assimetrias de informação podem impactar a
credibilidade do sistema
▪ O gasto com transporte impacta o poder de
compra da população de baixa renda

P
3+

P
3+

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 6: Equidade e Transparência no Transporte Público
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
1+
O planejamento do sistema de ônibus atualmente não é
Interno
participativo e a forma como a tarifa é calculada é pouco
FRAQUEZAS
3+
transparente.
Ambiente
OPORTUNIDADES
2+
Externo
AMEAÇAS
3+
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 7: Logística Urbana
FORÇAS
▪ Problemas de carga e descarga podem ser
solucionadas com medidas fáceis de serem
implementadas e de curto prazo
▪ A fiscalização pode ser realizada pela equipe
de trânsito atual da Prefeitura, sem a
necessidade de novas contratações
significativas

P
2

OPORTUNIDADES
▪ Pequenas medidas podem impactar
positivamente o trânsito no Centro nos horários
de pico.

P
2

▪

▪

FRAQUEZAS
Falta uma política de logística urbana que
defina com maior precisão os locais e
horários para a carga e descarga,
principalmente no Centro

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

P
2

P
2

Tema: Mobilidade Territorial e Urbana / Segmento 7: Logística Urbana
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Pontuação
Justificativa
Ambiente
FORÇAS
2
Apesar do cenário atual não ser satisfatório, ele pode ser
Interno
alterado sem grandes esforços. Basta uma regulamentação
FRAQUEZAS
2
mais rigorosa e fiscalização nas ruas.
Ambiente
OPORTUNIDADES
2
Externo
AMEAÇAS
2
Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO

▪ Considerações sobre a mobilidade no meio rural
Na escala do território municipal, a infraestrutura de mobilidade, sob a
responsabilidade das administrações locais refere-se, tradicionalmente, ao
planejamento, construção e manutenção das estradas vicinais ou estradas rurais.
Compondo cerca de 77,8% de toda a malha rodoviária do país (DNIT, 2014), as
estradas vicinais são, em geral, caracterizadas pela falta de pavimentação, dotadas
de pista única, com tráfego reduzido e padrão simplificado de acabamento. Seu
traçado usualmente se assenta sobre trilhas e caminhos pré-existentes, decorrendo em
uma geometria caracterizada muitas vezes por rampas íngremes e curvas
acentuadas.
As estradas vicinais desempenham importante papel socioeconômico sendo
expressivo seu significado para o desenvolvimento municipal e do país, pois é o ponto
de partida do escoamento da produção agrícola brasileira e meio de ligação entre as
áreas rurais e urbanas, muitas vezes única condição de acesso das populações
interioranas aos bens e serviços, bem como à malha viária principal e ao transporte
regional.
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“As vias vicinais ligam as localidades rurais entre si e ao meio urbano, sendo de
extrema importância para a demanda do escoamento da produção
agropecuária que favorece a economia dos produtores e Municípios do interior
do estado.”
“Também, é através delas que os insumos agrícolas necessários à produção
chegam às propriedades rurais, além de ser o único acesso aos serviços de
educação, de saúde e de lazer disponíveis nas cidades para os habitantes do
interior, aumentando assim, os laços econômicos e sociais entre as mesmas.”
(Santos Vieira et all, 2014).

A rede de estradas vicinais de um Município representa, dessa forma, fator estratégico
para seu desenvolvimento e para a manutenção da qualidade de vida de toda a sua
população, seja residente no meio rural ou urbano, em razão das relações que
mantém para a sobrevivência de ambas.
Mesmo reconhecida a importância logística da malha vicinal no sistema rodoviário
dos países em desenvolvimento, que normalmente representa mais de metade da sua
rede de transportes, no Brasil esta não conta com o devido lastro nos orçamentos
públicos e na destinação dos recursos para construção, reabilitação e manutenção
de estradas rurais.
O planejamento cuidadoso do projeto e a conservação das estradas vicinais são
fundamentais para que estas contribuam para o desenvolvimento local de forma
plena. Assim, evitando os impactos ambientais que, por outro lado, essas estradas
podem causar quando mal conservadas. O quadro a seguir explicita alguns dos
fatores positivos e negativos implicados com a existência das estradas vicinais,
revelando o grau de sua importância estratégica.
Quadro. Fatores favoráveis e desfavoráveis das estradas vicinais
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Outro aspecto a considerar no Sistema de Mobilidade Territorial e Urbana do
Município, diz respeito à(s) proposta(s) da Prefeitura para a implantação de um desvio
(anel) rodoviário do trânsito de caminhões, de forma a sustar o seu trânsito pela malha
urbana da Cidade. Esta iniciativa deverá ser avaliada no âmbito do processo de
elaboração do PlanMob Três Corações, incluindo a consideração dos impactos
ambientais pela sua eventual implantação e providências tomadas em relação à
atratividade que poderá exercer quanto à instalação de usos diversos em suas
margens.
▪ Matriz de Pesos
SEGMENTO
Seg.1:
Sistema Viário
Seg.2:
Transporte Público
Seg.3:
Transporte Não Motorizado
Seg 4:
Políticas de Restrição ao Uso
do Automóvel
Seg.5:
Acessibilidade Universal
Seg.6:
Equidade e Transparência no
Transporte Público
Seg.7:
Logística Urbana
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▪

Ponderações

- Os aspectos desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças) sobrepõem-se aos aspectos
favoráveis (Forças e Oportunidades).
- O cenário geral é de estagnação, tendendo para o agravamento das condições
desfavoráveis presentes atualmente.
- O conjunto de Forças é o mais frágil e o de Fraquezas o de maior incidência
revelando a prioridade em atuar sobre as condições da mobilidade de Três Corações.
- Há um relativo equilíbrio entre os conjuntos de fatores Oportunidades e Ameaças
denotando haver condições para a reversão do quadro atual.

▪ Cenário Geral
O cenário da mobilidade em Três Corações é negativo e, em alguns de seus aspectos,
alarmante. A cidade está crescendo e é urgente desenvolver a capacidade
institucional para a gestão e a profissionalização do planejamento da mobilidade. Se
não cabe ao PDDUA avançar no detalhamento da política do setor - e para tanto, é
necessário elaborar o PlanMob, inclusive por determinação da legislação federal -,
este institui diretrizes que podem orientar a ação municipal para a minimização de
seus problemas em mobilidade até que os resultados do PlanMob se façam sentir.
Como fator estruturante da morfologia urbana e da promoção da justiça social,
percebe-se que este tema apresenta variadas vinculações com os demais Eixos
Estratégicos deste Plano Diretor, que têm na mobilidade exatamente papel
estruturador, notadamente com o uso e ocupação do solo, a habitação social, a
171
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drenagem e o patrimônio histórico, cultural e paisagístico, além da clássica interação
com o meio ambiente e, mais recentemente, com as mudanças climáticas.
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(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
INSTRUMENTO: Plano de Mobilidade Territorial e Urbana - PlanMob Três Corações
VERTENTE 1. SISTEMA VIÁRIO
Segmento 1: Sistema Viário
VERTENTE 2. TRANSPORTE PÚBLICO
Segmento 2: Transporte Público
VERTENTE 3. TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
Segmento 3: Transporte Não Motorizado
VERTENTE 4. POLÍTICAS DE RESTRIÇÃO AO USO DE AUTOMÓVEL
Segmento 4: Políticas de Restrição ao Uso de Automóvel
VERTENTE 5. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Segmento 5: Acessibilidade Universal
VERTENTE 6. EQUIDADE E TRANSPARÊNCIA NO TRANSPORTE PÚBLICO
Segmento 6: Equidade e Transparência no Transporte Público
VERTENTE 7. LOGÍSTICA URBANA
Segmento 7: Logística Urbana
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(vii) Diretrizes Setoriais:
1. Constitui diretriz transversal às Vertentes deste Eixo Estratégico elaborar o Plano de
Mobilidade Territorial e Urbana - PlanMob Três Corações.
1.1. A Prefeitura elaborará o PlanMob Três Corações de acordo com as determinações
estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, cujo prazo limite
determinado pela legislação federal para a sua realização é abril/2019 (MP n o
818/2018), bem como com os objetivos e diretrizes desse Eixo Estratégico.
1.2. O PlanMob Três Corações, cuja elaboração é uma ação prioritária do Sistema de
Mobilidade Territorial e Urbana do Município, deverá ser elaborado de forma
participativa e conter, no mínimo:
a) Análise sobre as condições de acessibilidade e mobilidade existentes no Município
e suas conexões entre bairros, a fim de identificar os diferentes tipos de demandas
urbanas, sociais, demográficas, econômicas e ambientais que deverão nortear a
formulação das propostas.
b) Ações para a ampliação e aprimoramento do sistema de transporte público
coletivo no Município.
c) Programa para o gerenciamento dos estacionamentos no Município com controle
da atividade nas vias públicas e limitação de estacionamentos no Centro.
d) Estratégias tarifárias para melhorar as condições de mobilidade da população, em
especial de baixa renda.
e) Ações para garantir a acessibilidade universal aos serviços, equipamentos e
infraestruturas de transporte público coletivo e à Cidade, com adequações das
calçadas, travessias e acessos às edificações.
f) Estratégias para a circulação de veículos de carga dentro do Município.
g) Criação de um sistema cicloviário e de rotas acessíveis.
h) Indicações quanto à malha de estradas vicinais.
i) Lista de prioridades para ações e implantação de projetos.
j) Estimativas de custo, prazos de implementação e meios de financiamento para
todos os projetos propostos.
K) A consideração dos demais Eixos Estratégicos desta Lei na configuração do Sistema
de Mobilidade Territorial e Urbana do Município de Três Corações.
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I. Vertente Sistema Viário
1. À luz do PlanMob, elaborar estudos de tráfego para analisar e propor alternativas
para o fluxo de veículos automotores no Centro e para analisar o impacto de novos
polos geradores de viagem nas principais vias de acesso ao Município.
2. Reduzir a quantidade de vagas de estacionamento no Centro e em seu entorno.
3. Requalificar a sinalização horizontal e vertical.
4. Requalificar as interseções nas vias principais do Centro para diminuir a
convergência de fluxos e melhorar a fluidez nas mesmas.
5. Realizar estudos de impacto de vizinhança para os novos empreendimentos de
médio/grande porte a serem instalados no Município.
6. Realocar os pontos de táxi na região central para vias locais, diminuindo o impacto
no tráfego das vias principais.

II. Vertente Transporte Público
1. Reformar os pontos de ônibus em regiões de maior movimento, provendo proteção
aos usuários contra as intempéries e informações sobre o sistema.
2. Atualizar a frota para micro-ônibus nas linhas que operam no/pelo Centro.
3. Expandir o serviço de transporte público em termos de área de cobertura e
frequência para regiões afastadas e de baixa renda.
4. Adequar a oferta à demanda por meio de incremento na capacidade de
transporte.
5. Priorizar o tráfego de veículos do transporte público em vias de maior movimento
por meio de faixas exclusivas.
6. Prover toda a frota de ônibus com mecanismo de embarque para cadeirantes e arcondicionado.

III. Vertente Transporte Não Motorizado
1. Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modos de transporte,
especialmente em vias não estruturais.
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2. Adaptar as interseções com grande fluxo de pedestres para que o cruzamento seja
feito em nível.
3. Requalificar e reformar as calçadas do Centro, alargando-as com a supressão de
vagas de estacionamento e pontos de táxi.
4. Desenvolver uma rede cicloviária estrutural dotando-a de mobiliário adequado para
fomentar os deslocamentos não motorizados entre bairros vizinhos.
5. Transformar ruas estreitas no Centro em ruas compartilhadas (conceito de shared
streets, onde a prioridade é dos pedestres e ciclistas, e não dos automóveis), com
sinalização viária adequada e com mecanismos para redução de velocidade (traffic
calming).

IV. Vertente Políticas de Restrição ao Uso de Automóvel
1. Reduzir a quantidade de vagas de estacionamento na região central da Cidade.
2. Elaborar uma política de estacionamento no Centro e seu entorno com áreas
distintas de cobrança.
3. Acionar equipe de agentes para fiscalizar os estacionamentos públicos.
4. Destinar estritamente os recursos advindos da cobrança do estacionamento público
para financiar a reforma das calçadas no Centro.

V. Vertente Acessibilidade Universal
1. Adaptar as calçadas no Centro e próximas aos principais polos geradores de
viagens para permitir o deslocamento de forma segura de pessoas com mobilidade
reduzida.
2. Garantir o acesso das pessoas com mobilidade reduzida ao transporte público.
3. Calçadas, faixas de pedestres, transposições e passarelas deverão ser
gradualmente adequadas para atender à mobilidade inclusiva, visando a sua
autonomia, conforme a legislação federal e as normas técnicas regulamentares
pertinentes, em especial a NBR 9050 da ABNT.
4. O Executivo deverá elaborar um plano de ação para a reforma e manutenção das
calçadas, priorizando inicialmente as áreas mais críticas e depois expandindo para as
demais áreas, prevendo os recursos necessários e enquadramento como despesas
correntes.
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VI. Vertente Equidade e Transparência no Transporte Público
1. Realizar estudo por instituição independente para calcular a tarifa e os custos do
sistema de ônibus, com o intuito de garantir modicidade tarifária e o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos.
2. Criar um Observatório da Mobilidade para divulgar dados operacionais do sistema e
estimular a participação social no seu planejamento.
3. Elaborar sistema de bilhetagem eletrônica, com divulgação periódica dos dados no
Observatório da Mobilidade.

VII. Vertente Logística Urbana
1. Regulamentar e monitorar a circulação de veículos de carga, incluindo as cargas
perigosas e/ou de grande porte.
2. Planejar soluções de inserção urbana do sistema de abastecimento e logística que
minimizem os conflitos de convivência e as interferências entre este sistema e os
demais fluxos, principalmente na região central.
3. Definir horários e locais específicos para carga e descarga de mercadorias no
Centro.
4. Definir horários específicos para a circulação de veículos de grande porte nas vias
principais.
5. Identificar os principais polos industriais e estabelecer uma política de tráfego de
seus respectivos veículos de carga.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Saneamento Básico:
Tema: MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Diretrizes Gerais do Eixo Estratégico

O cenário da mobilidade em Três Corações é negativo e, em
alguns de seus aspectos, alarmante. Só não é trágico devido
à escala da Cidade, a considerar os índices de acidentes e
mortalidade no trânsito do Brasil.

- Adequar a gestão municipal da mobilidade aos comandos da política
nacional para o setor.
- Apontar indicações para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade
Territorial e Urbana de Três Corações, a fim de nortear o planejamento e a
gestão da mobilidade no Município.
- Garantir a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de
veículos, pedestres e ciclistas, adequando os passeios às necessidades das
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e o trânsito de bicicletas
segregado e seguro.
- Garantir modicidade tarifária para permitir que a população de baixa
renda tenha formas igualitárias de acesso à Cidade.
- Estimular o uso de meios não motorizados de transportes por meio da
implantação de um sistema de rotas acessíveis1.
- Criar medidas de desestímulo ao uso do automóvel para diminuir as
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e melhorar as condições de
tráfego para o transporte público.
- Qualificar e aumentar a utilização do transporte público e coletivo pela
população tricordiana.
- Melhorar as condições de circulação das cargas no Município e orientar o
disciplinamento das atividades de carga/descarga na Cidade.

- Adaptar o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte
Sustentável (DOTS), à realidade da dinâmica urbana de Três Corações em associação
com as estratégias de uso e ocupação do solo.
- Priorizar o transporte público coletivo, os modos não motorizados e os modos
compartilhados, em relação aos meios individuais motorizados.
- Complementar, ajustar e melhorar o sistema de transporte público coletivo,
aprimorando as condições de circulação dos veículos e a qualidade do serviço
prestado.
- Complementar, ajustar e melhorar a infraestrutura de calçadas no Município,
considerando inclusive as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.
- Promover ampla participação de setores da sociedade civil em todas as fases do
planejamento e gestão da mobilidade urbana.
- Requalificar a sistema viário para promover uma melhor convivência entre
pedestres, ciclistas e veículos automotores.
- Evitar o tráfego de passagem de veículos automotores nas vias locais em zonas
exclusivamente residenciais.
- Estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento em
áreas públicas, principalmente em regiões com sistema viário limitado.
- Promover os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em especial
o uso de bicicletas, por meio da criação de uma rede estrutural cicloviária,
preferencialmente nas regiões com topografia adequada.
- Promover estratégias para melhor gerenciamento do fluxo e tráfego de veículos e
otimizar o uso do sistema viário atual.

Mas Três Corações está crescendo, e é urgente desenvolver
a capacidade institucional para a gestão e a
profissionalização do planejamento da mobilidade. Se não
cabe ao PDDUA avançar no detalhamento da política do
setor - e para tanto, é mister e urgente elaborar o PlanMob
-, este institui diretrizes que facilmente podem se
transformar em um plano de intervenções imediatas, que
contribuirão para a minimização de seus problemas em
mobilidade até que os resultados do PlanMob se façam
sentir.
Como fator estruturante da morfologia urbana e da
promoção da justiça social, percebe-se que este tema
apresenta variadas vinculações com os demais Eixos
Estratégicos deste Plano Diretor, que têm na mobilidade
exatamente papel estruturador, notadamente com o uso e
ocupação do solo, a habitação social, a drenagem e o
patrimônio histórico, cultural e paisagístico, além da clássica
interação com o meio ambiente e, mais recentemente, com
as mudanças climáticas.
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Diretrizes Setoriais
PLANO DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
Sistema Viário

Transporte Público

Estudos PlanMob
Inibição vagas estacionamento
no Centro
Sinalização viária
Geometria das vias
Pontos de táxi
EIV PGT

Reforma pontos de ônibus
Micro-ônibus
Cobertura do TP
Faixas seletivas TP
Frota TP acessível e conforto
térmico

Programa de
Arborização
Urbana

Plano Diretor
de Iluminação
Pública

Plano Diretor
de Drenagem
Urbana

Plano de Ação
Novo Rural

Transporte não
Motorizado

Políticas de Restrição ao
Uso de Automóvel

Acessibilidade Universal

Prioridade pedestre
Reforma calçadas
Shared Streets
Ciclovias

Política de estacionamento:
- redução vagas no Centro
- restrições
- fiscalização
- recursos

Rotas acessíveis
Calçadas acessíveis
TP acessível
Travessias seguras

Equidade e Transparência
no Transporte Público

Modicidade tarifária
Transparência
Observatório da Mobilidade
Bilhetagem eletrônica
Linhas de ônibus

Logística Urbana

Carga/descarga
Circulação veículos grande
porte
Polos industriais

Projeto Estruturante
Trilhos da Memória

Plano Municipal
de Saneamento
Básico

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA

LEGENDA

PROJETO
ESTRUTURANTE

PROGRAMA

INSTRU
MENTO
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Tema: Habitação de Interesse Social
DEFINIÇÃO DO EIXO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS GERAIS
EIXO ESTRATÉGICO ABRIGO SEGURO

(i) Objetivo Geral do Eixo Estratégico:
A questão habitacional está diretamente vinculada à função social da cidade e da
propriedade urbana. A abordagem das propostas da temática habitacional se dá a
partir de três frentes: (i) a avaliação das políticas habitacionais do Município; (ii) a
ocupação de famílias em assentamentos irregulares e condições precárias de
habitabilidade, situadas em áreas de risco e/ou áreas de proteção ambiental; (ii) a
qualidade urbana dos recentes conjuntos habitacionais e de determinados bairros,
cujas áreas necessitam de investimentos em equipamentos urbanos para atendimento
das demandas sociais.
Compreende-se, dessa maneira, que a revisão do PDDUA deve buscar equacionar de
maneira eficiente, eficaz e efetiva as relações entre as demandas habitacionais e a
gestão do solo urbano.

(ii) Objetivos Específicos do Eixo Estratégico:

- Sustar o processo de segregação socioespacial de Três Corações, através da
democratização do acesso à terra urbanizada tendo em vista os instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade.
- Garantir o acesso à moradia digna, compreendida na sua integralidade como direito
à habitabilidade, saneamento básico, mobilidade, equipamentos, serviços sociais e
espaços públicos de qualidade.
- Promover a urbanização, regularização e integração dos assentamentos precários à
Cidade.
- Assegurar a proteção e segurança da população moradora das áreas de risco a
deslizamentos, inundações e enchentes.
- Integrar as ações de habitação de interesse social à política urbana associada aos
Eixos Estratégicos de Saneamento: Missão Cumprida; Três Corações Saudável, Três
Corações Resiliente; Rotas e Caminhos e Valoriza Rural
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(iii) Diretrizes Gerais do EIXO ESTRATÉGICO:
- Instituir Zonas de Especial Interesse Social para regularização fundiária e urbanística
dos assentamentos precários de baixa renda.
- Elaborar o cadastramento das famílias vulneráveis a situações de risco no Município.
- Promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em áreas carentes de
qualificação urbana.
- Garantir a infraestrutura de saneamento básico, sobretudo a rede de esgotamento
sanitário e drenagem de águas pluviais.

(iv) Alternativa para denominação do EIXO ESTRATÉGICO:
- ABRIGO SEGURO
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(v) Análise SWOT e Cenários:
▪ Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 1: Instrumentos de Planejamento e Gestão da Política Habitacional
P

AMBIENE INTERNO

FORÇAS
▪ Os instrumentos da política urbana que poderiam
ser utilizados para ampliar o acesso a terra,
inclusive para oferta de lotes urbanizados, são
nomeados no Plano Diretor de 2006 e no PLHIS.
▪ O PLHIS apresenta uma caracterização 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.
Dessa forma, é possível espacializar, ao menos
qualitativamente, a demanda por investimentos
na requalificação urbana
▪ O PLHIS apresenta ações passíveis de
mensuração em termos econômicos e financeiros
as soluções para atender as demandas
habitacionais de interesse social

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES
▪ O PDDUA representa uma oportunidade de
reavaliar e dar diretrizes à política habitacional
do Município

P

▪ Há 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
▪ 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 urbana, mas também
problemas relacionados à qualidade das
moradias (tipologia; materiais construtivos e
dimensões adequadas às necessidades das
famílias)
▪ O PLHIS prevê como uma linha de ação o
“Projeto para remoção de famílias com ônus
excessivo de aluguel e coabitação familiar”,
mas esse tipo de solução não é adequado,
sobretudo porque o PLHIS não apresenta um
cadastro de famílias nesta situação

2

2

P

AMEAÇAS

P

2+

▪ Não são mensurados recursos municipais no
PLHIS, o que representa um alto grau de
dependência na captação de recursos estaduais
e federais.

2+

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 1: Instrumentos de Planejamento e Gestão da Política Habitacional
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT

Pontuação

Justificativa
A avaliação do Plano Local de Habitação de Interesse Social,
realizado em 2010, indica que o instrumento representa um
esforço para atender as demandas de Habitação de Interesse
Social no Município, principalmente ao fazer um levantamento
bairro a bairro das necessidades habitacionais. Entretanto as
metodologias e estratégias adotadas no PLHIS não são claras e
objetivas, tornando frágil este instrumento de planejamento e
o consequente acompanhamento sistemático do déficit
habitacional e da inadequação de moradias em Três Corações.

Ambiente
Interno

FORÇAS

2

FRAQUEZAS

2

Ambiente
Externo

OPORTUNIDADES

2+

AMEAÇAS

2+

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 2: Produção de Novas Moradias (reposição e incremento)
FORÇAS

P

FRAQUEZAS

P

▪ A oferta de moradias no período entre 2011 e
2016 reduziu, significativamente, o déficit
habitacional previsto no PLHIS, tendo sido
ofertadas 1.036 unidades habitacionais para
população com renda familiar mensal até 3
salários mínimos, através do Programa MCMV
▪ Isto representa cerca de 78% do déficit
calculado no PLHIS, cuja meta era superar 100%
do déficit habitacional em 16 anos

3

▪ 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

3+

OPORTUNIDADES

P

AMEAÇAS

P

▪ A existência grande número de terrenos vazios
na malha urbana de Três Corações aliada a
utilização de instrumentos urbanísticos que
garantam a função social da propriedade, pode
gerar soluções que favoreçam a distribuição de
moradias de interesse social em diferentes
bairros da Cidade

3+

▪ A reprodução do modelo de implantação de
novas unidades habitacionais distante da
malha urbana consolidada e da
infraestrutura de serviços e equipamentos,
que atendam qualitativamente as demandas
sociais, representa o reforço à exclusão
territorial e uma inadequação da política
habitacional

3

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 2: Produção de Novas Moradias (reposição e incremento)
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT
Ambiente
Interno

Ambiente
Externo

Pontuação

Justificativa

FORÇAS

3

FRAQUEZAS

3+

OPORTUNIDADES

3+

AMEAÇAS

3

A inserção do Município no Programa Minha Casa, Minha Vida
representou uma oportunidade de redução do déficit
habitacional, através da reposição de moradias para a faixa de
renda até 3 SM. Entretanto, a implantação do
empreendimento Nova Três Corações numa área sem
infraestrutura adequada, distante dos equipamentos urbanos e
serviços sociais representa hoje um ônus para seus moradores
e para a Cidade.

Classificação do CENÁRIO

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO

182

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

AMBIENE INTERNO

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 3: Melhorias urbanísticas
FORÇAS

P

FRAQUEZAS

P

▪ O PLHIS faz uma caracterização descritiva da
carência de infraestrutura urbana em relação ao
saneamento básico, iluminação pública e
pavimentação nos bairros com necessidades
habitacionais

2

▪ O diagnóstico dos bairros no PLHIS não deixa
claro quantas unidades precisam de
regularização urbana e quantas estão em
situação de inadequação em função da
qualidade da infraestrutura
▪ As demandas recebidas dos eventos públicos
reivindicam melhorias nos equipamentos
urbanos, espaços de lazer e sistema de
mobilidade, transporte público e
acessibilidade
AMEAÇAS

2

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

P

▪ Os instrumentos do PDDUA podem indicar as
áreas prioritárias para qualificação de
infraestrutura urbana

2+

P

▪ A não atuação nessas localidades tende a
agravar o processo de segregação
socioespacial de Três Corações

2+

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 3: Melhorias Urbanísticas
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT

Pontuação

Ambiente
Interno

FORÇAS

2

FRAQUEZAS

2

Ambiente
Externo

OPORTUNIDADES

2+

AMEAÇAS

2+

Classificação do CENÁRIO

Justificativa
Uma parcela dos bairros de Três Corações carece de
infraestrutura urbana e necessita de melhorias em
pavimentação, iluminação pública, saneamento básico,
equipamentos e serviços públicos, praças e áreas de lazer,
mobilidade e acessibilidade.

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 3: Assentamentos em Áreas de Risco
FORÇAS

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENE INTERNO

▪

P
3+

Iniciativas de realocação das famílias
localizadas em áreas de risco do Cinturão
Verde estão em processo de aprovação na
Prefeitura, para área próxima ao bairro de
origem
O Plano de Contingência em interface com a
Base Cadastral de Geoprocessamento,
ambos em fase de elaboração pela
Prefeitura, serão essenciais para a realização
dos estudos detalhados das áreas críticas do
Município

▪

FRAQUEZAS
▪

▪

OPORTUNIDADES

P

▪ Os recursos do PAC Prevenção de Áreas de
Risco destinado a prevenir novos deslizamentos,
contenção de encostas em áreas de risco,
controle de enchente e inundações com obras
de drenagem, além da redução de áreas
vulneráveis a deslizamentos pode ser requerido
pelo Município para investir nas áreas críticas
da cidade

3+

P
2+

O Município não possui cadastro das
famílias em áreas de risco de
deslizamentos, inundações e enchentes
A crescente descaracterização espacial e
sociocultural da agricultura familiar pode
intensificar os processos de êxodo rural e
consequentemente a ocupação irregular
de áreas frágeis

AMEAÇAS

P

▪ Os fenômenos das mudanças climáticas
podem fazer com que os eventos extremos
sejam mais recorrentes, ocasionando maior
risco de deslizamentos, inundações e
enchentes que irão impactar nestas áreas
vulneráveis

2+

Tema: Habitação de Interesse Social / Segmento 3: Assentamentos em Áreas de Risco
CENÁRIO
Fatores Matriz SWOT

Pontuação

Ambiente
Interno

FORÇAS

3+

FRAQUEZAS

2+

Ambiente
Externo

OPORTUNIDADES

3+

AMEAÇAS

2+

Classificação do CENÁRIO

Justificativa
As recentes iniciativas da Prefeitura de Três Corações,
conduzidas com um olhar sistêmico, representarão avanços
significativos para prevenção de áreas de risco no Município.

POSITIVO

TENDENCIAL

NEGATIVO
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▪ Matriz de Pesos

SEGMENTO
Seg.1:
Efetividade do PLHIS
Seg.2:
Produção de novas moradias (reposição e
incremento)
Seg.3:
Melhorias Urbanísticas
Seg.4:
Assentamentos em áreas de risco
TOTAL

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

CENÁRIOS

2

2+

2

2+

TENDENCIAL

3

3+

3+

3

2

2+

2

2+

TENDENCIAL

3+

2+

3+

2+

POSITIVO

10 (1+)

9 (4+)

10 (2+)

9(3+)

1P/3T

TENDENCIAL

▪ Gráfico

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

▪ Ponderações
- Os aspectos favoráveis (Forças e Oportunidades) equivalem-se aos aspectos
desfavoráveis (Fraquezas e Ameaças).
- O cenário geral é de estagnação, tendendo para a manutenção das condições
desfavoráveis presentes.
- O conjunto de Forças é o menos expressivo, porém há iniciativas internas em curso
que, aliadas ao quadro de oportunidades vislumbrado, demonstra haver condições
para a reversão do quadro atual.
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▪ Cenário Geral
O cenário de habitação de interesse social em Três Corações indica uma tendência a
afirmação da segregação socioespacial, ao implantar conjuntos habitacionais em
áreas mais distantes e carentes de infraestrutura urbana e equipamentos públicos.
A fragilidade dos instrumentos de planejamento que garantam o acesso a terra
urbanizada contribui para um cenário geral de estagnação. Aliado a isto, a questão
das inundações e enchentes, tema recorrente na cidade, afeta principalmente a
população de baixa renda que ocupa as áreas próximas às margens dos rios,
necessitando de políticas habitacionais direcionadas a prevenção de riscos.
De todo modo, o Município ainda apresenta condições de superar as questões
habitacionais abordadas, aproveitando as forças e oportunidades destacadas, a
partir dos estudos técnicos e cartográficos que vêm sendo elaborados pela Prefeitura,
bem como através de recursos e investimentos de Programas do Governo Federal e
Estadual.

(vi) Setorização e Classificação dos Segmentos:
VERTENTE 1: PLANEJAMENTO E GESTÃO HABITACIONAL
Segmento 1: Instrumentos de Planejamento e Gestão da Política Habitacional
INSTRUMENTO: Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS
INSTRUMENTO: Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social
VERTENTE 2: PRODUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANÍSTICAS
Segmento 2: Produção de Novas Moradias
Segmento 4: Melhorias Urbanísticas

VERTENTE 3: PREVENÇÃO DA OCUPAÇÃO DE RISCO
Segmento 3: Assentamentos em Áreas de Risco
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(vii) Diretrizes Setoriais:
1. Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico a interação com a Lei Municipal
de Uso e Ocupação do Solo Urbano, onde estão territorializadas e definidos os
padrões para pautar o planejamento e as ações de intervenção da Política de
Habitação de Interesse Social do Município.

I. Vertente 1: Planejamento e Gestão Habitacional
1. Promover ajustes ao PLHIS 2010, de forma a atualizá-lo e suprir as eventuais lacunas
identificadas.
2. Criar um sistema de gestão para atualização e acompanhamento sistemático do
Plano de Habitação.
3. Delimitar o perímetro das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e providenciar a
legislação necessária para a sua efetivação.
Considerando as diferentes situações de interesse social, torna-se necessário a
princípio a criação de duas categorias de ZEIS:
3.1 Direcionada aos assentamentos precários de baixa renda, inclusive aqueles
localizados em áreas de fragilidade ambiental e/ou áreas de risco já
comprometidas pela ocupação:
• Feira de Gado
• Cinturão Verde
• Triângulo
• Prolongamento da Rua Walter Borges
3.2 Direcionada aos conjuntos habitacionais de interesse social, que necessitam
de melhorias de infraestrutura urbana, equipamentos públicos e serviços sociais:
• Amadeu Miguel
• Vila Bela II
• Nova Três Corações
• Belo Horizonte
4. Ampliar o diálogo entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e a de
Planejamento.
5. Prever a utilização dos instrumentos do Estatuto das Cidades aplicáveis à produção
e combate ao déficit habitacional.

II. Vertente 2: Produção e Melhorias Habitacionais e Urbanísticas
1. Realizar a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos precários.
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2. Garantir infraestrutura, saneamento básico, mobilidade, lazer, equipamentos e
serviços sociais em todo Município, incluindo as comunidades rurais e as localidades
de Amadeu Miguel e Flora.
3. Investir na produção de habitação de interesse social com prioridade para famílias
com renda até 3 SM.
4. Promover a implantação de equipamentos urbanos nas áreas desprovidas de
infraestrutura, em especial o conjunto habitacional Nova Três Corações.
5. Criar cota para destinação de percentual da área computável de novos
loteamentos para produção de Habitação de Interesse Social.
6. Criar mecanismos para garantir que unidades de loteamentos de interesse social
sejam efetivamente destinadas para famílias de baixa renda.
7. Ampliar os canais de diálogo com a sociedade civil e as associações de bairro,
através da União Tricordiana de Associação de Moradores (UTAM).

III. Vertente 3: Prevenção da Ocupação de Risco
1. Cadastrar a população moradora das áreas de risco de deslizamentos, inundações
e enchentes, principalmente as comunidades localizadas às margens do Rio Verde.
2. Fomentar o sistema de alerta de cheias previsto no Plano de Contingência de Três
Corações, para remoção temporária preventiva da população assentada em áreas
de risco.
3. Garantir o reassentamento da população moradora de áreas de risco, quando não
houver alternativa e em área próxima ao local de origem.
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(viii) Organização das Propostas Gerais do Tema Habitação de Interesse Social:
Tema: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
EIXO ESTRATÉGICO ABRIGO SEGURO

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Diretrizes Gerais

O cenário de habitação de interesse social em Três
Corações indica uma tendência a afirmação da
segregação socioespacial, ao implantar conjuntos
habitacionais em áreas mais distantes e carentes
de infraestrutura urbana e equipamentos públicos.
A fragilidade dos instrumentos de planejamento
que garantam o acesso a terra urbanizada contribui
para um cenário geral de estagnação. Aliado a isto,
a questão das inundações e enchentes, tema
recorrente na cidade, afeta principalmente a
população de baixa renda que ocupa as áreas
próximas às margens dos rios, necessitando de
políticas habitacionais direcionadas a prevenção de
riscos.
De todo modo, antes que a situação saia do
controle, o Município ainda apresenta condições
de superar as questões habitacionais abordadas,
aproveitando as forças e oportunidades
destacadas, a partir dos estudos técnicos e
cartográficos que vêm sendo elaborados pela
Prefeitura, bem como através de recursos e
investimentos de Programas do Governo Federal e
Estadual.

- Sustar o processo de segregação socioespacial de Três Corações, através
da democratização do acesso à terra urbanizada tendo em vista os
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade;

- Regulamentar as Zonas de Especial Interesse Social, tendo em
vista a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos
precários.

- Garantir o acesso à moradia digna, compreendida na sua integralidade
como direito à habitabilidade, infraestrutura urbana, saneamento básico,
mobilidade, equipamentos e serviços sociais;

- Instituir o cadastramento das famílias vulneráveis a situações de
risco no Município;

- Promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos
precários à
cidade;

- Promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em
áreas carentes de qualificação urbana;
- Implantar a infraestrutura de saneamento básico, sobretudo a
rede de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais;

- Assegurar a proteção e segurança da população moradora das áreas de
risco a deslizamentos, inundações e enchentes.
- Integrar as ações de habitação de interesse social à política urbana
associada aos Eixos Estratégicos de Saneamento; Três Corações Saudável,
Três Corações Resiliente; e Rotas e Caminhos.

Classificação do Cenário
TENDENCIAL
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Diretrizes Setoriais
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE TRÊS CORAÇÕES
Planejamento e Gestão
Habitacional

Ajustar PLHIS
Criação Sistema de Gestão
ZEIS
Instrumentos EC
Articulação SEPLAN

Produção e Melhorias
Habitacionais e Urbanísticas

Plano de Ação
Novo Rural

ZEIS

SISTEMA DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

Moradia Digna
Regularização Fundiária e
Urbanística
Habitação Rural
Provisão de Infraestrutura
Produção HIS pelo Empreendedor
Privado
Canais de Diálogo com Sociedade

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

Prevenção da Ocupação de
Risco

Cadastro de Risco
Plano de Contingência
Reassentamento
Plano de
Contingência

LEGENDA

LEGISLAÇÃO

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
INSTRU
MENTO

SISTEMA DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
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5. ESTRUTURA PRELIMINAR DO ANTEPROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR
Apresenta-se a seguir a estrutura preliminar para o anteprojeto de lei do Plano
Diretor. Mais do que a forma legal propriamente, a estrutura proposta indica o
encadeamento dos temas a serem tratados. Destaca-se, nesse sentido, a
inclusão do tema do sistema de planejamento e gestão logo no início do texto
legal a ser proposto, em seguida à parte introdutória de princípios e objetivos.
Embora a posição do assunto não defina maior ou menor relevância do
mesmo, abrir o anteprojeto de lei tratando do sistema de planejamento e
gestão enfatiza o entendimento de que, mais do que uma peça legal
simplesmente, a revisão do plano diretor pretende contribuir para o
aperfeiçoamento do processo contínuo de planejamento em Três Corações.

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Três Corações/MG
(Estrutura Preliminar)
1. Princípios e Objetivos da Política Urbana Municipal
2. Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental Urbana
a) Objetivos
b) Diretrizes
c) Gestão democrática e transparência das informações
d) Base cartográfica única e Cadastro Técnico
e) Interações com as Secretarias Municipais e com as políticas
setoriais
f) Tratamento das prioridades de investimentos apontadas no PDDUA
e interação com os instrumentos orçamentários - PPA, LDO e LOA
g) Fluxograma do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão
Ambiental Urbana
h) Indicadores e monitoramento
3. Ordenamento do Território Municipal
a) Macrozoneamento
b) Detalhamento das Macrozonas
(i) Mapa
(ii) Função e objetivos da Macrozona
(iii) Diretrizes da Macrozona
(iv) Parâmetros de ocupação da Macrozona
(v) Propostas específicas e/ou Projetos Estruturantes
c) Sistema de Mobilidade Municipal
(i) Mapa
(ii) Objetivos
(iii) Diretrizes
(iv) Propostas
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d) Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos
(i) Mapa
(ii) Objetivos
(iii) Diretrizes
(iv) Propostas
e) Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos
(i) Mapa
(ii) Objetivos
(iii) Diretrizes
(iv) Propostas
4. Perímetro Urbano e Controle da Expansão Urbana
a) Mapa
b) Objetivos
c) Diretrizes
d) Descrição (anexo)
5. Ordenamento e Controle do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
Urbano
a) Parcelamento do Solo Urbano
b) Zoneamento do Solo Urbano
c) Uso e Ocupação do Solo Urbano
d) Parâmetros Urbanísticos
e) Instrumentos de indução
6. Eixos Estratégicos e Projetos Estruturantes
a) Denominação do Eixo Estratégico
b) Objetivos do Eixo Estratégico
c) Diretrizes gerais do Eixo Estratégico
d) Organograma do Eixo Estratégico
e) Diretrizes setoriais implicadas com o Eixo Estratégico
f) Projetos Estruturantes/Projetos Âncora
7. Rebatimentos na Legislação Urbanística
8. Recomendações para a revisão do Código de Obras e Edificações e
do Código Municipal de Posturas.
Anexos e Glossário
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6. DESDOBRAMENTOS
Com a consolidação das propostas gerais, dá-se início a última etapa da
assessoria técnica à revisão do Plano Diretor de Três Corações. Trata-se da
etapa dedicada à redação dos anteprojetos de lei, quando as propostas
apresentadas e discutidas serão trabalhadas na forma legal adequada.
Esse processo definirá também o grau de detalhamento das propostas no
texto de lei a ser proposto, incluindo a tradução de aspectos conceituais do
zoneamento

urbano

em

parâmetros

urbanísticos

e

critérios

para

enquadramento de usos e atividades nas zonas urbanas.
Paralelamente, já se vem trabalhando com as equipes de licenciamento e
fiscalização da Prefeitura aspectos relativos à aplicação das normas
urbanísticas no município, o que poderá resultar em recomendações de
ajustes em procedimentos, sobretudo nos anteprojetos de lei de parcelamento
do solo urbano e de uso e ocupação do solo.
Destaca-se que a redação dos anteprojetos de lei deverá levar em
consideração também os debates e intervenções nas reuniões com o
COMDUR e na Audiência Pública 2. Nesse sentido, observa-se que a principal
questão abordada diz respeito ao tratamento a ser dado à proposta de
criação da Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial. A
preocupação principal diz respeito aos potenciais impactos de grandes
empreendimentos vislumbrados para essa área, seja no meio ambiente, seja
na própria cidade. Na perspectiva adotada na concepção das propostas
gerais, entretanto, a criação da macrozona favorecerá justamente a
compreensão de futuras ações na área em seu conjunto e não isoladamente,
numa visão de planejamento. Além disso, pode representar uma clara
definição do limite admitido para o avanço da urbanização convencional
naquela direção, uma vez que o porte dos empreendimentos previstos na
macrozona e a própria natureza das atividades sugerem incompatibilidades
com o uso residencial.
193

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 4

Outro tema abordado com ênfase durante a Audiência Pública 2 foi o
tratamento dado a zona central. Nas falas de alguns participantes, a questão
da mobilidade e acessibilidade nessa zona, e na cidade como um todo, é
assunto prioritário, corroborando a demanda identificada ao longo do
processo participativo de uma cidade mais acessível. As propostas de
mobilidade urbana, de preservação do patrimônio histórico na área central e
de qualificação dos espaços públicos já contemplam essa preocupação,
devendo ser aprimoradas e enfatizadas nas propostas finais.
Antes da finalização dos anteprojetos de lei, é prevista a apresentação das
propostas ao COMDUR. Com a aprovação dos documentos pela equipe da
Prefeitura, terá início o processo interno do Executivo de formatação do
projeto de lei para encaminhamento à Câmara de Vereadores. Nesse
processo, a equipe do IBAM estará disponível para prestar eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.
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ANEXOS 1A –SEMINÁRIO

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”

NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DE TRÊS CORAÇÕES - MG

SEMINÁRIO
“PLANO DIRETOR DE TRÊS CORAÇÕES – DIAGNÓSTICO
INTEGRADO E PROGNÓSTICO”
“Apresentação e discussão pública de resultados parciais do

processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental de Três Corações”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, através da Secretaria Municipal de
Planejamento, divulga para conhecimento público, no sentido de garantia legal da previsão
de efetiva participação da sociedade em todas as fases do processo de revisão do Plano
Diretor, conforme o art. 40, §4º, do Estatuto das Cidades, que no dia 20 de março de

2.018 - Terça-Feira, a partir das 8:00, no Salão Nobre da
UNINCOR – Universidade Vale do Rio Verde, localizada na Av. Castelo Branco, nº
82 – Bairro Chácara das Rosas – Três Corações/MG, realizar-se-á o SEMINÁRIO PLANO DIRETOR DE TRÊS CORAÇÕES - DIAGNÓSTICO
INTEGRADO E PROGNÓSTICO.
CONVOCA a população em geral para participação no seminário, Plano Diretor de Três
Corações – Diagnóstico Integrado e Prognóstico, com o objetivo de apresentação e
discussão pública de resultados parciais do processo de revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Três Corações.
1. DINÂMICA DOS TRABALHOS
Agenda Básica
Recepção ..................................................................................................:

8:00h

Abertura das Atividades..............................................................................:

8:30h
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”

NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Dr. Claudio Cosme Pereira de Souza – Prefeito Municipal........................:

8:45h

Mesa Redonda...............................................................................................:

9:30h

Participantes:
Henrique Barandier (IBAM) – Diagnóstico Integrado: resultados das leituras técnica e
comunitária no processo de revisão do Plano Diretor de Três Corações;
Diogo Sá da Silva Pompeu (Mestre em Geografia pela UFU) – O desenvolvimento urbano
de Três Corações e o seu Plano Diretor de 2006;
Equipe Técnica da PMTC – Projetos recentes, em andamento e em elaboração.
Debates.........................................................................................................:

11:00h

Encerramento ...............................................................................................:

12:30h

As contribuições, sugestões, críticas e demais decorrentes da matéria poderão ser enviadas
ao endereço eletrônico: planodiretor@trescoracoes.mg.gov.br

Três Corações, 12 de março de 2.018.

_______________________________
KARINA JUNQUEIRA XIMENES
Supervisão Geral

_______________________________
ANTONIO CARLOS GUEDES
Núcleo Gestor
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APRESENTAÇÃO

Etapa III

Diagnóstico Integrado
e Prognóstico
Composição do P3

Leitura
P2 Técnica

+
Diagnóstico
Integrado

Prognóstico:

tendências

Leitura
ura
Comunitária
nitária

Sistema
Sistematização
das
contribuições e demandas
contrib
levanta
levantadas pela população,
coletadas nas:
coletad
por
• Préconferências
Préco
microrregiões
micro
Pública
• 1ª Conferência
Co
• 1ª Audiência Pública

Síntese da integração das leituras
técnicas e comunitárias, por meio da
análise de aspectos favoráveis e
desfavoráveis identificados em cada
tema e de interações temáticas

Análise do crescimento da
população e de tendências, tanto
para a área rural quanto para a
área urbana

Leitura Comunitária

Sistematização da Leitura Comunitária
Fichas das demandas
Clima, Território e Mudanças Climáticas

Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico

Meio Ambiente

Saneamento Básico

Mobilidade Urbana

Demandas e
contribuições

Habitação de Interesse Social

Controle do Uso e Ocupação do Solo

Área Rural

Segmentação dos temas

Segmentação dos temas

Clima, Território e
Mudanças Climáticas

Patrimônio Histórico
Cultural e Paisagístico

Meio Ambiente

Saneamento Básico

Mudanças Climáticas
Clima Urbano
Energia e Eficiência energética
Patrimônio Construído
Núcleos Testemunhais
Patrimônio Imaterial
Ambiência e Paisagem
Gestão do PHCP
Associações com o Turismo e o
Desenvolvimento Econômico Local
Corredores Verdes
Proteção de APP
Zoneamento Urbano
Desenvolvimento Rural
Instrumentos econômicos
Abastecimento de Água Potável
Esgotamento Sanitário
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas
Resíduos sólidos

Sistema Viário
Transporte Público Coletivo Urbano
Transporte Não Motorizado
Estacionamento e Políticas de Restrição ao Uso do
Mobilidade Urbana
Automóvel
Acessibilidade Universal
Equidade No Transporte Público
Logística Urbana
Déficit Habitacional
Moradia em Área de Risco
Regularização Urbanística e Fundiária
Habitação de
Interesse Social
Parâmetros Urbanísticos
Produção de Habitação de Interesse Social
Terras Públicas
Macrozoneamento e Perímetros Urbanos
Parcelamento do Solo Urbano
Zoneamento Urbano
Controle do Uso
Irregularidades Urbanísticas
e Ocupação do
Solo
Instrumentos Urbanísticos
Projetos
Sistema Municipal de Planejamento
Saneamento Básico
Área Rural
Proteção dos Recursos Naturais
Desenvolvimento Econômico e Social

Diagnóstico integrado
Sistematização das fichas de
demandas + diagnóstico técnico

QUADROS SÍNTESE

Quadros - Síntese
TEMA: Clima Urbano, Território e Mudanças Climáticas

Aspectos Favoráveis
9 Reconhecimento do problema
de alagamentos e inundações;
existências de Plano de
Contingência;
9 A legislação já define
parâmetros de ocupação do
solo e construtivos tais como
áreas permeáveis, iluminação,
ventilação etc.;
9 Experiência de elaboração de
Plano Municipal de Gestão da
Energia Elétrica.

Aspectos Desfavoráveis
9 Tema novo para os instrumentos
de planejamento urbano no
país;
9 Dificuldades em lidar, no
planejamento, com os eventos
extremos – que ocorrem de
tempos em tempos – e com os
eventos recorrentes;
9 Desconhecimento do
instrumento do PLAMGE, apesar
de ações na área de iluminação
pública.

Quadros - Síntese
TEMA: Patrimônio Histórico, Cultural e Turismo

Aspectos Favoráveis

Aspectos Desfavoráveis

9 Tombamento de alguns bens na
área central;

9 O tratamento dos espaços
públicos no Centro não valoriza
os bens tombados (acessos,
visibilidade, poluição visual etc.)

9 Preservação de um conjunto
construído de interesse histórico
e cultural (Centro) / bens
inventariados;
9 Presença de um patrimônio
ferroviário relevante, em
processo de deterioração, mas
com grande potencial de
aproveitamento;

9 Conflitos, inclusive judiciais, em
relação à extensão da proteção
de bens inventariados e
pertinência da proteção de
alguns bens;
9 Os projetos em elaboração
carecem de uma visão de
conjunto do patrimônio
ferroviário, tanto da área urbana
como da área rural;

Quadros - Síntese
TEMA: Patrimônio Histórico, Cultural e Turismo

Aspectos Favoráveis
9 Presença de núcleos
testemunhais de algumas
comunidades (Flora, Taquaral,
Cotta, Portão de Cambuquira,
Colônia Santa Fé);
9 Ações de valorização da
associação entre a cidade e
figura do Pelé.

Aspectos Desfavoráveis
9 Falta de uma política específica
e estruturada para esses núcleos
testemunhais;
9 Desequilíbrio entre as ações em
torno da figura do Pelé e uma
política mais ampla de
construção da identidade de
Três Corações.

Quadros - Síntese
TEMA: Meio Ambiente

Aspectos Favoráveis
9 Potencial para estruturação de
corredores verdes (fragmentos
de florestais X Zonas de
Preservação Ecológica;
identificação de APPs e
Reservas Legais);
9 Estudos sobre nascentes;
9 Existe um Sistema Municipal de
Meio Ambiente instituído.

Aspectos Desfavoráveis
9 Fragmentação florestal
decorrente da expansão da
cidade e da expansão das
atividades agrícolas (aumento
do efeito de ilhas de calor;
escoamento superficial das
águas das chuvas; diminuição
da biodiversidade);
9 Assoreamento de rios,
comprometimento da qualidade
das águas, diminuição de
vegetação;

9 A legislação ambiental não
expressa as condições territoriais
do município.

Quadros - Síntese
TEMA: Meio Ambiente

Aspectos Favoráveis
9 Definição de Zonas Ecológicas;
9 Realização do Cadastro
Ambiental Rural (CAR).

Aspectos Desfavoráveis
9 Imprecisão na demarcação das
Zonas Ecológicas e ausência de
uma estratégia para definição
de corredores verdes;
9 Macrozoneamento não trata da
diversidade de situações
potenciais da área rural;
9 Ausência de Unidades de
Conservação no Município;
9 Deficiências no sistema de
drenagem.

Quadros - Síntese
TEMA: Saneamento Básico

Aspectos Favoráveis

Aspectos Desfavoráveis

9 Cobertura de atendimento tanto 9 Problemas de atendimento de
água e esgoto na zona rural;
de água como de esgoto na
área urbana;
9 Poluição de corpos hídricos
(embora exista uma ETE em
9 Participação no Programa Prófuncionamento e outra em
Mananciais;
construção);
9 Existência de Aterro Sanitário;
9 Áreas de inundação;
9 Existência de coleta seletiva;
9 Baixo índice de recuperação de
recicláveis (-2% dos resíduos
9 Existência de Plano Municipal
coletados)
de Saneamento

9 Plano Municipal de Saneamento
não atende o conteúdo mínimo
definido na Lei Federal
11.445/2007

Quadros - Síntese
TEMA: Mobilidade Urbana

Aspectos Favoráveis
9 Problemas de
congestionamento são
localizados no Centro;

Aspectos Desfavoráveis
9 Concentração de atividades no
Centro / hierarquia viária
incompatível com a geometria
das vias;

9 Potencial para melhorias no
9 Falta de estudo de tráfego /
sistema de transporte público
pesquisas de demanda de
(frequência, utilização de
transportes;
micro-ônibus, climatização etc.)
o que pode atrair novos
9 Aumento acelerado da frota de
passageiros;
automóveis e motos;
9 Potencial para implantação de
9 Falta de ordenamento para
política de restrição ao uso do
carga e descarga;
automóvel, particularmente no
Centro.
9 Necessidade de adequação
dos espaços públicos para
valorização dos pedestres

Quadros - Síntese
TEMA: Habitação de Interesse Social

Aspectos Favoráveis
9 O município tem iniciativas no
tema: AEIS, PLHIS, descrição de
necessidades habitacionais por
bairro etc.;
9 Não há grandes assentamentos
precários de baixa renda;
9 A construção recente de
conjuntos habitacionais, no
âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, foi dirigida a
famílias de até 3 salários
mínimos.

Aspectos Desfavoráveis
9 Falta clareza na metodologia
utilizada para cálculo do déficit
habitacional;
9 Não há programa(s) claro(s)
voltados para o enfrentamento
do déficit habitacional;

9 O PLHIS não é claro quanto à
quantificação da inadequação
habitacional;
9 Os conjuntos habitacionais do
PMCMV podem/tendem a gerar
novos padrões de inadequação;
9 Não há informações sobre
unidades em áreas de risco.

Quadros - Síntese
TEMA: Controle do Uso e Ocupação do Solo

Aspectos Favoráveis

Aspectos Desfavoráveis

9 A expansão horizontal recente
da cidade se deu em processo
regular;

9 É grande a quantidade de lotes
vazios, o que representa desafio
para a gestão;

9 A infraestrutura instalada
representa boas condições
para indução do
desenvolvimento urbano
(adensamento)

9 Tendências de segregação do
espaço urbano;

9 Existência do Distrito Industrial
com bons atributos de
localização;
9 A legislação de parcelamento
do solo é bem detalhada, tem
critérios objetivos etc.

9 Falta clareza dos limites do
Distrito Industrial e de critérios
para instalação de novas áreas
industriais;
9 Bases cartográficas e cadastros
imobiliários insuficientes para o
bom monitoramento do
desenvolvimento urbano e
definição de diretrizes
urbanísticas.

Quadros - Síntese
TEMA: Controle do Uso e Ocupação do Solo

Aspectos Favoráveis
9 Há previsão de loteamento de
interesse social e há previsão
de áreas de especial interesse
social;
9 Apesar da lei tratar de
loteamentos fechados,
condomínios imobiliários,
condomínios fechados são
poucos os casos no município;
9 O PD prevê instrumentos de
indução do desenvolvimento
urbano e define o coeficiente
de aproveitamento básico igual
a 1,0.

Aspectos Desfavoráveis
9 A lei de parcelamento não trata
da regularização de interesse
social; é restritiva quanto ao
tamanho de lote de interesse
social (200m2); Não prevê lotes
de interesse social em
loteamentos convencionais;

9 Critérios para loteamentos
fechados, condomínios
imobiliários e condomínios
fechados deixam dúvidas
quanto às condições de
autorização e monitoramento;
9 Instrumentos de indução do
desenvolvimento urbano não
foram aplicados.

Quadros - Síntese
TEMA: Área Rural

Aspectos Favoráveis
9 Há potencial para tratamento
do problema de fragmentação
de habitats;

9 Diversidade na área rural
(pequenos produtores,
produção orgânica etc.)
9 Identificação de Comunidades
Tradicionais (remanescentes de
quilombos) embora ainda não
reconhecidas oficialmente.

Aspectos Desfavoráveis
9 Carência de corredores
ecológicos; ausência de
Unidades de Conservação; falta
de planejamento integrado para
as Reservas Legais; carências de
matas ciliares em APPs;
9 Utilização de agrotóxicos pode
ter impactos significativos sobre
recursos hídricos e sobre
comunidades rurais;
9 Carência de infraestrutura de
saneamento básico na área
rural;
9 Não há base de informações
organizada da área rural.

Matriz de interações temáticas

DEMANDAS POPULAÇÃO

INTERAÇÕES TEMÁTICAS
temas

USU

MCL

MAM

MOB

SAB

HBT

MRU

RELAÇÕES COM O PDDUA
DEL

PHCP

GMU

LPD

MCZ

PEUR

LPAR

LUOS

IIDU

COE*

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

LEGENDA
PRINCIPAIS INTERAÇÕES TEMÁTICAS
INTERAÇÕES SECUNDÁRIAS
INTERAÇÕES COADJUVANTES
RELAÇÕES COM O PDDUA 2017

Prognóstico
Ambiente Regional

Processo de Urbanização

Projeção da População

Projetos em Andamento

Tendências Área Rural

Tendências Área Urbana

CPT*

Ambiente Regional
9 Localização estratégica, equidistante
das principais Capitais e centros de
consumo do Sudeste - Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e São Paulo.
9 a infraestrutura representa fator
positivo para o ambiente de negócios
regional e do Estado ( parques
industriais e porto seco)
9 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.

Processo de urbanização

9 SÉCULO XVIII: Primeiras ocupações ao longo do Rio Verde
9 SÉCULO XIX: Implantação da Estrada de Ferro
9 INÍCIO DO SÉCULO XX: Crise econômica e avanços na infraestrutura
urbana.
9 DÉCADAS DE 1940 E 1950: Chegada de grandes instituições na
cidade

9 DÉCADAS DE 1960 e 1970: Abertura de grandes rodovias e
implantação do distrito industrial
9 DÉCADAS DE 1980 e 1990: Expansão da urbanização
9 DÉCADAS DE 2000 e 2010: Consolidação de novos padrões de
ocupação urbana e reconhecimento do patrimônio histórico
9 2018: Situação atual da área urbana

SÉCULO XVIII

9 Roças e catas de mineração
são encontradas às margens
do Rio Verde.
9 Primeiras
construções
por
volta de 1760, na barranca
direita do Rio Verde, para
extração de ouro.

SÉCULO XIX

9 Visita de D. Pedro II e da
Família
Imperial para a
inauguração da estrada de
ferro Minas & Rio Railway.

9 Vila é emancipada e elevada
à categoria de cidade.
9 Ocupação com padrões das
vilas de origem portuguesa no
Brasil.
9 A Feira do Gado se consolida
como referência da atividade
pecuarista na região.

INÍCIO DO
SÉCULO XX

9 Declínio da Feira de Gado:
impacto da modernização da
pecuária em São Paulo,
perdendo comércio para os
grandes centros urbanos.
9 Duas
grandes
(1906 e 1909).

enchentes

9 Apesar do cenário de crise, o
período é marcado por
diversas
melhorias
em
infraestrutura
e
pela
disponibilização
de
equipamentos urbanos.

DÉCADA DE
1940 E 1950

9 Duas instituições chegam à
cidade: Santa Fé (1942) e
Escola de Sargento de Armas
(1950)

DÉCADA DE
1960 E 1970

9 as principais rodovias de
acesso à cidade se
consolidam, bem como a
criação do Distrito Industrial,
trazendo novos eixos de
crescimento urbano.
9 Iniciam-se ações que
pretendem vincular Pelé a
Três Corações, sua cidade
natal

DÉCADA DE
1980 E 1990

9 Na década de 1980, o
processo de urbanização
acelera, apresentando
grande expansão com a
abertura de novos
loteamentos ao longo das
rodovias MG-167 e MG862.
9 Desativação da Estrada de
Ferro e consequente
abandono das instalações
e equipamentos da linha
férrea.

DÉCADA DE
2000 E 2010

9 Ocupação de loteamentos
abertos em décadas
anteriores e abertura de
novas frentes de
urbanização
9 Centro começa a ser
reconhecido como
patrimônio a ser
preservado
9 Em 2006, foi elaborado o
Plano Diretor

2018

9 Grande estoque de
terrenos vazios na área
urbana já parcelada.
9 Apesar da expansão da
cidade, o Centro Histórico
ainda concentra boa parte
dos serviços e comércio,
bem como os maiores
fluxos de pessoas,
automóveis e
mercadorias.

Projeção da População

Projeção da População

EM 20 ANOS

CADASTRO IPTU

+ aprox. 23.500 habitantes
+ aprox. 7.000 unidades
habitacionais
aprox. 10.000 unidades
territoriais

FATORES DE PRESSÃO:

-

Tendências de diminuição do número de habitantes por
domicílio
Implementação de política de redução do déficit
habitacional (aprox. 3.000 unidades)
Aumento de alunos da ESA (previsão de + 2.000 alunos
nos próximos anos

Projetos recentes, em andamento e
previstos

Projetos recentes, em andamento e
previstos

Tendências Área Rural
9 PADRÃO DE OCUPAÇÃO

Propriedades de diferentes portes compõem a área rural, sem padrão definido de
concentração de propriedades de determinados portes em áreas específicas;
Há presença significativa de comunidades rurais, algumas das quais com função
predominantemente residencial e presença de descendentes de comunidades quilombolas;

9 PRINCIPAIS ATIVIDADES “CONVENCIONAIS”

Agropecuária e silvicultura (segundo área ocupada): café, soja, milho, feijão, gado e eucalipto;
Em praticamente todas as atividades agropecuárias há predominância numérica de produtores
familiares;

9 PRODUÇÕES NÃO “CONVENCIONAIS”

Gourmet: cachaça, uva syrah (matéria-prima para vinhos premiados);
Hidropônicos: produção de hortaliças;
Orgânicos: produção sem uso de agrotóxicos na comunidade de São Bentinho
A produção de artigos gourmet e sem uso de agrotóxicos são potenciais diferenciais capazes de
agregar valor localmente às produções. Há, também possibilidade de associar à produção
artigos típicos, como doces e queijos em associação ao potencial turístico histórico/cultural e
rural;

9 POTENCIAL TURÍSTICO

Potencial de integração entre as estratégias de turismo cultural/histórico com gastronomia e
turismo rural;
Potencial para turismo ecológico: balonismo, trekking, montain bike, montain cross e canoagem;
Aproveitamento turístico ecológico pode ser associado ao incentivo à criação e estruturação de
áreas protegidas publicas, ou RPPNs;

Tendências Área Rural
9 ORGANIZAÇÃO SOCIOPRODUTIVA E MERCADO CONSUMIDOR LOCAL

Incentivar a criação e estruturação de cooperativas e associação de produtores familiares,
orientadas especialmente às produções de gêneros alimentícios, produtos ditos “não
convencionais” e turismo, visando fortalecer as relações sociais, propiciar aumento de renda
no campo e reduzir o custo de produtos à população urbana;
É necessário dedicar esforços ao planejamento do escoamento da produção e a criar
espaços nos mercados e/ou feiras urbanas para produtos da agricultura familiar,
paralelamente ao fortalecimento das associações e cooperativas;

9 RELAÇÃO CAMPO-CIDADE

Abastecimento de alimentos: feiras e merenda escolar;
Há expressivo número de postos de trabalho formais e informais ocupados na área urbana
por residentes da área rural;
Parte significativa da população rural em idade escolar frequenta as escolas da área
urbana;

9 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Apesar da relevante cobertura de matas ciliares há muita fragmentação entre as áreas de
APP;
O uso excessivo, ou inadequado, de agrotóxicos foi apontado como problema relevante,
com impacto sobre a população da comunidade rural de Taquaral;
Foi apontado, também, que há áreas onde a irrigação mecanizada não pode ser acionada
em mais de uma propriedade concomitantemente por carência de aporte hídrico para tal
(EMATER) – indício de exploração inadequada do recurso.

Tendências Área Rural

Tendências Área Urbana

Tendências Área Urbana

Tendências Área Urbana

Tendências da Área Urbana
Urbana

Desdobramentos

elaboração, discussão e validação de
propostas gerais para:
9Anteprojeto de lei do Plano Diretor
9Anteprojeto de lei de Parcelamento do Solo
Urbano
9Anteprojeto de lei de Uso e Ocupação do Solo
Urbano

PARTICIPE!!
ACOMPANHE O ANDAMENTO DO
PLANO DIRETOR E CONTRIBUA

www.trescoracoes.mg.gov.br/planodiretor/
planodiretor@trescoracoes.mg.gov.br
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Etapa IV

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

alagamento

IPTU verde
árvores nativas

águas pluviais

loteamento
estacionamento

expansão urbana

desenho urbano

iluminação pública

corredor ecológico

projeto paisagístico

preservação e tombamento

calçada acessível

entorno bens tombados

perímetro urbano
inventário projeto urbano

acessibilidade

lazer nos bairros

proteção de nascentes

IPTU progressivo

área de risco

matas ciliares

centro histórico

curvas de nível

transporte coletivo

complexo ferroviário

incentivos fiscais

trânsito

atualização parcelamento, uso e ocupação do solo
ambulantes

regularização

sinalização de trânsito

associativismo

uso de agrotóxico

mudança rodoviária

arborização urbana

saneamento rural

placas e letreiros

construções irregulares

chacreamento
educação ambiental

praças

ligações clandestinas

áreas verdes

centro de bairro

descarte de entulho

ciclovias

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

ATUALIZAR A VISÃO
SOBRE A DINÂMICA
TERRITORIAL E URBANA
DO MUNICÍPIO

• LEVANTAMENTOS, ANÁLISES E SISTEMATIZAÇÕES
DE INFORMAÇÕES
• CONSOLIDAÇÃO DE CARTOGRAFIA BÁSICA
• VISISTAS EM CAMPO PARA TOMADA DE
CONHECIMENTO DA REALIDADE
• OFICINAS E REUNIÕES

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

• INSTITUIÇÃO DE UM PROCESSO TÉCNICOCOMUNITÁRIO PARTICIPATIVO
• IMPLEMENTAÇÃO DE UMA AGENDA DE EVENTOS
PÚBLICOS
• DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO
DE REVISÃO

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

CORRIGIR AS
DEFICIÊNCIAS E
LACUNAS DO PDDUA
2006

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

•
•
•
•

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CLIMA URBANO
DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO DE RISCOS
CIDADES COMPACTAS E PARA PESSOAS
DESEMPENHO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO

• DEFINIR O PERÍMETRO URBANO COM CLAREZA
• FIRMAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL SOBRE O
CONTROLE DO SOLO RURAL
• ATUALIZAR OS PARADIGMAS DO
DESENVOLVIMENTO URBANO À LUZ DAS POLÍTICAS
NACIONAIS E NOVA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
• ATRIBUIR UMA CONDIÇÃO MAIS INSTRUMENTAL

•
•
•

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

QUAIS AS TENDÊNCIAS IDENTIFICADAS?
RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO E PROGNÓSTICO

EM 20 ANOS

+ aprox. 23.500 habitantes
+ aprox. 7.000 unidades
habitacionais

ESTRUTURA DO DOCUMENTO 4

EIXOS
EIXOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS

MACROZONEAMENTO
MUNICIPAL

ZONEAMENTO
URBANO

COMO PROPOMOS ORGANIZAR O TRATAMENTO
SISTÊMICO DAS QUESTÕES-PROBLEMA E PROPOSTAS
DE SUPERAÇÃO?
CONCEPÇÃO ESTRUTURAL TEMÁTICA ESTRATÉGICA DO PDDUA 2018
Denominação do TEMA
EIXO ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRUTURANTE

Denominação do Eixo Estratégico

Denominação do Proj. Estr.

Cenário encontrado

Objetivos do Eixo Estratégico

Descrição do Cenário

Descrição dos Objetivos

Diretrizes Gerais

Objetivos do Proj. Estr.
Descrição dos Objetivos

Elenco de Diretrizes Gerais

Classificação do Cenário

Diretrizes Setoriais (interações temáticas)

Descrição do Proj. Estr.

Tema

Tema

Tema

Tema

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Diretriz Setorial

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Projeto Âncora

Descrição

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA
POLÍTICA TERRITORIAL E URBANA
Sustar o processo de segregação socioterritorial da cidade de Três
Corações.
Orientar o equacionamento das situações de risco no meio urbano pelo
controle das cheias dos rios.

Estabelecer um sistema de áreas verdes no município.

Introduzir o conceito de desenvolvimento urbano orientado para o
transporte sustentável - DOTS nas soluções em mobilidade.

Fixar a paisagem cultural de Três Corações.
Revelar, integralizar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e paisagístico
do município na afirmação da identidade e senso de pertencimento de
seu povo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA
POLÍTICA TERRITORIAL E URBANA
Potencializar os atributos locais identificados para o incremento do
desenvolvimento socioeconômico do município.
Ampliar as condições de atratividade do Município para o turismo,
promover sua integração e aumentar sua relevância para os Circuitos das
Águas e da Estrada Real.

Criar um ambiente favorável ao fomento de arranjos e cadeias produtivas
diversificadas como meio de qualificação da área rural no âmbito da
economia solidária.
Adequar o arcabouço jurídico institucional municipal às políticas urbanas
nacionais e à legislação aplicável.
Atualizar a condução do planejamento urbano municipal à luz das
tendências e práticas contemporâneas.
Apontar os caminhos para engajamento do Governo municipal à reforma
urbana e para aprimoramento de sua capacidade de gestão.

BASES PARA O MACROZONEAMENTO
MUNICIPAL
O macrozoneamento é a divisão do território do município
em áreas para as quais são definidas intenções específicas.
Busca estruturar as diretrizes para as diferentes parcelas do
território, identificando as áreas aptas à urbanização, as
áreas destinadas a atividades não urbanas, para produção
econômica, atividades rurais e para a preservação
ambiental.
 Estabelece um referencial espacial para o uso e a
ocupação do solo.
 Circunscreve o perímetro urbano, ou seja, a área em cujo
interior valem as regras de controle urbanístico.
 Define as grandes áreas de interesse de uso ou as zonas
onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a
ocupação.

BASES PARA O MACROZONEAMENTO
MUNICIPAL

MACROZONA
RURAL
SUSTENTÁVEL

MACROZONA
INDUSTRIAL

MACROZONA
URBANA

MACROZONA DE
ESTRUTURAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO
TERRITORIAL

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL URBANA
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO

ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIOECONÔMICO
DAS COMUNIDADES LOCAIS

CARACTERIZAÇÃO DOS PILARES
QUALIFICAÇÃO
AMBIENTAL
URBANA

PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL

Inclui as ações e
propostas dirigidas à
qualificação ambiental
urbana da Cidade e de
Flora, tendo em vista a
materialização dos
princípios e premissas
da reforma urbana
definidas pelo Estatuto
da Cidade e rebatidas
nas propostas do
PDDUA e legislação
urbanísticas.

A função deste sistema
é integrar e formar
corredores ecológicos a
partir da conexão de
áreas de Preservação
Permanente (APPs) e
Reservas Legais (RLs),
reduzindo os impactos
negativos da
fragmentação sobre a
biodiversidade local e
aumentando a
qualidade ambiental do
Município.

PROPOSTA DO MACROZONEAMENTO

ESTRUTURAÇÃO E
FORTALECIMENTO
SOCIOECONÔMICO DAS
COMUNIDADES LOCAIS
O objetivo deste sistema é
organizar as comunidades
locais através do
aproveitamento de
características com
potencial de atrativo
turístico (rural, históricocultural, esportivo e
gastronômico) e da
manutenção da
diversidade produtiva,
orientados à redução dos
impactos ambientais e ao
fortalecimento
socioeconômico das
comunidades.

DIRETRIZES GERAIS DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO URBANO
Promover o desenvolvimento da Cidade sobre a malha urbana já
implantada, privilegiando-se o aproveitamento de terrenos vazios.

Revigorar a zona central de Três Corações a partir de uma política de
valorização e preservação do conjunto histórico e cultural.
Qualificar e complementar o sistema de praças, parques e áreas verdes
da Cidade de Três Corações de modo a garantir equilibrada distribuição
de áreas de amenidades em toda a área urbana.
Priorizar a implantação de equipamentos públicos e de melhorias nos
espaços urbanos nos bairros que integram a Zona de Qualificação da
Estrutura Urbana.
Regulamentar as Zonas Especiais de Interesse Social, tendo em vista a
elaboração e implementação dos respectivos projetos de regularização
urbanística e fundiária, buscando soluções que favoreçam a distribuição
de HIS em diferentes bairros na malha urbana existente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA
POLÍTICA TERRITORIAL E URBANA
Incentivar a mistura de usos nos bairros por meio da localização de
atividades de maior impacto sobre o uso residencial para as vias de maior
hierarquia no sistema viário.

Restringir a implantação de empreendimentos que bloqueiam
excessivamente a permeabilidade da malha urbana.

Instituir o Projeto Urbano abrangendo a área do conjunto da Estação
Ferroviária até o Bairro Triângulo, que deve ser pensada de forma integrada,
como múltiplas ações de valorização do espaço público, recuperação do
patrimônio histórico e integração entre áreas urbanas nas duas margens do
Rio Verde, podendo ainda abrigar empreendimentos imobiliários que
participem da viabilização econômica da OUC.

Impedir a ocupação de áreas de risco e corrigir as situações de
desconformidade.

BASES PARA O ZONEAMENTO URBANO

O Zoneamento Urbano é o instrumento utilizado de regulação o uso
e ocupação do solo. Em linhas gerais, subdivide a área urbana
municipal em diferentes categorias e para cada uma delas define
parâmetros urbanísticos próprios.
As regras de controle do uso e ocupação do solo são necessárias,
então, para induzir ao melhor aproveitamento da urbanização
existente, para resguardar áreas que devem ser preservadas e para
bem orientar a incorporação das áreas de expansão urbana à
cidade.

Para o zoneamento urbano de Três Corações foram considerados
as condicionantes ambientais, as características físico-territoriais, os
padrões de ocupação urbana, a renda e as possibilidades de
adensamento no território.

ZONEAMENTO URBANO
Para a proposta do uso e ocupação do solo urbano de Três Corações são
estabelecidas três abordagens:
As ZONAS URBANAS tratam do controle do adensamento, estabelecendo os
parâmetros urbanísticos e as normas para o seu cumprimento de acordo com os
setores urbanos. São considerados os seguintes parâmetros urbanísticos de
construção: coeficiente de aproveitamento básico e máximo, índice de
verticalização, taxa de ocupação e de permeabilidade do terreno e
afastamentos do lote.
Os EIXOS VIÁRIOS orientam os padrões de usos e atividades, definindo os tipos
permitidos em função da classificação hierárquica das vias urbanas, de acordo
com os riscos à segurança, o incômodo causado à vizinhança e os impactos
ambientais negativos gerados, inclusive em relação ao funcionamento das vias.
Os SISTEMAS articulam proposições conjuntas e se sobrepõem às zonas e aos
eixos viários, de modo a promover a conexão de áreas descontínuas a partir de
formas de tratamento compartilhadas

ZONEAMENTO URBANO

MACROZONA
INDUSTRIAL

ZONA URBANA
INDUSTRIAL

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS

SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS

DESDOBRAMENTO E TEMAS EM
DESENVOLVIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO
DO P4

Parâmetros urbanísticos*
Zoneamento
Urbano

Zona Central
Zona de
adensamento
básico
Zona Adensável
Zona de
Qualificação da
Estrutura Urbana
Zona de Especial
Interesse Social
Zona de Especial
Interesse
Institucional
Zona Urbana de
Baixa
Densidade

Coeficiente
Coeficiente
de
de
aproveitame aproveitamen
nto básico
to máximo

Gabarito (nº
de
pavimentos)

Taxa de
Ocupação
máxima (%)

Taxa de
Permeabilida
de mínima
(%)

Afastamentos

Frente

Fundos Laterais

Lote
mínimo
?

1
1
1
1
1
1
1

Zona Urbana
Industrial

1

Zonas de
Expansão
Urbana

1

PROJETO URBANO
ESTAÇÃO / RIO VERDE / ESTÁDIO

ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA
ESTÁDIO
ELIAS ARBEX

GALPÕES
FERROVIÁRIOS
PONTE
DE FERRO

PROJETO URBANO
ESTAÇÃO / RIO VERDE / ESTÁDIO

PROJETO URBANO
ESTAÇÃO / RIO VERDE / ESTÁDIO

PROJETO URBANO
ESTAÇÃO / RIO VERDE / ESTÁDIO

Redesenho urbano da área do estádio:

-

-

Recuperação do patrimônio
ferroviário
Projeto de grande espaço
público, ligando os dois
lados da cidade
Valorização do Rio Verde na
paisagem da cidade

PRINCÍPIOS E
OBJETIVOS DA
POLÍTICA URBANA
MUNICIPAL DE TRÊS
CORAÇÕES

SISTEMA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO URBANA

PRINCÍPIOS
DA POLÍTICA
URBANA

DIRETRIZES DO
SISPLANGEST

OBJETIVOS
DA
POLÍTICA
URBANA

GESTÃO
DEMOCRÁTICA

ARTICULAÇÃO DAS
POLÍTICAS
MUNICIPAIS

-

Discussão e decisão sobre o futuro do
estádio

-

Equipamentos culturais, empreendimentos
de mercado, integração dos espaços públicos

-

Solução habitacional para as unidades nas
margens do rio na própria área do projeto

-

Integração de usos residenciais e não
residenciais

PERÍMETRO
URBANO E
CONTROLE DA
EXPANSÃO
URBANA

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

OBJETIVOS

PARCELAMENTO
DO SOLO

MACRO
ZONEAMENTO

DIRETRIZES

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

MACROZONA RURAL
SUSTENTÁVEL

CONDIÇÕES E
PARÂMETROS
DE REVISÃO

PARÂMETROS
URBANÍSTICOS

DESCRIÇÃO

INSTRUMENTOS DE
INDUÇÃO

ESTRATÉGIA DE
ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

MACROZONA
INDUSTRIAL

OBJETIVOS DO
SISPLANGEST
PRIORIDADES
INVESTIMENTOS
PPA/LDO/LOA

CADATRO TÉCNICO
MULTIFINALITÁRIO

INDICADORES DE
MONITORAMENTO

MACROZONA
URBANA

MACROZONA DE
ESTRUTURAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO
TERRITORIAL

ZONEAMENTO
URBANO

EIXOS
ESTRATÉGICOS E
PROJETOS
ESTRUTURANTES

REBATIMENTOS
NA LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA

CLIMA URBANO,
TERRITÓRIO E
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

RECOMENDAÇÕES
AO CÓDIGO DE
OBRAS E
EDIFICAÇÕES

PATRIMÔNIO
HISTÓRICO,
CULTURAL E
PAISAGÍSTICO

DESENVOLVI
MENTO RURAL

HABITAÇÃO
DE INTERESSE
SOCIAL

SISTEMA DE
MOBILIDADE

MOBILIDADE
TERRITORIAL E
URBANA

SISTEMA DE
ÁREAS VERDES E
ESPAÇOS
PÚBLICOS

MEIO AMBIENTE

SISTEMA DE
CONTROLE DE
CHEIAS

SANEAMENTO
BÁSICO

RECOMENDAÇÕES
AO CÓDIGO DE
POSTURAS

LEI DE
PARCELAMENTO
DO SOLO URBANO

LEI DE USO E
OCUPAÇÃO DO
SOLO URBANO

PARTICIPE!!
ACOMPANHE O ANDAMENTO DO
PLANO DIRETOR E CONTRIBUA

www.trescoracoes.mg.gov.br/planodiretor/
planodiretor@trescoracoes.mg.gov.br
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ANEXOS 1C – REUNÕES COMDUR

3ª REUNIÃO REALIZADA EM 21/03/2018 – 8h:

Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
estiveram reunidos com a equipe do IBAM - Instituto Brasileiro de
Administração Municipal e da Prefeitura de Três Corações no Centro
Administrativo para um debate sobre o Plano Diretor após a
apresentação do Seminário. Foram pontos abordados na reunião:

▪

Esclarecimentos sobre o macrozoneamento do município e a
relação com o Zoneamento Econômico-Ecológico de Minas Gerais;

▪

Esclarecimentos

sobre

os

principais

conceitos

e

instrumentos

urbanísticos abordados no Plano Diretor;
▪

Discussões sobre o futuro da linha férrea no Município e sobre a
carência de espaços públicos como praças e parques;

▪

Esclarecimentos sobre as novas dinâmicas da ESA, o aumento de seu
efetivo e o possível impacto no mercado imobiliário;

▪

Discussões sobre participação social e possibilidades de mudança
de horário para realização da audiência pública.
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Fonte: IBAM, 2018.
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4ª REUNIÃO REALIZADA EM 16/05/2018 – 8h:

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano se reuniu com as
equipes do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal e da
Prefeitura de Três Corações, no Centro Administrativo como atividade
do acompanhamento do processo de revisão do Plano Diretor. Foram
pontos abordados na reunião:
▪

Apresentação da estrutura do Produto 4 – Propostas Gerais, entregue
à Prefeitura em sua versão preliminar para discussão em Audiência
Pública;

▪

Discussão sobre as propostas de macrozoneamento, em especial a
Macrozona de Estruturação e Transformação e Territorial;

▪

Apontamentos

sobre

inclusão

de

comunidade

produtora

de

agricultura familiar na Serra das Abelhas;
▪

Discussão sobre a Zona Central e as relações entre o patrimônio
construído

e

o

desenvolvimento

comercial;

mobilidade

e

acessibilidade;
▪

Discussão sobre a proposta de Macrozona e Estruturação e
Transformação Territorial e o processo em curso de licenciamento de
uma usina termoelétrica na área.
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Fonte: IBAM, 2018.
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ANEXO 02.
MAPAS EM A3
(PROPOSTAS DO MACROZONAMENTO MUNICIPAL E DO ZONEAMENTO URBANO)
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