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PARTE I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. FUNDAMENTAÇÃO
Este relatório corresponde ao Produto 2. Leitura Técnica e Prognóstico
Preliminar, previsto no contrato de assessoria técnica do IBAM à Prefeitura de
Três Corações para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Ambiental (PDDUA) e da legislação urbanística complementar (Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Lei de Parcelamento do Solo Urbano).

O presente documento reúne informações básicas e indica preliminarmente as
principais questões para a construção das propostas do novo PDDUA e
legislação urbanística de Três Corações. As próximas etapas do processo de
trabalho deverão aprofundar a discussão de tais questões, complementar
informações e consolidar entendimentos, sempre com base no diálogo entre
as equipes técnicas do IBAM, da Prefeitura, o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano (COMDUR), os agentes sociais e a população em
geral.

Conforme consta no Produto 1. Plano de Trabalho, os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal da República do Brasil de 1988 (CF/88) que compõem o
Capítulo da Política Urbana e o Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001)
que os regulamenta, representam a quebra de paradigmas na condução do
processo de planejamento das cidades e do território municipal, ao introduzir e
afirmar os conceitos de gestão democrática, função social da propriedade e
da sustentabilidade ambiental, como motores da gestão territorial e urbana.

Tradicionalmente, as práticas de planejamento urbano colocavam, em
primeiro plano, conhecimentos e saberes técnicos distantes da compreensão
do cidadão comum. Hoje, de acordo com as diretrizes da Política Urbana
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nacional, seguindo os princípios da gestão democrática, compreende-se que
o Plano Diretor deve ser concebido com a ampla participação da sociedade.
Essa mudança na condução do planejamento e gestão das cidades parte do
entendimento de que as definições e as proposições que integram o
conteúdo do Plano Diretor e dos demais instrumentos urbanísticos afetam
diretamente os direitos, interesses e necessidades de todos os cidadãos. Por
isso, devem ser concebidas num processo que promova pacto ampliado com
a sociedade, envolvendo os diferentes atores e segmentos sociais, na
afirmação do estado de direito, da democracia e da cidadania, como
propugna a Constituição.

De acordo com o artigo 182 da CF/88, a política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes fixadas em
lei,tem por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, instituindo o Plano Diretor
como instrumento básico da política urbana.

O artigo 182 §4o traz ainda uma novidade baseada na compreensão de que
para a promoção e indução do desenvolvimento urbano não é suficiente
estabelecer os parâmetros e limites máximos das construções urbanas na
legislação urbanística.

É preciso que o Poder Público municipal também atue sobre terrenos vazios e
subutilizados em áreas urbanas dotadas de infraestrutura. Para tanto, além de
indicar padrões de uso e ocupação, deve também fixar o tempo máximo
para que o proprietário promova o adequado aproveitamento de seu terreno
e, dessa forma, o imóvel urbano possa cumprir sua função social, tal como
determina a Constituição Federal:
“§4o. É facultado ao poder público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado,
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subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressiva no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal,
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e os juros
legais.” (CF/88, artigo 182)

Aqui, a quebra de paradigma relaciona-se com a separação entre o direito
de propriedade e o direito de construir. A CF/88 reconhece o Município como
ente atuante da federação, atribuindo-lhe autonomia pela delegação de
competências.

O Art.30 atribui competência ao Município para legislar sobre assuntos de
interesse local, para suplementar a legislação federal e estadual e para
promover o adequado ordenamento do solo urbano, mediante o controle do
seu parcelamento, uso e ocupação, entre outras. Dessa forma, assegurou o
poder de polícia administrativa do Município, fundamentado no interesse
social, para restringir e condicionar o uso e gozo dos bens e direitos individuais,
especialmente os de propriedade, em benefício do bem-estar geral.

Em referência aos direitos e garantias fundamentais, o Art.5o submete o direito
de propriedade ao cumprimento de sua função social. Tal mandato conjugase com o art.182, ao estabelecer que a propriedade cumpre a sua função
social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no Plano Diretor.
“...as limitações ao direito de construir não decorrem apenas do
código civil...a CFf88, ao condicionar o direito de propriedade ao
cumprimento de sua função social, apresenta nova concepção
do direito de construir, que fica subordinado também às
imposições legais decorrentes do plano diretor...e não apenas às
restrições relativas à proibição do mau uso da propriedade.”
8
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“...do embate entre o individual (propriedade-direito) e o social
(propriedade-função) resultou a composição de interesses, numa
síntese feliz em que se conciliaram as prerrogativas do indivíduo
com as exigências da sociedade, para uma melhor justiça
distributiva.” (MEIRELLES, 2013)1

O princípio fundamental que rege essas prerrogativas do Poder Público
municipal na condução do planejamento e gestão do território é a função
social da cidade e da propriedade urbana e rural. Embora a CF/88, no seu
artigo 5, incisos XXII e XIII, garanta o direito de propriedade e defina que “a
propriedade atenderá a sua função social”, no artigo 182, trata-se
especificamente da propriedade urbana, destacando e dando ênfase a esse
tipo de propriedade. Fica estabelecido que as propriedades urbanas também
devam, concomitantemente, atender a sua função social, o que se dará
quando atenderem às exigências fundamentais de ordenação da cidade,
expressas no Plano Diretor.

No artigo 183, fica determinado que todo possuidor de terra urbana com área
de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), ocupada por mais de
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição para sua moradia ou de sua
família, adquirirá o seu domínio, desde que o mesmo possuidor não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esta determinação cria a
possibilidade de regularização de extensas áreas que na maioria das cidades
brasileiras são denominadas como favelas ou outros tipos de ocupações
‘informais’, tais como loteamentos clandestinos, comuns nas periferias das
cidades.

Desse modo, a inclusão territorial torna-se protagonista dos processos de
planejamento urbano, em consonância com os princípios da Reforma Urbana
em andamento no país, criando-se condições para que essas moradias sejam
reconhecidas e essas comunidades ganhem visibilidade, tendo em vista a sua

1

MEIRELLES, Eli Lopes. Direito de construir. 11 ed. rev. Dallari et all. Editora Malheiros. São Paulo, 2013.
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incorporação à chamada “cidade formal”. Isto significa que não só a posse
da terra, mas sua qualidade deve constituir referência na gestão da cidade.

O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, regulamenta
as exigências previstas nos artigos 182 e 183 que compõem o Capítulo da
Política Urbana da Constituição Federal. Ratifica-se, a partir dele, a
importância do Plano Diretor e um conjunto de diretrizes e instrumentos criados
para a ação do Poder Público sobre a propriedade urbana, em prol do
interesse coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como da
preservação e proteção ambiental.

Dessa maneira o direito urbanístico se consolida sob um novo patamar de
garantia do direito coletivo, a partir do qual se busca a justiça social no uso da
propriedade, no contexto em que já na década de 70 mais da metade da
população brasileira vivia em cidades e que, atualmente, a taxa de
urbanização do país ultrapassa os 85%, de acordo com dados do IBGE. E é o
Estado na sua esfera municipal que deve indicar as condições para que sejam
resguardadas as funções sociais das propriedades inseridas nos perímetros
urbanos, buscando compatibilizar os interesses públicos e privados.

Destaca-se, ainda, outro princípio fundamental presente no Estatuto da
Cidade que é “a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização”, reafirmando a obrigatoriedade do Poder Público
agir em prol do interesse coletivo. Diversos estudos, teses, artigos científicos,
além de matérias diversas divulgadas nos meios de comunicação em geral,
retratam as consequências negativas do aumento das áreas urbanas sem o
planejamento voltado para a promoção do melhor equilíbrio e equidade
entre o adensamento das cidades e a sua expansão.

Nesse sentido, o planejamento urbano deve agir para impedir a formação de
periferias urbanas desprovidas de infraestrutura, sem equipamentos e serviços
10

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO2

essenciais à manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes e, ao
mesmo tempo, atuar para garantir melhor aproveitamento de infraestruturas
instaladas.

Uma vez que a distribuição desigual dos benefícios decorrentes da
urbanização retroalimenta processos de desigualdade social e territorial e não
propicia a construção de cidades sustentáveis, Oliveira (2001) destaca:
“Com este princípio busca-se a garantia de que todos os
cidadãos tenham acesso aos serviços, equipamentos urbanos
e a toda e qualquer melhoria realizada pelo poder público,
superando a situação atual, com concentração de
investimentos em determinadas áreas da cidade, enquanto
sobre outras recaem apenas os ônus. Em geral, estas áreas,
onde já não se realizavam investimentos, coincidem com os
setores urbanos ocupados pela população pobre, que
permanecem, muitas vezes, “abandonadas” pelo poder
público.” (OLIVEIRA, 2001: p.9)2

Diante desse panorama urbano, expresso claramente nas diretrizes do Estatuto
da Cidade, é possível dizer que os princípios e fundamentos constitucionais e
as normas legais que conformam a Política Urbana no país visam assegurar
que a “atuação do poder público se dirija para o atendimento das
necessidades de todos os cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, sempre observando
as exigências fundamentais de ordenação da cidade contidas no plano
diretor.” (OLIVEIRA, 2001, p.02)

O Plano Diretor, no seu conteúdo, deve, portanto, estabelecer as condições
objetivas de ocupação e utilização das áreas urbanas, definindo as áreas que
são

passíveis

de

urbanização,

assim

como

as

áreas

destinadas,

prioritariamente, para a realização de atividades rurais.

2

OLIVEIRA, ISABEL C. E. Estatuto da Cidade: para compreender.... Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, 2001.
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Se, por um lado, o arcabouço jurídico que rege a Política Urbana nacional,
estabelece o que deve ser priorizado e garantido no Plano Diretor, por outro,
deixa claro que é essencial que este processo de planejamento, a revisar a
cada dez anos, seja conduzido a partir de uma ampla mobilização social e
com participação dos diversos segmentos da sociedade, em todas as etapas
do processo.

A participação da sociedade no planejamento e gestão das cidades é
compreendida assim como um pressuposto primordial para garantir a
eficiência e eficácia do Plano Diretor e dos demais instrumentos que dele
sejam decorrentes, tais como leis urbanísticas complementares, planos setoriais
e programas específicos.

O objetivo principal da estruturação e da organização de um processo de
planejamento e de gestão democrática e participativa é garantir a
continuidade e a transparência das ações de Governo, seguindo tanto os
preceitos constitucionais como as determinações definidas no Estatuto da
Cidade.

A elaboração ou revisão do Plano Diretor deve conjugar as aspirações da
população e setores organizados da sociedade com o estabelecimento de
critérios técnicos, de forma a se constituir em instrumento eficaz de
desenvolvimento urbano, priorizando os interesses da coletividade.

Entretanto, os atores locais, muitas vezes, têm objetivos e interesses divergentes
que podem gerar conflitos, nem sempre fáceis de conciliar. Por isso, a
importância

do

trabalho

ser

conduzido

com

ampla

participação

e

transparência. Pois o pacto final, a ser consolidado no projeto de lei, deverá
refletir decisões que sustentem a continuidade do próprio processo de
planejamento, com controle social.
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Os assuntos abordados em um processo de revisão de Plano Diretor são
complexos e, além disso, envolvem informações que não são conhecidas por
todos os cidadãos ou que são de difícil apreensão, pois não fazem parte do
repertório cotidiano das pessoas. Coloca-se aqui a importância da adoção de
linguagem o mais acessível possível e a continuada divulgação das
informações. Destaca-se, entretanto, que em grande parte das Prefeituras
brasileiras há carência de informações atualizadas sobre o território e o meio
ambiente municipal. Em regra, os cadastros, especialmente o imobiliário, não
dispõem de tecnologia que permita o cruzamento de informações e seu
mapeamento preciso sobre o território.

No processo de revisão do plano diretor, o IBAM acredita que pode contribuir
tecnicamente para facilitar a gestão territorial local e, para tanto, lança mão
da experiência acumulada, ao longo de mais de meio século de atuação
junto aos Governos municipais. A metodologia adotada pelo Instituto busca
aproveitar as bases de informações existentes no município, agregar novas
informações quando possível, e orientar sua utilização no processo contínuo
de planejamento.

Embora o presente relatório seja dedicado à apresentação de uma leitura
técnica preliminar, a ser complementada ao longo do processo de trabalho,
as informações reunidas são essenciais para a qualificação do debate junto
aos atores locais nas discussões futuras sobre as propostas que deverão
compor o novo Plano Diretor e as novas leis urbanísticas de Três Corações.

O documento está estruturado em cinco partes distribuídas em três volumes:

Volume 1:
Parte I. São apresentadas, introdutoriamente, as principais referências que
orientam a definição do conteúdo e abrangência do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Três Corações/MG, das leis urbanísticas
13
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complementares e a metodologia adotada para o desenvolvimento dos
trabalhos.

Parte II. Apresenta informações básicas e análises preliminares, organizadas a
partir da caracterização do Município e sua inserção regional.

Volume 2:
Parte III. Aborda seis eixos temáticos adotados como dimensões estratégicas
para organização territorial do Município Três Corações.

Volume 3:
Parte IV. Reservada aos anexos, que contêm a bibliografia utilizada, os dados
e informações levantadas até o momento, incluindo a legislação consultada
(federal, estadual e municipal) e o material de apresentação do IBAM nos
eventos públicos realizados.

Parte V. Caderno de Mapas com os mapas temáticos elaborados pelo IBAM e
que expressam territorialmente as questões trabalhadas na leitura técnica.

O trabalho realizado contou com o apoio de consultores e especialistas do
IBAM, em colaboração e cooperação com equipe da Prefeitura, responsável
pela condução de todo o processo, conforme previsto no Plano de Trabalho
(Produto 1). Embora a Prefeitura não tenha ainda um sistema de informações
georeferenciado, todo esforço da equipe do IBAM foi direcionado para a
organização

das

informações

disponíveis,

visando

contribuir

para

o

aprimoramento da capacidade institucional da Prefeitura, no que se refere à
continuidade do processo de planejamento e gestão municipal, sobretudo da
área urbana.
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A seguir são apresentados os pressupostos metodológicos adotados pela
equipe do IBAM em direção à consolidação de um diagnóstico integrado, a
ser apresentado no próximo relatório (Produto 3), a partir da complementação
de informações, aprofundamento de análises e avanço no debate com a
sociedade.
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2. METODOLOGIA
2.1. Pressupostos Metodológicos
A Constituição Federal de 1988, como mencionado na Fundamentação deste
documento, define o Plano Diretor como o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, que tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.

A Lei Federal n°.10.257/2001 - denominada Estatuto da Cidade - estabelece, a
partir dos dispositivos constitucionais, as diretrizes gerais da Política Urbana e
regulamenta uma série de instrumentos que, se dimensionados e utilizados
adequadamente, permitirão ações consequentes no encaminhamento de
soluções ou mitigação dos principais problemas urbanos detectados em Três
Corações.

A Lei Municipal n 0.192, aprovada em 10 de outubro de 2006, que institui o
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) de Três
Corações, reflete plenamente as diretrizes do Estatuto da Cidade e contempla
os instrumentos da política urbana. A sua revisão deve considerar tais diretrizes,
preservando os avanços obtidos e buscando complementar e atualizar o seu
conteúdo de acordo com o contexto atual da cidade, sem comprometer
conquistas consagradas no PDDUA de 2006.

Para o IBAM, a elaboração/revisão do Plano Diretor, além de atender aos
dispositivos legais vigentes, deve objetivar a prática de um processo de
planejamento que propicie o desenvolvimento local e defina os instrumentos
que, interpretando as condições e características econômicas, sociais,
urbanas e ambientais do Município, induzam ao crescimento integrado e
sustentável e que estabeleçam as bases da regulação urbanística bem como
prioridades de investimentos para tais finalidades.
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No momento atual, a revisão do Plano Diretor de Três Corações, passados mais
de 10 anos de sua aprovação em 2006, representa oportunidade privilegiada
para a reflexão sobre o próprio plano, seus resultados e seu papel no futuro da
cidade e organização do território municipal. Repensar a cidade, na
confrontação da sua realidade com os paradigmas do desenvolvimento
sustentável, que devem pautar a gestão municipal, consoante a legislação
federal e com o próprio PDDUA ainda vigente.

De um lado, tal processo considera a ponderação sobre qualidades e
deseconomias urbanas hoje presentes, as necessidades de mitigação do
passivo socioambiental acumulado pela evolução da urbanização e de
adaptação da cidade às mudanças climáticas. De outro lado, a identificação
de interfaces entre a dinâmica urbana e o território não urbano, a inserção
regional do Município, além de alternativas para ativação de instrumentos e
recursos para aperfeiçoar as práticas de gestão e potencializar as vocações
municipais.

Essa compreensão destina-se a pautar as estratégias territoriais e urbanas na
revisão do PDDUA, de acordo com o ambiente político-administrativo e
técnico, nas demandas da sociedade e dos agentes que atuam, diretamente,
na produção da cidade, utilizando a tática de explicitação dos conflitos de
interesses desse conjunto de atores, tendo como árbitro o interesse público e o
bem da coletividade, em detrimento de interesses particulares.

O processo de revisão do PDDUA, dessa maneira, deve objetivar o
estabelecimento de referências para a prática de planejamento continuado,
voltado para a promoção do desenvolvimento local, com a definição de
instrumentos que, interpretando as condições e características econômicas,
sociais, urbanas e ambientais de Três Corações, induzam o seu crescimento
integrado e sustentável.
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Nessa perspectiva, o PDDUA, uma vez revisado, é compreendido não como
uma peça estática e acabada - de viés tecnocrático -, mas como o
instrumento

básico

da

política

urbana,

orientador

do

processo

de

planejamento e gestão contínuos e das tomadas de decisão por gestores
municipais no cumprimento da agenda urbana e do desenvolvimento local,
bem como orientando as iniciativas privadas e os investidores.

Para tanto, as prioridades de investimento apontadas no Plano Diretor devem
liderar as previsões do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e da Lei do Orçamento Anual - LOA. Plano Diretor
ultrapassa a gestão na qual foi elaborado ou revisado, tendo a feição de
ferramenta do planejamento de Estado.

As propostas da revisão da PDDUA devem se constituir como resultados de
pactos sociais, contribuindo para o fortalecimento da democracia e da
cidadania. É no momento de revisão do plano que devem ser afirmados ou
redefinidos (ou, ainda, estruturados, se for o caso) os canais de interlocução
entre a sociedade e o Poder Público, favorecendo a formulação, a
implantação e o monitoramento da política urbana, na afirmação de seu viés
político e com o estabelecimento de compromissos comuns.

O envolvimento da Câmara Municipal no processo de revisão do Plano Diretor
é fundamental, vez que ao Legislativo cabe a aprovação da lei dele
resultante, bem como da legislação urbanística que o regulamenta. Nesse
sentido, cabe ao Executivo tal articulação, dispondo-se o IBAM a participar
das sessões que eventualmente vierem a ser realizadas com o objetivo de
esclarecer a proposta de trabalho ou apresentar os resultados do processo de
revisão aos Vereadores, devendo ser programadas em comum acordo com a
equipe do Instituto.
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Ressalte-se que mudanças no processo de planejamento, normalmente,
requer e tem como consequência mudanças de atitude dos agentes e dos
cidadãos e, frequentemente, resulta na necessidade de adequação na
organização e nos procedimentos das instâncias de governo envolvidas em
sua aplicação e acompanhamento.

Por estas razões, o processo de revisão do Plano Diretor envolve a dimensão
institucional, de modo a poder indicar caminhos para sua implementação
com estabilidade e continuidade, tendo em vista aperfeiçoar o sistema de
planejamento municipal, bem como ampliar e atualizar o acúmulo de
conhecimentos de sua equipe técnica.

A revisão do PDDUA tem como objeto a cidade, o território e suas formas de
apropriação,

traduzindo-se

em

diretrizes,

critérios

e

parâmetros

para

ocupação urbana e territorial, bem como em propostas de ação.

No

marco

do

compromisso

com

o

desenvolvimento

sustentável,

o

ordenamento da ocupação urbana sem comprometimento do suporte
ambiental é uma das linhas principais que estão a nortear a revisão do PDDUA.
Ao mesmo tempo em que estão sendo identificadas as potencialidades de
desenvolvimento do Município, impondo-se a necessidade de assegurar o
suprimento das demandas de infraestrutura e serviços e a melhoria
permanente da qualidade de vida da população.

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

O levantamento de informações técnicas e as expectativas dos atores locais
em relação aos vetores de desenvolvimento do Município são igualmente
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relevantes para compor o conteúdo da revisão do PDDUA. Sempre que
houver visões distintas sobre os problemas urbanos detectados, a equipe
técnica do IBAM apontará as alternativas que despontarem como mais
adequadas, com suas respectivas justificativas, como parte dos insumos que
devem apoiar as decisões dos gestores públicos responsáveis.

Os conceitos e pressupostos apresentados neste relatório são importantes para
que as propostas contidas no PDDUA sejam baseadas em critérios objetivos e
de fácil compreensão.

No Brasil, o conceito de sustentabilidade urbana está intrinsecamente
vinculado à promoção da justiça socioambiental, já que é a população de
baixa renda aquela que está mais exposta aos riscos e impactos negativos da
urbanização desigual.

Cabe ao Plano Diretor unificar, integrar e propor um conjunto de ações
urbanísticas e territoriais que englobe e oriente todas as políticas municipais
nesse viés, em torno do desafio de encaminhar a transformação do Município
e de suas áreas urbanas rumo ao desenvolvimento sustentável, para usufruto
desta e das próximas gerações.
Essas diretrizes e instrumentos foram concebidos a partir dos debates sobre o
direito à cidade e sobre a Reforma Urbana, levando para o marco legal o
reconhecimento das desigualdades sociais e territoriais que caracterizam as
cidades brasileiras. Em linhas gerais, as diretrizes do PDDUA vigente, já
apontam para uma agenda urbana que sinaliza para aspectos essenciais:
 o direito a cidades sustentáveis;
 a afirmação do princípio da função social da cidade e da propriedade
urbana;
 a utilização compulsória de imóveis vazios ou subutilizados em áreas
urbanas bem infraestruturadas (questão pertinente sobretudo às cidades
de maior porte, grandes metrópoles e municípios metropolitanos);
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 a regularização fundiária de interesse social;
 a redistribuição dos ônus e bônus da urbanização e a recuperação dos
investimentos públicos em infraestrutura;
 a participação e o controle social na formulação e na implementação
da política urbana.

Importa observar, no entanto, que esta agenda urbana é extensa e complexa
e apesar de terem se passado mais de 10 anos desde a aprovação do PDDUA
de Três Corações, ainda será preciso avançar no aprimoramento das
condições institucionais necessárias para que o Poder Público local (Executivo
e Legislativo) exerça o seu protagonismo na condução do desenvolvimento
sustentável, com a participação dos diversos segmentos sociais.

Observa-se que ainda se faz necessário consolidar as novas práticas de
intervenção na cidade através de mecanismos já previstos no PDDUA de Três
Corações, com o intuito de induzir o desenvolvimento urbano e intervir no
mercado fundiário e imobiliário. Alguns instrumentos previstos no PDDUA em
2006 não chegaram a ser efetivamente implantados, embora tenham sido
recepcionados na lei municipal.

De acordo com os resultados da pesquisa qualitativa, de âmbito nacional,
financiada pelo Ministério das Cidades, sobre os planos diretores municipais
elaborados pós-Estatuto da Cidade, grande parte dos municípios brasileiros
ainda apresentam fragilidades no planejamento, gestão e controle da
expansão urbana. As conclusões da pesquisa revelam um quadro que em Três
Corações se expressa por aspectos tais como:

 Embora o PDDUA 2006 incorpore diretrizes do Estatuto da Cidade, as
condições necessárias para aplicação dos instrumentos regulamentados
na lei municipal não foram suficientes para a sua operacionalização.
Além disso, a legislação complementar não foi feita concomitantemente
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à elaboração do PDDUA, em especial a de parcelamento, de uso e
ocupação do solo urbano, e o código de obras, comprometendo a
efetividade das diretrizes e instrumentos previstos no Plano Diretor.
 Mesmo tendo sido elaborado sob a ótica da sustentabilidade ambiental
urbana, permanecem frágeis as iniciativas para a implementação de
suas propostas e para adoção dos instrumentos de intervenção.
 A

formulação

de

uma

arquitetura

adequada

do

sistema

de

planejamento e gestão municipal, capaz de dar suporte aos comandos
da Reforma Urbana e assegurar o controle social, também é um dos
aspectos mais fragilizado dentre as previsões PDDUA.
 Da mesma forma, a efetivação do Plano Diretor como o principal
instrumento de planejamento e gestão do território resulta incipiente não
encontrando eco no processo decisório da maioria das Administrações
locais, nas previsões do PPA ou na priorização da aplicação de recursos.

A equipe do IBAM designada para dar suporte à equipe da Prefeitura, nesse
contexto, reafirma a legitimidade do Estatuto da Cidade como referência
legal para que a revisão do Plano Diretor se traduza no principal instrumento
de qualificação do desenvolvimento ambiental urbano e territorial, na
observação

das

competências

municipais

para

legislar

sobre

suas

peculiaridades e interesse local.

Assim, o processo de trabalho disponibiliza para a equipe da Prefeitura
recursos metodológicos e conhecimentos técnicos e jurídicos necessários para
embasar as propostas de revisão do PDDUA e da legislação urbanística, bem
como para facilitar o diálogo com a sociedade. A consultoria fica à
disposição para expor e explicar, sempre que necessário, os conceitos e
conteúdos técnicos trabalhados, visando ao aprimoramento do planejamento
e gestão da cidade e de todo o território municipal.
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2.2. IBAM e Município: proposta de parceria na condução do processo

O IBAM adota como premissa em trabalhos de assessoria técnica a Municípios
a interlocução permanente com gestores e técnicos da Prefeitura para
construção de um processo de trabalho verdadeiramente conjunto e em
regime de corresponsabilidade sobre seus resultados.

Pensando-se sempre na incorporação dos conteúdos trabalhados pela equipe
técnica das Prefeituras, bem como na implantação dos instrumentos de
planejamento após a sua aprovação, o processo de trabalho se caracteriza
também como processo de capacitação em serviço com transferência de
conhecimento para o desenvolvimento institucional.

Conforme previamente acordado e consagrado no Plano de Trabalho, a
Prefeitura se organiza para os trabalhos da seguinte forma:
(i) Supervisão Geral exercida pela titular da pasta de Meio Ambiente,
profissional da área de Arquitetura e Urbanismo; 3
(ii) Núcleo Gestor, composto pelos titulares da Secretaria Municipal de
Planejamento;

Secretaria

Municipal

Adjunta

de

Planejamento,

Secretarias de Governo, de Meio Ambiente, e de Comunicação e
Relações Institucionais;
(iii) Coordenação Executiva, composta por representantes da SEPLAN;
(iv) Grupo de Trabalho Intersetorial composto por representantes das
diferentes Secretarias municipais;
(v) Grupos Temáticos, formados com a participação de representantes da
sociedade, voltados para as áreas de meio ambiente, transportes, uso do
solo, desenvolvimento econômico, políticas sociais, entre outros, com a
participação dos integrantes do Grupo de Trabalho Intersetorial em cada

Por força das Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU BR), a condução dos Planos
Diretores deve contar com a responsabilidade técnica de profissional de Arquitetura e Urbanismo.
3
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tema, bem como dos demais técnicos municipais participantes do
treinamento interno em suas áreas de conhecimento.

Integra ainda o elenco de representações mobilizadas para os trabalhos o
COMDUR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, previsto no
PDDUA 2006 e ativado em 2017, a partir da Conferência Municipal no âmbito
da revisão do plano diretor.

Assim, o tipo de assessoria proposta pelo IBAM - ainda que o Instituto seja o
responsável pela elaboração dos produtos técnicos contratados - depende
da participação ativa da equipe técnica da Prefeitura durante todo o
processo. Para tanto, além da interlocução cotidiana com a Coordenação
Executiva, foram realizadas, em momentos-chave, oficinas técnicas para
discussões de conteúdo e reuniões de avaliação das atividades realizadas e
detalhamento das atividades seguintes, tanto com o Núcleo Gestor, como
com o Grupo de Trabalho Intersetorial. Esse processo de acompanhamento e
divisão de responsabilidades é fundamental para se construir a adesão dos
agentes políticos ao trabalho, para troca de informações sobre ações em
andamento no Município, e para se buscar garantir a coerência e integração
entre as ações setoriais que incidem diretamente na estruturação do território.

São relacionadas a seguir as visitas de campo realizadas pela equipe técnica
do IBAM, bem com os eventos públicos ocorridos após a entrega do Produto 1
- Plano de Trabalho até a presente data.

2.3. Visitas Técnicas
 Visitas Técnicas 1, 2A e 2B. Foram realizadas pela equipe técnica do
IBAM, entre agosto e setembro de 2017, conforme descrito no Produto 1.
Plano de Trabalho.
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 Visita Técnica 3 (entrevistas e levantamentos de campo)
Período: de 9 a 11 de outubro de 2017
Equipe IBAM:
- Gabriel Stumpf. Consultor de Mobilidade Urbana e Transporte
- Carlos Enriquez. Consultor de Saneamento Básico

a) Reuniões Técnicas: as reuniões técnicas realizadas neste período tiveram
a finalidade principal de levantamento das informações necessárias à
elaboração do diagnóstico preliminar dos eixos temáticos Mobilidade
Urbana e Transporte e Saneamento Básico.
- SM de Planejamento e Desenvolvimento Urbano/SEPLAN
- TrecTur (operadora de transporte coletivo)
- Departamento de Transporte e Trânsito
- Vice-Prefeitura
- UTAM (União Tricordiana das Associações de Moradores)
- Companhia de Saneamento de Minas Gerais/COPASA
b) Levantamentos de Campo: área urbana, Distrito Industrial e parte da
área rural.

 Visita Técnica 4 (reuniões técnicas, levantamentos de campo e PréConferência Municipal)
Período: de 23 a 26 de outubro de 2017
Equipe IBAM:
- Rosane Biasotto. Coordenadora Técnica
- Jéssica Ojana. Assistente de Coordenação
a) Reuniões Técnicas: realizadas reuniões com os setores listados abaixo.
- Grupo Gestor
- Coordenação Executiva
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- SM de Planejamento e Desenvolvimento Urbano/SEPLAN
- Departamento de Licenciamento de Obras e Aprovação de Projetos

b) Levantamentos de Campo: área urbana e Colônia Santa Fé.
As visitas técnicas realizadas neste período priorizaram o reconhecimento
da área urbana e da Colônia Santa Fé, que é prevista no PDDUA como
Área Especial Urbana, descontínua do perímetro urbano e da área de
expansão delimitada no PDDUA vigente. A Colônia Santa Fé destaca-se
como patrimônio histórico a ser tratado como um componente
estratégico na organização do território municipal, de acordo com a
indicação

do

Núcleo

Gestor.

Foram

percorridos

também,

nas

proximidades, o entorno do Presídio e do Aterro Sanitário.
Nessas áreas, segundo técnicos municipais, são previstos dois projetos: a)
um complexo esportivo e de lazer municipal (denominado como Arena
do Rei)em área situada após a linha férrea, com a recuperação de área
verde em área brejosa e às margens do córrego lá existente; b) área
industrial em todo o entorno da penitenciária e do presídio, onde se
pretende a implantação de uma usina termelétrica, após todos os
procedimentos de licenciamento ambiental junto ao órgão estadual
responsável, e diversas unidades de pequenas e micro empresas
principalmente as voltadas para a manipulação de pedra São Tomé,
oficinas e serralherias.
A equipe do IBAM solicitou, durante a visita, informações oficiais, com a
localização e descrição detalhada dos projetos, para que sejam
considerados, na continuidade dos trabalhos, seus potenciais efeitos
sobre o patrimônio histórico (Colônia Santa Fé) e para o planejamento
ambiental-urbano e rural.
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Visita Técnica 5 (reuniões técnicas, levantamentos de campo e
realização da Conferência Municipal)
Período: de 11 a 14 de dezembro de 2017
Equipe IBAM:
- Rosane Biasotto. Coordenadora Técnica
- Jéssica Ojana. Assistente de Coordenação

a) Reuniões Técnicas: reuniões com as instâncias de acompanhamento da
Prefeitura e entrevistas com lideranças locais.
Grupo de Trabalho Intersetorial/GTI: apresentação da leitura técnica
preliminar. Nesta reunião foi feita uma apresentação prévia do conteúdo
que iria ser apresentado no dia seguinte em Audiência Pública. Estiveram
presentes os técnicos municipais nomeados pelo Prefeito Municipal para
compor o GTI e um representante do Grupo Gestor.

b) Visitas de Campo: na área rural (Comunidades de Taquaral e São
Bentinho).
A visita técnica à área rural foi realizada com foco no reconhecimento
da Comunidade de Taquaral. Esta comunidade foi citada diversas vezes
na Primeira Conferência Municipal e na primeira Audiência Pública como
uma comunidade quilombola em processo de reconhecimento.

Na visita à localidade de São Bentinho foi possível identificar que a
principal demanda das comunidades rurais se refere à manutenção da
qualidade das estradas vicinais para o escoamento da produção que,
em grande parte, é comercializada nas feiras livres e nos mercados
locais.
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c) Visita de Campo: na área central.

Além do reconhecimento do padrão de uso e ocupação do solo da
área central, buscou-se reconhecer o potencial de conversão e
tratamento urbanístico especial da área da antiga estação ferroviária e
seu entorno imediato. Esta área, embora localizada no principal centro
urbano de Três Corações, atualmente, encontra-se obsoleta, mas
apresenta um potencial urbanístico estratégico, a ser tratado de maneira
especial na revisão do Plano Diretor e na legislação urbanística
complementar, buscando compatibilizar o uso e ocupação do solo com
os demais eixos estratégicos.

2.4. Processo Participativo
Como previsto no Plano de Trabalho (Produto 1), o IBAM apoiou até o
momento a realização da Conferência Municipal e da primeira Audiência
Pública, eventos realizados no âmbito da revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

O objetivo das apresentações da equipe do IBAM nesses eventos públicos,
cumprindo seu papel de apoiar tecnicamente a Administração Municipal, foi
o de facilitar/fomentar a participação da sociedade e da Câmara Municipal
no processo de revisão. As principais atividades realizadas foram:

 Oficinas Pré - Conferência Municipal (ao longo do mês de outubro/2017)

As oficinas de pré-conferência foram realizadas pela equipe da Prefeitura
para mobilização e divulgação da Conferência Municipal para revisão
do Plano Diretor. As demandas apresentadas pela população foram
encaminhadas à equipe do IBAM.
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 Conferência Municipal: eleição do COMDUR e revisão do PDDUA
(realizada em 25/10/2017)
Eleição dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(COMDUR) e lançamento dos trabalhos de revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental. Com duração ao longo do dia, pela
manhã foi efetivada a eleição dos componentes do Conselho. O período
da tarde foi destinado à apresentação e debate dos assuntos técnicos
atinentes ao processo de revisão do PDDUA.

 Oficina com as instâncias de acompanhamento da Prefeitura para
validação do material a ser apresentado na primeira Audiência Pública
(realizada em 11/12/2017). Apenas membros do GTI estiveram presentes
à reunião.

 Reunião com a Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol
(agendada pela equipe da Prefeitura, não prevista no cronograma e
realizada em 11/12/2017), a qual foram discutidas demandas dos
moradores.
 1ª Audiência Pública (realizada em 12/12/2017)

Discussão

sobre

os

eixos

temáticos

da

revisão

do

PDDUA

e

compartilhamento da Leitura Técnica preliminar.

 Reunião com COMDUR (realizada em 14/12/2017)
Primeira reunião do COMDUR. Apresentação da equipe do IBAM.
Esclarecimentos e debate sobre as principais questões que despontaram
a partir da leitura técnica preliminar elaborada pela equipe do IBAM.
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O material das apresentações realizadas pela equipe do IBAM nos eventos
público se encontram na Parte IV. Anexos.

2.5. Cartografia
Tendo em vista os fins da assessoria técnica do IBAM, trata-se aqui de orientar
o rebatimento sobre o território dos princípios, objetivos e diretrizes da política
urbana no contexto do desenvolvimento sustentável municipal, com a
utilização articulada dos instrumentos jurídico-urbanísticos, de forma a
assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade
urbana, apoiados pelas estratégias de uso e ocupação do solo urbano.

Para tanto, é condição fundamental a existência de base cartográfica
razoavelmente atualizada e em escala minimamente suficiente para as
anotações e análises técnicas relacionadas com o objeto do trabalho e para
a representação espacial das proposições.

A equipe do IBAM elaborou, a partir das informações e arquivos fornecidos
pela Prefeitura, uma base cartográfica georeferenciada para dar suporte à
revisão do Plano Diretor de Três Corações. Contudo, cabe observar que a
cartografia

disponibilizada,

em

arquivos.dwg,

impunha

limitações

ao

desenvolvimento do trabalho. Optou-se pela constituição de uma base
cartográfica mais adequada para o planejamento urbano e territorial, a partir
da agregação e compatibilização informações de fontes diversas (IBGE, INPE,
Embrapa entre outros) ao material inicialmente fornecido pela Prefeitura.

Registra-se, ainda, que de acordo com informações fornecidas pela equipe
da Prefeitura de Três Corações, está em fase de revisão o cadastro imobiliário
do Município, o que incluirá a atualização da cartografia. Espera-se que a
partir dessa atualização a Prefeitura possa migrar os dados gerados na revisão
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do PDDUA para a nova base, que tem a previsão de ser concluída no primeiro
semestre de 2018.

(i) Passo a passo da base cartográfica:
A metodologia empregada para estruturar a base cartográfica digital e o
banco de dados é composta por cinco etapas principais, a saber:

Etapa 1. Levantamento e seleção da base cartográfica digital da região de
estudo em diferentes órgãos;
Etapa 2. Levantamento e seleção de banco de dados em diversos órgãos;
Etapa 3. Tratamento e edição vetorial dos arquivos shapefile e das tabelas de
atributos;
Etapa 4. Elaboração de mapas temáticos, e
Etapa 5. Organização da base cartográfica e banco de dados.

A seguir apresenta-se, de forma esquemática, a síntese das etapas de
montagem da base cartográfica georreferenciada construída pelo IBAM.

Fonte: IBAM, 2017.

A base cartográfica digital georreferenciada e o banco de dados estão
sendo organizados a partir dos arquivos levantados e recebidos dos órgãos
federais, estaduais e municipais nesta etapa inicial do projeto. Assim sendo,
criou-se uma organização básica para armazenar os dados levantados e
adquiridos pela equipe de geoprocessamento.
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Até o presente momento o IBAM levantou e recebeu arquivos em formato
shapefile (.shp), DWG e Google Earth (.kmz). Com esses arquivos, está sendo
construída uma base mínima de dados qualificados georreferenciados que
cubram, naquilo que for pertinente, os temas incluídos no PDDUA para todo o
território de Três Corações.

(ii) Conversão dos arquivos DWG-SHP:

Destaca-se a preocupação com a fidedignidade, atualização, escala e
disponibilidade das bases de dados. Os arquivos de dados em formato.pdf
descritivos também foi um dos fatores que dificultaram a organização e a
sistematização das informações manuseadas para a construção da base
cartográfica.

Cabe ressaltar que os arquivos.dwg utilizados no CAD são úteis, mas também
dificultam o processamento das informações. Para obter uma boa base de
dados georreferenciada a partir da conversão dos arquivos (DWG-SHP) e
correção do sistema de projeções, coordenadas, tratamento e ajuste de
dados em estrutura CAD para a lógica e estrutura SIG é necessário realizar um
procedimento que requer maior tempo de processamento.

Uma limitação dos arquivos.dwg é a falta de associação a dados
alfanuméricos e a desorganização desses dados quando da conversão, o que
significa que não são associados atributos de informações aos elementos
gráficos. As escalas (grande, média e pequena) também são de suma
importância, pois alguns dados são compostos por diversas fontes que
apresentam diferentes escalas.
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PARTE II: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3. TERRITÓRIO E POPULAÇÃO
3.1. Situação na Rede de Cidades Brasileira
A Cidade de Três Corações é classificada como Centro de Zona nível A,
segundo as Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008). Na categoria
denominada como Centro de zona encontram-se 556 cidades de menor
porte e com atuação restrita à sua área imediata, exercendo funções de
gestão elementares, subdividindo-se em: a) Centro de zona A, que inclui 192
cidades, entre as quais está o Município de Três Corações; e b) Centro de zona
B que corresponde a 364 cidades.

Figura: Regiões de influência das cidades 2007 (IBGE, 2008)

Fonte: Extraído de IBGE, 2008.

A matriz

do

relacionamento

entre

cidades

segue

em processo

de

transformação, pela evolução da apropriação do conhecimento técnico e
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seus rebatimentos no território, decorrentes das novas formas de comunicação
que ampliaram a organização em redes - de trabalho, de produção e
distribuição, de prestação de serviços, de gestão política e econômica - cujos
nós são constituídos pelas cidades.

Figura: Grau de relacionamento da Capital Belo Horizonte

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.

Gráfico: Classificação funcional de Três Corações
Metrópole

Capital

Capital

Capital
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Local

A

B
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Fonte: Adaptado de IBGE, 2008.
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De acordo com análise do IBGE, no que se refere ao contexto de Três
Corações no panorama brasileiro das cidades:
Nas áreas de maior densidade econômica, é grande o número de centros, mesmo nos
níveis mais baixos da hierarquia, que possuem conexão relevante com São Paulo,
especialmente nas redes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e
Goiânia.
Nas redes mais consolidadas, as transformações são mais restritas, e sublinham o
crescente comando das capitais estaduais. (...) em Minas Gerais, a rede de Uberaba
passa a ter dupla vinculação, isto é, com São Paulo e Belo Horizonte.
Na mesma linha, também a rede de Juiz de Fora passa a ter sua ligação com o Rio de
Janeiro, dividida com Belo Horizonte, que assume as redes de Varginha e de Passos,
anteriormente subordinadas a São Paulo, e as de São Lourenço e de Caxambu,
anteriormente subordinadas ao Rio de Janeiro. (IBGE, 2008)

Desde as últimas décadas vem ocorrendo o arrefecimento do padrão
concentrador metropolitano, característica histórica da urbanização no Brasil.
Ao mesmo tempo em que o crescimento das cidades de médio porte supera
o das regiões metropolitanas, notadamente no Sudeste.
“O Sul/Sudoeste de Minas é, diretamente, beneficiário do
movimento de reconcentração interregional e desconcentração
intrarregional que vêm caracterizando o Brasil nas últimas
décadas. A desconcentração atingiu principalmente as cidades
ao longo do eixo da rodovia Fernão Dias e cidades limítrofes,
como Poços de Caldas (FREDERICO, 2009).
No entanto, a região encontra dificuldades, devido à maior
proximidade (que se traduz em maior concorrência) da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH); assim, conta com empecilhos para ampliar
a área de influência.” (POMPEU, 2017)4

A Mesorregião Sul/Sudoeste em 2010 apresentava população total de cerca
de 900 mil habitantes, sendo que os dez maiores municípios concentravam em
torno de 37% dessa população. É característico que no Sul/Sudoeste de Minas:

POMPEU, Diogo Sá da Silva. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e seu plano diretor 2006.
Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Uberlândia. 2017.
4
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“(...) a população está dispersa, de forma mais homogênea, por
todos os municípios, embora alguns tenham apresentado maior
desenvolvimento que outros, não há o predomínio de um polo
concentrador, mantendo, assim, a dispersão econômica e
populacional que é característica da região. No setor econômico,
praticamente os dez municípios que apresentam maior
população são os que apresentam maior Produto Interno Bruto
(PIB)” (POMPEU, 2017)
Tabela: População dos 10 maiores Municípios pertencentes à Mesorregião Sul/Sudoeste de
Minas - IBGE 2010
Ranking

Município

População

Ranking

Município

População

1

Poços de Caldas

152.435

2

Pouso Alegre

130.615

6

Alfenas

73.774

7

Três Corações

72.765

3

Varginha

123.081

8

São Sebastião
do Paraíso

64.980

4

Passos

106.290

9

Três Pontas

53.860

5

Itajubá

90.658

10

Guaxupé

49.430

Fonte: IBGE, 2010.

A intensificação da economia globalizada se, de um lado, estabelece uma
ordem nacional e internacional da produção do conhecimento e de bens, de
outro, acirra a desordem urbana que contribui para a degradação das
cidades, frente ao modelo de crescimento que favorece a concentração da
renda no país.

Na maioria das cidades brasileiras a desordem urbana decorre da ausência
de planejamento e é reflexo
“(...) de dois aspectos que dominam a produção do espaço

urbano no Brasil: o primeiro refere-se à apropriação privada de
lotes e terrenos; já o segundo à valorização imobiliária decorrente
dos investimentos públicos e coletivos, pagos pelos impostos de
todos. Este mecanismo perverso e excludente é alimentado pela
desigualdade de condições urbanas que caracteriza as nossas
cidades.” (ROLNIK, 2001 apud POMPEU, 2017)
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3.2. Inserção Regional

O Município de Três Corações situa-se no planalto sul mineiro, na Mesorregião
Sul/Sudoeste de Minas e integra a Microrregião de Varginha, segundo o IBGE.
De acordo com a divisão em Territórios de Desenvolvimento do Estado de
Minas

Gerais,

integra

o

Território

Sul,

Microterritório

Três

Corações,

acompanhado pelos Municípios de Cambuquira, Campanha, Carmo da
Cachoeira, São Bento Abade e São Thomé das Letras.

3.2.1. Mesorregião do Sul de Minas
A inserção regional do Município de Três Corações tem como uma de suas
principais características a localização privilegiada em relação às três
principais metrópoles do país: Belo Horizonte; Rio de Janeiro e São Paulo.
Mapa: Mesorregiões de Minas Gerais

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.
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(i) Evolução:

De acordo com o Caderno Regional do Sul de Minas/GEMG (2013), sobre a
formação do território vale destacar que:
A ocupação da região Sul de Minas, que corresponde a uma grande área delimitada
pelo rio Grande, a Serra da Mantiqueira e os estados do Rio de Janeiro e São Paulo,
remete à fundação da Vila da Campanha em 1798, que além de destaque político e
econômico na região, foi também, a partir de 1833, a mais antiga sede da Comarca
do Rio Sapucaí.
Passagem de inúmeros caminhos que interligavam as principais áreas escravistas da
região Centro-Sul do Brasil, o Sul de Minas se desenvolveu sustentado por uma
infinidade de atividades econômicas, que por sua vez proporcionaram um acelerado
crescimento populacional e urbano, numa região com potencial aurífero muito inferior
à região Central do Estado.
No final do século XVIII e início do XIX, a região se destacou como grande produtora
de gêneros alimentícios da agropecuária, tendo em vista especialmente o
abastecimento do mercado interno. Essa característica fez com que o Sul se tornasse
uma das economias mais diversificadas do país e, claro, da província das Minas
Gerais. A extensa massa trabalhadora que compunha a estrutura demográfica da
região no final do século XIX foi resultado da intensa produção de alimentos e da
vasta criação de animais nas fazendas, que por sua vez exigia uma volumosa mão de
obra no campo.
Nesses empreendimentos, a mão de obra escrava foi largamente utilizada e a
diversidade de culturas foi marca registrada da agricultura local. Apesar da alta
concentração de terras e escravos, a agropecuária sul mineira permitiu a
sobrevivência dos trabalhadores, na medida em que garantia o abastecimento da
província, com produtos de origem animal, o arroz, o feijão e o milho, além da
rapadura e do açúcar.
Sendo esse o cenário até meados do século XIX, a segunda metade do século
chegou trazendo uma série de transformações, que se resumem na redução da
importância desse modelo de diversificação e na expansão do café, produzido em
larga escala nos grandes latifúndios escravistas da região.
No período em que se desenvolveu no Brasil o sistema capitalista, compreendido
como a transição das relações senhorial-escravistas, para as relações tipicamente
burguesas, o Sul de Minas viveu uma forte expansão populacional, incentivada pelo
êxodo rural dos escravos libertos, pela melhoria das condições de vida nas cidades e
pela intensificação da imigração europeia.
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Paralelamente, o final do século XIX trouxe com ele o chamado surto ferroviário, que
impulsionou as regiões cafeeiras e aumentou o mercado consumidor dos produtos
mineiros (...). Sob forte influência das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, alguns
historiadores acreditam que essa característica contribuiu para a prosperidade política
da região (...). Vale destacar que os mineiros do Sul sempre foram muito ligados ao
Estado de São Paulo, na medida em que o interior paulista era caminho obrigatório
para os comerciantes que escoavam sua produção pelas ferrovias que iam ao porto
de Santos.
Enfim, a região se destacou na produção cafeeira no final do século XIX, mas
principalmente por todo o século XX, quando assumiu a liderança nacional do
mercado e ganhou destaque não só na economia, como também na chamada
Política do Café com Leite. (GEMG, 2013)

(ii) Quadro atual:

Com 81,6% de seus 2,59 milhões de habitantes residindo em áreas urbanas
(IBGE, 2010), o Sul de Minas tem como municípios polos Alfenas, Itajubá, Lavras,
São Lourenço, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Três Corações e
Varginha. É a segunda região mais populosa de Minas Gerais, reunindo 13,2%
da população do Estado.

A Associação Mineira de Municípios (2017) informa sobre a dinâmica
socioeconômica do território sul mineiro:
Em 2001, a região respondia por 13,6% do PIB estadual; sete anos depois esta
participação havia se reduzido para 12,2%. Apesar da menor participação no PIB
estadual, a região mantém participação relevante no total dos empregos formais
gerados no estado (12,5%), em função do perfil trabalho-intensivo das atividades
econômicas desenvolvidas na região.
Em termos setoriais, a geração de renda no Sul de Minas se concentra no setor de
serviços (58,8%), seguido por indústria (28,0%) e agropecuária (13,2%). Quando
considerada apenas a atividade agropecuária, no entanto, este número salta para
21,8%, o que evidencia a relevância deste setor para a dinâmica socioeconômica da
região. Ademais, a participação da Região Sul no valor agregado mineiro dos serviços
é de 12,3%, enquanto que na indústria é de 10,3%.
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Grande produtora de café, a região é responsável por 13,1% das exportações de
Minas Gerais. Cabe ressaltar, no entanto, que assim como ocorre com o PIB, também
nas exportações a participação da região no total do estado vem se reduzindo nos
últimos anos. Dentre as demais atividades econômicas desenvolvidas na região,
destaque para a pecuária leiteira, metalurgia-alumínio, mineração, agroindústria,
eletroeletrônicos, helicópteros, autopeças, bebidas, têxteis e turismo. (AMM, 2017)

A BR-381 é a principal ligação entre as regiões metropolitanas de Belo
Horizonte e São Paulo e vetor fundamental para o desenvolvimento da Região
Sul de Minas, sendo um dos mais importantes eixos de transporte de carga e
de passageiros de todo o Brasil. Passando por municípios de médio porte
como Lavras, Varginha, Três Corações, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e
Extrema a Rodovia Fernão Dias dá acesso à BR 116, que liga o Rio de Janeiro à
Bahia, além de Vitória, passando por Governador Valadares, no Vale do Rio
Doce.
Mapa: Malha rodoviária principal

Fonte: IBAM/PDDUA,2017.
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(iii) Potencialidades:
Segundo a Agência de Promoção do Investimento e Comércio Exterior de
Minas Gerais - INDI constituem dois principais fatores de desenvolvimento da
Mesorregião:


atrativa para a implantação de novos projetos de investimento; e



atrativa pela qualidade de vida, beleza e pelos circuitos turísticos da
região.

Estes dois fatores são apresentados pela INDI da seguinte maneira:
A região Sul/Sudoeste de Minas Gerais tem se mostrado bastante atrativa para a
implantação de novos projetos de investimento (36% da carteira INDI), superando
até mesmo a região metropolitana, em segundo lugar com 25%.
Para além da proximidade com São Paulo, outras características do sul de Minas
parecem ganhar um peso relevante para as análises dos investidores, tais como:
infraestrutura logística, existência de cidades-polo bem estruturadas, presença de
polos produtores nos segmentos do agronegócio (tradicionalmente forte na pauta
produtiva local) e da cadeia eletroeletrônica (que se destaca por sua capacidade
de inovação), quantidade e qualidade de instituições de ensino e de treinamento
de mão de obra, localização estratégica e qualidade de vida.
A proximidade com São Paulo desempenha um papel importante para a
atratividade do sul de Minas Gerais. Primeiro, estar perto de São Paulo é estar perto
do maior mercado consumidor do país, responsável, segundo a projeção do Índice
de Potencial de Consumo para 2016, por quase 30% do consumo nacional.
Em segundo lugar, as buscas por maiores vantagens econômicas e por menores
custos de uma a forma geral (mão de obra, construção, aluguéis, etc.) favorece um
processo de desconcentração industrial que remonta à década de 1990: a partir
desse período, muitas indústrias situadas na Grande São Paulo e no ABC paulista
passaram a buscar novas localidades para seus empreendimentos - e uma boa
parte deles vem sendo recebidos por Municípios do sul do Estado.
A década de 1990 trouxe outro marco importante para o desenvolvimento da
região: a duplicação do trecho da BR-381 que liga Belo Horizonte à cidade de São
Paulo, também chamada de Rodovia Fernão Dias. A importância dessa rodovia
como fator de atração de novos empreendimentos fica evidente já na segunda
metade dos anos 1990, quando quase 50% dos investimentos industriais no Estado
foram realizados em sua área de influência (ademais, o volume de tais investimentos
foi, nesse mesmo período, três vezes maior na Microrregião de Pouso Alegre do que
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nas Microrregiões de Poços de Caldas e Itajubá, cujos municípios encontram-se mais
afastados da Fernão Dias).
Mais um fator logístico de bastante relevância é a presença do Porto Seco Sul de
Minas, localizado no Município de Varginha. Trata-se da primeira Estação Aduaneira
do Interior (EADI) criada no país, em 1993. Os portos secos surgiram com o objetivo de
interiorizar as atividades aduaneiras e descongestionar os portos, aeroportos e pontos
de fronteira, cujas estruturas não acompanharam o crescimento das operações de
comércio exterior nos últimos anos. As principais vantagens de se utilizar os portos
secos mineiros incluem: a possibilidade oferecida pelo Estado de retirar as
mercadorias com deferimento do ICMS, a agilidade no desembaraço aduaneiro, a
redução dos custos de armazenagem e a oferta de serviços customizados.
A presença de tais empresas e o bom desenvolvimento dos polos setoriais também
possui grande relação com a qualidade e quantidade da educação técnica e
superior disponível na região. Tantas empresas vieram investir em Minas Gerais devido
a esta vantagem. O Estado possui 11 universidades federais, 5 institutos federais de
educação ciência e tecnologia e duas universidades estaduais. Dentre elas, 5
encontram-se na Região Sul.
A beleza e os circuitos turísticos da região, diferenciais que inclusive já exerceram
uma influência efetiva na decisão de grandes executivos, não podem deixar de ser
aqui mencionados. Dentre eles, temos: o Circuito Turístico das Águas, famoso pelas
fontes termais, pelo clima agradável e pelos casarões históricos; o Circuito Turístico
do Lago de Furnas, no qual se encontra a maior base náutica de água doce da
América Latina, além de inúmeras cachoeiras; e o Circuito Turístico Terras Altas da
Mantiqueira, onde se localizam os picos mais altos da Serra da Mantiqueira e diversos
parques, florestas e cachoeiras.” (Adaptado de: INDI, 2016)
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3.2.2. Microrregião de Varginha
Mapa. Microrregião de Varginha

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

(i) Atributos da Microrregião:


integra a maior bacia leiteira do Brasil;



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



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



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



presença

de

diversificado

e

desenvolvido

Parque

Industrial

e

Agroindustrial;


oferta de cursos técnicos em escolas públicas Federais, particulares e
Unidades do Sistema “S”, com expressivo crescimento nos últimos anos;
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ensino superior, com oferta de mais de 100 cursos, nas mais diversas
áreas de formação, envolvendo Faculdades, Fundações de Ensino,
Universidades Particulares e Federais, Institutos Federais de Ensino e
CEFET;



potencial turístico rico e variado, porém ainda pouco explorado;



renda ‘per capita’ em ascensão;



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



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



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



população com elevado índice de alfabetização e de formação de
nível superior.5

(ii) Industrialização:

No estudo “A experiência mineira na implantação de distritos industriais em
municípios de pequeno porte: o caso de Eloi Mendes”, Elias Mendes de
Oliveira pondera:
Embora as atividades agropecuárias sejam muito fortes na Microrregião, em função
de sua posição de destaque na produção e comercialização de café, e ocupem, na
maioria dos municípios, a maior parte da PEA (34,1% - IBGE, 2000), é importante
destacar a influência da rede de fluxos estabelecida pela Rodovia Fernão Dias (BR381), que passa por terras de Varginha, Três Corações, Carmo da Cachoeira e
Campanha, Municípios da Microrregião.
Esse fato provoca, pelo intenso fluxo, transformações espaciais e desdobramentos
econômicos importantes que impactaram os Municípios da Microrregião. Foi neste
contexto que Municípios como Pouso Alegre, Três Corações, Varginha e Lavras tiveram
um grande crescimento industrial e que o Governo estadual, visualizando esta
tendência, implantou DI’s (Distritos Industriais) nos Municípios de Varginha, Três
Corações, Lavras, Pouso Alegre e Extrema, cortados pela rodovia.

5

Fonte: AMBASP, 2017.
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O Município de Varginha foi um dos mais influenciados pela rede de fluxos
estabelecidos pela BR-381, e passou a polarizar uma série de serviços e indústrias,
aumentando o seu peso não só na Microrregião da qual é centro, mas também na
Mesorregião do Sul de Minas. (OLIVEIRA, 2006)

Figura: Localização dos Distritos Industriais na Região Sul de Minas

Fonte: Retirado de CODEMIG, 2017.

Os Distritos Industriais de Três Corações e Varginha são iniciativas mantidas
pelas respectivas Prefeituras Municipais.

(iii) Turismo:

A Microrregião de Varginha participa de três dos Circuitos Turísticos do Estado,
que inclui os seguintes Municípios de sua área de abrangência:


Circuito das Águas - inclui os Municípios de Campanha e Três Corações;



Circuito Nascentes das Gerais - inclui o Município de Guapé;



Circuito Vale Verde e Quedas D’água - inclui os Municípios de
Coqueiral, São Tomé das Letras, Varginha e Três Pontas.
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A Secretaria de Estado do Turismo - SETUR (2017) veicula os atributos dos
circuitos turísticos com as mensagens a seguir6:

Circuito das Águas

Além do poder medicinal de suas águas, do clima e das opções de passeios, as
cidades do Circuito Turístico das Águas são famosas por serem muito acolhedoras e
agradáveis. O destino certo para os turistas em busca de alternativas para melhorar
ou manter a saúde, que almejam livrar-se do estresse e desejam tranquilidade,
relaxamento e muita paz. Os atrativos, além das águas, constituem-se em casarões
históricos, parques, balneários, praças e a religiosidade. Vale a pena explorar as
delícias da culinária, o artesanato e os recantos que compõem a beleza paisagística
dos arredores.

Circuito Nascentes das Gerais

A região, que abrange grande parte do Lago de Furnas, guarda uma diversidade de
tesouros ecológicos. O “Mar de Minas” mudou a paisagem local; cidades e matas
foram inundadas, dando lugar a cânions, cachoeiras e ilhas. Uma paisagem que se
recriou, mas um povo que manteve sua religiosidade e tradição. Esportes náuticos e a
exuberância natural são os pontos fortes da região, que fica próximo à nascente do
‘Velho Chico’. Algumas das cidades do Circuito Turístico Nascentes das Gerais têm sua
origem no século XVIII, outras surgiram de rotas de tropeiros. A região também guarda
uma relíquia que atrai centenas de fiéis: um fragmento ósseo de Santa Rita de Cássia
trazido da Itália.

Vale Verde e Quedas D’água

Essa é a região dos vales verdes, das águas, das artes, das lendas, das tradições e da
mineiridade. Exuberantes recursos naturais, como cachoeiras, lagos e grutas,
preservam riqueza inigualável da fauna e flora no Sul de Minas Gerais. Os tesouros
ecológicos levaram à criação do Circuito, que oferece excelentes roteiros para se
conhecer e desfrutar das belezas mineiras, bem como as inúmeras opções de práticas
de esportes de aventura. Congregam-se na região o cenário ideal para a prática
6

Extraído de: http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/lista-de-circuitos.
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esportiva, e fruição de piscinas naturais, com a acolhedora hospitalidade e folclore
típico mineiro, mistérios e as lendas de cidades com atmosfera mística na região, além
da deliciosa culinária tipicamente do Sul de Minas.

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Minas
Gerais - 2016/2018 apresenta os seguintes impactos na economia do
segmento e desafios para o Circuito das Águas, que engloba Três Corações:
Figuras: Plano estratégico para o desenvolvimento sustentável do turismo - 2016/2018

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais, 2017.
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Fonte: Extraído de http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/2016/12/plano_estrategico_turismo_mg.pdf.

“O atrativo principal do Circuito é a água mineral e seus atributos
terapêuticos, porém essa não é característica presente em todas
as cidades. Caxambu é a cidade que se destaca no potencial
hidromineral, possuindo em seu Parque das Águas, doze fontes de
água mineral. Caxambu e São Lourenço, cidade que possui sete
fontes de água mineral em seu Parque das Águas, são as cidades
polo do Circuito. Ambas as cidades foram escolhidas pela SETUR
MG, como destinos indutores de Minas Gerais.
A história das principais cidades do Circuito das Águas se
assemelha. No período em que o Brasil ainda era colônia de
Portugal, o poder curativo das águas minerais já era explorado,
inclusive por membros da corte portuguesa. As cidades do
Circuito tiveram, na época em que os cassinos eram permitidos,
seu momento turístico mais bem-sucedido.
A atividade turística na região era então uma associação dos
jogos e da utilização dos balneários. É desse período grade
número de equipamentos hoteleiros existentes ainda hoje na
região, muitos, no entanto, não resistiram ao declínio da atividade
causado pela proibição dos cassinos (...).
As águas do Circuito possuem qualidade reconhecida, uma
divulgação da revista VIP Exame, divulgada em abril de 1997, as
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coloca entre as 15 melhores do mundo. De acordo com a
publicação, a água mineral de Cambuquira se encontra em
segundo lugar, seguida da água de Caxambu. Em sétimo lugar se
encontra a de São Lourenço e em décimo primeiro a água de
Lambari. Os critérios utilizados para tal seleção foram
cristalinidade,
persistência
e
homogeneidade
do
gás,
neutralidade ao olfato, qualidade, frescor e harmonia do gosto de
cada água.
Três Corações, participa do Circuito das Águas desde maio de
2009. A cidade não possui nenhum recurso hidromineral, ou outro
tipo de semelhanças com relação a atrativos turísticos.
Sua participação no circuito se dá pelo fator proximidade, já que
é vizinha das cidades de Cambuquira (18 km), Conceição do Rio
Verde (44 km) e Campanha (36 km). Três Corações não possui
economia baseada no turismo. O apelo da cidade com relação
à atração do turista está no fato de ser o local de nascimento do
jogador de futebol Pelé. A cidade se distancia 287 km de Belo
Horizonte, 295 km de São Paulo e 366 km do Rio de Janeiro.”
(AZEVEDO, 2015)7
Figura: Circuito das Águas do Sul de Minas Gerais

Fonte: Extraído de https://mochileirosdeminas.wordpress.com/2013/05/01/circuitos-turisticos-do-sul-de-minas/.

AZEVEDO, Geiza Gonçalves de. Política de regionalização do turismo de Minas Gerais: uma análise sob a
percepção de agentes do poder público municipal. Fundação João Pinheiro/FJP. Belo Horizonte, 2015.
7
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3.3. Atributos do Território Municipal de Três Corações

O território do Município, em sua maior parte, é coalhado por suaves
ondulações, o que lhe atribui poética adjetivação: “mar de morros”.
Figura: Vista do “mar de morros”

Fonte: Google Earth, 2017.

Abriga parte de cinco bacias
hidrográficas: Baixo Rio Verde, Rio do
Peixe, Rio São Bento, Rio Lambari e Rio

Possui intensa malha hidrográfica que irriga
todo o território municipal. Tais condições
propiciam as atividades agropecuárias.

Palmela.
Figura: Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Fonte: IGAM, 2017.

Figura: Malha Hídrica Municipal

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.
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Com 839m de altitude média em relação ao nível do mar, e com o ponto mais
alto do território com cerca de 1.200m de altura, na Serra das Ninfas, na
porção leste do Município, a diferença não soma 500m.
Figura: Relevo do Município

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Além da Serra das Ninfas, a Serra do Jurumirim, a Serra da Onça e a Serra do
Palmital, são as elevações mais expressivas de seu relevo.

Figura: Vista da Serra das Ninfas

Foto: Giorgio Roberto Zoffoli.
Fonte: Extraído de https://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5652208.
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Rica e abundante fauna e flora conteria o Município, pela localização na área
de transição entre os Biomas Mata Atlântica e Cerrado, entretanto restam
poucos fragmentos da vegetação original.

A iniciativa do Governo do Estado com a implantação do Projeto Corredor
Ecológico, em associação com os comandos do Código Florestal, que
designa uma reserva legal de vegetação nativa nas propriedades, e adesão
dos produtores ao Cadastro Ambiental Rural - CAR8 espera-se a reversão de tal
quadro, ainda que parcial, em alguns anos.
Figuras: Exemplares da fauna e flora de Três Corações presentes na área de transição entre os
Biomas Mata Atlântica e Cerrado

Fotos de: Thiago Caetano Andrade (morador de Três Corações).
Extraídas de: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/estudante-usa-celular-para-registraranimais-em-detalhes.ghtml - e - http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2016/10/estudantefotografa-fauna-e-flora-de-tres-coracoes-mg-com-o-celular.htm.

Criado pela Lei 12.651/12, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório para
todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao
desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento
ambiental e econômico dos imóveis rurais. (MMA, 2017)
8
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Figura: Capivaras no Rio Verde na localidade de Flora

Foto: IBAM/PDDUA, 2017.

Apesar da grande extensão, com 828,038 Km2, e com densidade demográfica
de 87,88 hab/Km2, Três Corações não contém subdivisão em distritos, havendo,
porém, pequenas aglomerações rurais espalhadas pelo território.

Além das localidades rurais, há duas aglomerações cuja expressão vale
destacar:

(i) Flora - Tendo sua origem ligada à tradicional produção de laticínios da
região, o núcleo urbano de Flora situa-se próximo à Cidade de Três Corações,
às margens do Rio Verde e da BR 491, na margem oposta.

O lugar ganha maior relevância por ser parte da história da Ferrovia Minas Rio
Railway, decisiva para o desenvolvimento de Três Corações. A linha férrea E.F.
Muzambinho, iniciou as atividades em 1887 entre Três Corações/Muzambinho
e, posteriormente, foi encampada pela E. F. Minas Rio, operadora do trecho
Cruzeiro/Três Corações desde 1884, e que em 1908 a incorporou. A ferrovia
está desativada e da Estação Flora, demolida, restam os testemunhos
iconográficos, a plataforma e seus trilhos, que permanecem no local.
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Figura: Núcleo urbano de Flora

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017.

Segundo depoimento de moradores (em visita de campo realizada pela
equipe do IBAM), o passado de Flora revela ter sido este, um lugar animado e
de encontro, quando a ferrovia ainda estava ativa, dada a sua proximidade
com a sede Três Corações e com a Cidade de Varginha. Ainda hoje, o lugar é
procurado para a pesca de lazer, tendo-se verificado, inclusive, a prática do
camping. Foram apontados ainda, dentre os principais problemas do lugar: a
ocorrência de enchentes do Rio Verde e a dificuldade para a travessia do rio,
quando de eventuais panes na balsa, que possibilita o acesso à Rodovia BR
491 e aos locais de trabalho diário da população fora do núcleo.

Para além das questões e problemas urbanos do núcleo, sob o ponto de vista
do patrimônio histórico e cultural de Três Corações, Flora é de grande interesse
do Plano Diretor, tendo em vista não só a preservação de sua memória, mas o
potencial que representa para o desenvolvimento econômico e social do
Município, a partir da associação da preservação com as atividades do
turismo microrregional.
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(ii) Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira - Comunidades de descendentes
de escravos da região, sua representação e significado remontam aos
primórdios da história de Três Corações e à escravidão das populações de
origem africana no Brasil.

Situam-se às margens da Rodovia MG 167, nas proximidades do aeroporto de
Três Corações e mais próximas ao perímetro urbano de Cambuquira. Segundo
Ana Paula Campos:
“Conforme os relatos colhidos em nossa pesquisa, a origem do
Taquaral, enquanto comunidade rural deu-se com a libertação
de escravos por meio de alforria (compra e doação espontânea),
a autorização para a instalação de trabalhadores das fazendas
nas proximidades, e, principalmente, a doação de duas faixas de
terra próximas ao Córrego da Besta e ao Córrego da Abadia. As
áreas doadas originaram respectivamente a Comunidade da
Cotta e a Comunidade do Taquaral sendo limitadas pelos
córregos supracitados e a estrada que as divide.” (CAMPOS,
2013)9

A partir da CFRB de 1988, as comunidades descendentes de escravos devem
ter

suas

condições

caracterização

como

de

sobrevivência

‘comunidade

asseguradas

quilombola’,

a

partir

conforme

de

informa

sua
a

pesquisadora.
“(...) o direito aos territórios das comunidades que, uma vez
tituladas, se tornam inalienáveis e coletivas. As terras das
comunidades quilombolas cumprem sua função social precípua,
dado que sua organização se baseia no uso dos recursos
territoriais para a manutenção social, cultural e física do grupo,
fora da dimensão comercial. (SOUZA, 2011, apud CAMPOS, 2013)

CAMPOS, Ana Paula. Minha caneta é a enxada: um estudo sobre letramentos na comunidade quilombola
do Taquaral em Três Corações. Dissertação. Programa de Mestrado em Letras. UninCor, 2013.
9
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Figura: Núcleos de Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017.

Dada a importância de sua contribuição humana, que ultrapassa em muito as
fronteiras de Três Corações e, em especial, o legado cultural transferido e
amalgamado na sociedade brasileira, as questões implicadas com a
permanência das Comunidades do Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira
afetas ao Plano Diretor, mais do que por necessidade, por obrigação, serão
objeto de um conjunto de propostas específicas, relacionadas com a garantia
de seus direitos constitucionais e políticas públicas de provimento de serviços e
equiparação de oportunidades.

Sob o ponto de vista do patrimônio histórico e cultural, a exemplo da Folia de
Reis, tão cara, não só a Três Corações, mas a Minas Gerais e ao Brasil, ou das
práticas artesanais de confecção de utensílios com a taquara, origem do
nome da localidade, que já foi abundante naquela área, serão abordadas,
para além de seu significado cultural, como bens a serem potencializados em
prol do seu desenvolvimento social e econômico, e como incremento da
riqueza cultural do Município.
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A Sede Municipal

O sítio onde se assenta a Cidade de Três Corações é formado por relevo
ondulado de baixas colinas e fundos de vale entremeados por tímidas áreas
planas, enriquecido pelo Rio Verde e Rio do Peixe que serpenteiam pelo
terreno, segmentando a malha urbana em seções diversas.

A ocupação original do sítio seguiu a lógica portuguesa quanto à morfologia
de implantação de vilas nas colônias: tradição urbanística lusitana de fundar
cidades em sítios elevados, para domínio da paisagem e defesa; localização
dos edifícios importantes (públicos, militares e de ordens religiosas - igrejas e
escolas), em locais mais altos e dominantes, ancorando a estrutura urbana,
tornado-se

importantes

elementos

estruturadores

em termos visuais e

funcionais; de início, ruas estreitas e sem ordenamento padronizado. (SIMÕES
JR. & CAMPOS, 2013)10

Figura: A Cidade e o Rio Verde

Foto de Luan S. R. extraída de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es.

JUNIOR, José Geraldo Simões; CAMPOS, Candido Malta. Permanências do urbanismo de colina como
tradição luso-brasileira: os casos de Salvador e de São Paulo. Artigo. URBE Revista Brasileira de Gestão
Urbana v. 5, n. 1, jan/jun 2013.
10
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Figura: A paisagem, a cidade e as colinas

Fonte: Foto extraída de http://www.tvminas.com/noticia-info/8293/.

Figura: O sítio urbano visto do alto

Fonte: Google Earth, 2017.

“A produção do espaço urbano em Três Corações se deu,
principalmente, devido às condições de reprodução do capital,
inserida em um contexto regional e presente no território brasileiro,
principalmente por meio da exploração do ouro, construção de
ferrovias e a instalação da feira de gado. A partir do início do
século XX a cidade foi sendo dotada de equipamentos e serviços
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urbanos básicos, em sua maioria localizados na área central, para
manutenção e reprodução da vida urbana.”
“O que se verifica é que o município não é exceção no processo
de urbanização, pois nos últimos quarenta anos sua população
total dobrou, sua população urbana quase triplicou e sua
população rural diminuiu em três mil habitantes (tabela 03). Em
porcentagem, no mesmo período, a população rural diminuiu em
27,4%, a urbana aumentou em 156,90% e a população total
aumentou em 106,83%.
Essa rápida transição da população do meio rural para o meio
urbano, assim como a observada na maioria das cidades
brasileiras, trouxe à cidade problemas estruturais, como: intenso
tráfego de veículos e vias estreitas de circulação; mobilidade e
acessibilidade reduzidas; transporte público não integrado;
especulação imobiliária; política de preservação do patrimônio
não associada às políticas de planejamento urbano; carência de
espaços públicos destinados à convivência e ao lazer,
infraestrutura precária nos novos conjuntos habitacionais,
inundações nas áreas urbanas e outros.” (POMPEU, 2017)
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4. TRÊS CORAÇÕES EM NÚMEROS
4.1. Indicadores Demográficos e Populacionais
De acordo com a estimativa do IBGE para 2017 a população de Três
Corações é de 78.999 habitantes, correspondendo a uma taxa de
crescimento entre 2010 e 2017 igual a 8,75%. As décadas de 80 e 90 foram os
períodos que apresentaram maior taxa de crescimento, sendo superior às
décadas seguintes.

Observa-se desse modo, uma tendência de diminuição da taxa de
crescimento da população, de maneira semelhante à dinâmica populacional
do país, conforme a Tabela: Evolução da população e taxa de crescimento.
Tabela: Evolução da População e Taxa de Crescimento

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Atualmente, como mostra a Tabela: Evolução da população por situação de
domicílio, cerca de 90% da população reside na área urbana do Município de
Três Corações, índice superior à média do país, do Estado de Minas Gerais e
da própria Microrregião de Varginha, na qual se insere Três Corações.

Destaca-se na tabela que o Município de Três Corações já na década de 70
possuía uma taxa de urbanização superior à média do Brasil e do Estado de
Minas Gerais que, neste mesmo período, apresentava uma média de 53% da
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população residente em área urbana, enquanto Três Corações concentrava
cerca de 72%.

Embora

o

Município,

mantenha

atualmente

produção

agropecuária

importante, desenvolveu atividade comercial e industrial, em especial de
serviços, de maior peso no PIB municipal e na geração de postos de trabalho,
função da presença de importante infraestrutura de transporte, no passado,
ferroviária, hoje rodoviária, denotando a influência do fator logístico da Região
Sul e do Município, localizado às margens da Rodovia Fernão Dias, na
dinâmica populacional quanto ao local de domicílio.
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Tabela: Evolução da população por situação de
domicílio

Fonte: IBGE Censos Demográficos -Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Gráfico: Evolução da População por situação de domicílio, no
período de 1970-2010

Gráfico: Taxa de Crescimento Anual da População, no período de 1980-2017
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Fonte: IBGE Censos Demográficos -Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.
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Em relação à população rural, o Gráfico: Evolução da população por situação de
domicílio demonstra que a década entre 2000-2010 apresentou tendência de
estabilidade, após um processo mais acentuado de perda de população no meio
rural a partir da década de 1970 (cerca de, 27% entre 1970-2010). A modernização
da agricultura e intensificação da industrialização do Sudeste a partir da década
de 1960 explica esta dinâmica populacional. (GIRARDI, 2008)11

No caso específico de Três Corações, a introdução da cultura mecanizada da
batata contribuiu para a evasão da população rural, no período compreendido
entre as décadas de 1980/1990.

Mais recentemente, baixas taxas de natalidade quanto diminuição das taxas de
mortalidade, são fatores que influem na estabilidade dos índices de crescimento
populacional do país. Na Tabela: Situação dos domicílios em Três Corações 2010
verifica-se que a média de moradores por domicílio aproxima o Município da
média nacional (3.31) e o coloca acima das médias do Estado, da Mesorregião
Sul/Sudoeste e da Microrregião de Varginha (3,23; 3,16 e 3,28, respectivamente, de
acordo com o IBGE).

Tabela: Situação dos domicílios em Três Corações 2010
Situação dos Domicílios

Números

Total Domcílios Recenseados

24.71

Domcílios Particulares Ocupados

21.75

Domcílios Particulares Não ocupados

3.10

Domicílios Coletivos

38

Média de moradores por Domicílio

3.34

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo
em https://sidra.ibge.gov.br/.

GIRARDI, Eduardo Paulon. Atlas da Questão Agrária Brasileira.Tese. Programa de Pós-Graduação em Geografia e
no Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA), da Unesp de Presidente Prudente. 2008.
11
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De acordo com os dados apresentados na Tabela: Evolução da população por
sexo, ao longo da década de 1990 observa-se o ligeiro crescimento da população
feminina, suficiente para inverter a predominância do sexo masculino na
composição da população do Município. Atualmente, a população feminina
representa 50,4%, enquanto a população masculina é de 49,6%.
Tabela: Evolução da população por sexo

Fonte: IBGE Censos Demográficos -Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Tabela: Evolução da população por faixa etária

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.
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A Pirâmide Etária Brasileira atual é típica de um país em franca transição
demográfica, caracterizando o chamado período de bônus demográfico, onde a
população economicamente ativa é maior do que a restante. Porém, tal situação
caminha rapidamente para o seu término.

De acordo com análise do IBGE, a taxa de natalidade está caindo num ritmo mais
acentuado do que a taxa de mortalidade. Tal fato vem resultando em uma
expansão demográfica média anual de 1,17% na última década.

Estima-se assim que o Brasil terá uma pirâmide etária semelhante, por exemplo, à
da França em, no máximo, 40 anos. Já em 2043, com menos pessoas a gerar e
produzir renda, a população brasileira sofrerá um declínio, onde a população
economicamente ativa a diminuir. Importa considerar esse indicador para a
formulação de políticas públicas em diversos setores (educação, saúde, transportes
etc.) e seus rebatimentos espaciais.

A comparação entre a pirâmide etária de Três Corações, Minas Gerais e a do Brasil
mostra que se trata de um perfil semelhante, conforme representado nos gráficos a
seguir.

Gráfico: Pirâmide etária de Três Corações

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.
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Gráfico: Pirâmide etária do Estado de Minas Gerais e do Brasil
Estado de Minas Gerais

Brasil

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Figura: comparação entre a Pirâmide etária relativa - África, Brasil e França

Fonte: IBGE, 2017.

Observa-se ainda na Tabela: Evolução da estrutura etária de Três Corações que
esta apresenta a tendência de envelhecimento da população, com uma taxa de
7,26% em 2010.
Tabela: Evolução da estrutura etária de Três Corações

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Segundo o IBGE, a população de descendência africana (pretos e pardos)
compunha maioria no Brasil em 2014, representando 53,6% da população, sendo
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que essa maioria se inseria na parcela mais pobre da população, enquanto na
parcela do 1% mais rica, 79% era conformada por brancos. Dez anos antes, em
2004, havia 12,4% de negros e 85,7% de brancos nesse grupo.

Por outro lado, na população que forma o grupo 10% mais pobre, com renda
média de R$ 130 por pessoa na família, o grupo da população negra continua
majoritário. O percentual aumentou nos últimos 10 anos. Em 2004, 73,2% dos mais
pobres eram negros, patamar que aumentou para 76% em 2014. Esse número
indica que três em cada quatro pessoas que estão na parcela dos 10% mais pobres
do país são negras.
Gráfico: População de Três Corações por categorias étnicas

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.br/.

Em Três Corações, chama atenção a predominância de pessoas que se
autodenomina preta ou parda, superior à média do Estado de Minas Gerais e do
país, em relação à população branca, conforme apresentado no Gráfico:
População de Três Corações por categorias étnicas.
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Distribuição Intraurbana da População:
Mapa: Distribuição da população por renda média salarial/setor censitário (2010)

Fonte: IBGE Censos Demográficos - Dados do Universo em https://sidra.ibge.gov.b,/2010.

A distribuição da população por setor censitário, considerando a renda média dos
indivíduos, demonstra uma tendência de fragmentação territorial. A população
com renda superior está concentrada nas áreas centrais e porção norte da
cidade, conforme mapa apresentado acima.

4.2. Indicadores Sociais
(i) Índice Gini:
É o instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Varia de 0 a
1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade renda, ou seja, se uma
só pessoa detém toda a renda do lugar.
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Figura: Mapa do mundo de acordo com o Índice Gini

Fonte: ONU.

Tabela: Índice Gini de Três corações, Minas Gerais e Brasil

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.

Três Corações acompanha o perfil do Estado de Minas Gerais, apresentando um
índice de desigualdade ligeiramente inferior à média do país.

Tabela: População economicamente ativa
Dado

Três Corações
2000
2010

Minas Gerais
2000
2010

População economicamente ativa
ocupada

65.43%

69.23%

65.45%

67.22%

População economicamente ativa
desocupada

10.42%

9.24%

12.54%

6.33%

População economicamente inativa

24.15%

21.53%

22.01%

26.45%

Trabalho

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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Tabela: Renda per capta (R$)

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

(ii) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Compõem os indicadores de IDH: educação (alfabetização e taxa de matrícula),
longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Onde: 0 =
nenhum desenvolvimento e 1 = desenvolvimento total.

Figura: Geografia do IDH

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Gráfico: Evolução do IDHM de Três Corações
1991

2000

2010

0.633

0.681

0.730

IDHM Renda

0.706

0.262

0.767

0.855

IDHM Longevidade

0.490

0.660

IDHM Educação

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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Tabela: Evolução do IDHM de Três Corações

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

A análise da composição do IDH de Três Corações demonstra que a educação
apresentou melhora significativa nos últimos anos, sendo o principal fator de
elevação do IDH do Município, acompanhado por longevidade. Sendo o IDHM do
Município superior à média do Estado e do país.
Tabela: Evolução da taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais

Da do
T a x a de a na lfa be tism o da
popula ç ã o c om 15 a nos ou
m a is

T e rritório

P e ríodo
1991

2000

2010

T rê s C ora ç õe s

14,3%

9,6%

7,2%

Mic rorre g iã o de V a rg inha

15,2%

10,7%

7,4%

Mina s G e ra is

18,2%

12,0%

8,3%

B ra sil

20,1%

13,6%

9,6%

Fonte: Atl as Bras i l , 2010, Programa das

Fonte: Uni
Atlasdas
Brasil,
2010,
Programa
Nações
Nações
para
o Des
envol vidas
mento.
Os Unidas
dadospara
paraoaDesenvolvimento.
mi crorregi ão de

vargi nha s ão do DataSUS.)

O IDEB confirma a melhora nos índices que avaliam a educação de Estados e
Municípios, conforme demonstra o Gráfico a seguir.
Gráfico: Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP.
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Tabela: Indicadores de longevidade

Fonte: Atlas Brasil, 2010, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

4.3. Indicadores Econômicos
Segundo a Fundação João Pinheiro, pelo o terceiro ano consecutivo, persiste a
retração do PIB mineiro, tendência que reflete o contexto de desaceleração das
atividades econômicas do Estado, observada desde o início da década. O PIB
mineiro no ano de 2016, em termos reais, foi 1,5% inferior àquele registrado em 2010.
No entanto, esse resultado se inscreve em uma situação mais favorável do que
aquela observada em 2015, quando a retração foi de 4,3%.
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Tabela. Produto Interno Bruto e Valor Adicionado (taxas de variação anual na série sem ajuste sazonal
Minas Gerais e Brasil, 2010-2016) em %

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estatística e Informações (CEI)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/
Contas Nacionais Trimestrais.

“Os dados apresentados na Tabela evidenciam que o setor
agropecuário foi o principal responsável pela desaceleração na
tendência de queda do PIB de Minas Gerais, tendo sido o único setor a
apresentar variação positiva. Ainda assim, cumpre salientar que o
comportamento do setor agropecuário é irregular, no sentido de que
nem sempre acompanha a trajetória de desempenho das outras
atividades econômicas, pois depende da ocorrência ou não de
intempéries climáticas ao longo dos anos e se relaciona com o nível dos
preços e de estoques das commodities agrícolas.” (FJP, 2016)

Para fins de avaliação do desempenho econômico do Município de Três Corações,
apresenta-se a série de resultados alcançados de 2010 a 2015 pelos setores
tradicionais da economia quanto ao valor adicionado12 resultante. A participação
O resultado do desempenho econômico é medido por meio do cálculo do valor adicionado, que é o valor que
adquirem os bens e serviços produzidos ao serem transformados durante o processo produtivo. Em termos
macroeconômicos é o valor dos bens produzidos por uma economia, depois de deduzidos os custos dos insumos
utilizados na produção do referido bem.
12
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do desempenho municipal pode ser cotejada com os resultados dos recortes
territoriais que integra: Estado de Minas Gerais (853 municípios); Território de
Desenvolvimento Sul (119 municípios); Mesorregião Sul/Sudoeste (146 municípios) e
Microrregião de Varginha (16 municípios).
Tabelas: Evolução do valor adicionado 2010/2015 por setor econômico
Unidade

Valor adicionado bruto: AGROPECUÁRIA (1.000 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minas Gerais

17.085.913

23.795.246

25.557.442

24.063.866

25.586.134

24.433.751

Território de Desenvolvimento Sul

2.442.406

3.518.291

3.093.384

2.836.260

3.290.181

3.237.133

Mesorregião Sul/Sudoeste

3.291.002

4.679.321

4.307.845

3.774.519

4.607.894

4.393.992

Microrregião de Varginha

586.995

1.033.544

806.158

618.374

769.299

734.283

Município de Três Corações

59.405

89.358

91.160

97.526

78.539

99.953

2010

2011

2012

2013

2014

2015

101.270.554

115.949.813

120.130.146

131.169.705

130.897.371

119.299.547

Unidade

Minas Gerais

Valor adicionado bruto: INDÚSTRIA (1.000 R$)

Território de Desenvolvimento Sul

7.432.455

8.230.639

8.554.769

9.529.075

10.133.507

10.270.283

Mesorregião Sul/Sudoeste

9.274.266

10.378.585

10.702.947

10.914.589

11.634.685

11.867.749

Microrregião de Varginha

1.385.324

1.499.844

1.509.609

1.664.200

1.789.081

1.756.543

418.914

431.942

420.124

447.292

431.451

477.053

Município de Três Corações
Unidade

Valor adicionado bruto: SERVIÇOS - exclusive Adm. Pública (1.000 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minas Gerais

140.770.072

158.390.912

183.985.312

208.202.299

225.777.879

234.809.680

Território de Desenvolvimento Sul

13.899.739

16.153.925

18.634.922

21.132.913

23.972.948

25.804.368

Mesorregião Sul/Sudoeste

16.074.701

18.779.211

21.578.037

24.249.727

27.531.451

29.768.916

Microrregião de Varginha

3.393.359

3.840.923

4.154.858

4.356.709

4.935.844

5.197.748

627.671

707.589

772.866

764.493

831.045

897.975

Município de Três Corações
Unidade

Valor adicionado bruto: ADM. PÚBLICA a preços correntes (1.000 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minas Gerais

46.047.431

51.496.111

57.423.022

65.374.557

71.892.050

78.895.177

Território de Desenvolvimento Sul

4.709.624

5.271.415

5.847.587

6.620.191

7.206.249

8.032.489

Mesorregião Sul/Sudoeste

5.621.109

6.291.484

6.996.576

7.905.293

8.613.125

9.575.780

Microrregião de Varginha

1.004.480

1.131.941

1.249.153

1.413.330

1.538.192

1.699.321

162.048

181.684

198.575

226.004

253.122

277.623

Município de Três Corações
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VALOR ADICIONADO BRUTO TOTAL:
Unidade

Valor adicionado bruto: TOTAL a preços correntes (1.000 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

305.173..970

349.632.082

387.095.923

428.810.428

454153.433

457.438.155

Território de Desenvolvmento. Sul

28.484.224

33.174.270

36.130.662

40.118.438

44.602.886

47.344.273

Mesorregião Sul/Sudoeste

34.261.079

40.128.600

43.585.404

46.844.128

52.387.155

55.606.437

Microrregião de Varginha

6.370.158

7.506.253

7.719.778

8.052.613

9.032.416

9.387.895

Município de Três Corações

1.268.037

1.410.572

1.482.724

1.535.316

1.594.158

1.752.604

Minas Gerais

PIB:
Unidade

PRODUTO INTERNO BRUTO a preços correntes (1.000 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minas Gerais

351.123.418

400.124.687

442.282.830

488.004.903

516.633.984

519.326.359

Território de Desenvolvmento. Sul

32.787.673

38.077.780

41.627.334

46.623.487

51.994.284

54.693.612

Mesorregião Sul/Sudoeste

39.23.9590

45.597.529

49.680.656

53.943.034

60.476.314

63.775.913

Microrregião de Varginha

7.369.555

8.603.803

8.862.613

9.242.294

10.363.728

10.714.593

Município de Três Corações

1.508.905

1.676.470

1.742.958

1.775.711

1.839.139

2.010.570

Unidade

PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPTA (1,00 R$)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minas Gerais

17.919

20.281

22.275

23.697

24.917

24.885

Território de Desenvolvimento Sul

16.138

18.623

20.231

21.850

24.203

25.297

Mesorregião Sul/Sudoeste

15.999

18.587

20.137

21.097

23.507

24.645

Microrregião de Varginha

16.704

19.391

19.861

19.984

22.271

22.890

Município de Três Corações

20.728

22.859

23.587

23.141

23.780

25.803

Fontes: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (DIREI); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, Sistema de Contas Regionais de Minas Gerais.
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4.4. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF 2017

Fonte: Extraído de FIRJAN IFGF 2017 - Análise Especial Minas Gerais.
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Avaliação IFGF2017 Três Corações:

Fonte: Extraído de http://www.firjan.com.br/ifgf/consulta-ao-indice/consulta-ao-indice-grafico. htm?UF =
MG&IdCidade=316930&Indicador=1&Ano=2016.
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4.5. Algumas Considerações
Três Corações, logrou alcançar índices medianos de desenvolvimento ao longo do
tempo. Isto significa que o patamar positivo alcançado ainda está sujeito a
instabilidades e, até que se firme, com risco de comprometer suas conquistas.

Também revela que a Cidade se encontra em estágio de ‘turning point’ - no
momento de decisão ou da ‘virada’ -, de fazer escolhas quanto à sustentabilidade
de seu desenvolvimento.

Permanecendo seu ritmo de crescimento atual, em poucas décadas ou menos,
atingirá a marca de 100.000 habitantes, a maioria vivendo em sua área urbana,
que já acumula passivos ambientais significativos, porém ainda em um estágio
viável de equacionamento.
A competitividade da economia global juntamente com o crescimento da população
urbana mundial resultou no fortalecimento das cidades como locus das transformações
sociais e de importância econômica, atribuindo-lhe maior protagonismo como espaço de
experimentação e de expressão política.
Dentre os desafios contemporâneos da agenda do gestor municipal permanecem: de um
lado, o esforço para mitigação dos passivos socioambientais acumulados pelo modelo
urbano brasileiro, excludente e que atinge especialmente a população mais pobre; e de
outro, a promoção de ações de adaptação em prol da resiliência das cidades, diante da
maior frequência e intensidade de eventos climáticos, ocasionando desastres naturais que
não distinguem grupos sociais.
O primeiro desafio representa o dia a dia das Administrações locais de lidar com demandas
e conflitos em meio a políticas ineficazes e projetos inadequados. O segundo, sendo
fenômeno recente, porém imbricado com o primeiro, abre uma nova janela ou perspectiva
para a visão sobre as questões que os gestores tão bem conhecem, mas em um ambiente
exponencial de agravamento.
IBAM, 2017.

Nessa linha, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU-HABITAT 2015/2016),
dos quais o Brasil é signatário, devem ser tomados, de algum modo, como
referências na formulação e implementação de políticas de estruturação do
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território e de desenvolvimento urbano, que devem ser traduzidos para as escalas
nacional e local.
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável compreendem 169 metas, tendo no ODS
no11 aquele mais diretamente associado à agenda das cidades, cujo enunciado é “tornar
as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
Considerando a realidade brasileira, em que o modelo excludente de urbanização é o
motor da construção de cidades, logicamente a sua implantação é desafiadora.
Os Planos Diretores podem ser um meio para se pensar localmente cada uma das metas
que compõem os desafios associados ao ODS 11, a saber:
- garantia da habitação segura para todos;
- implantação de sistemas de transporte público seguros, acessíveis e sustentáveis;
- ampliação da capacidade de gestão para promoção da urbanização inclusiva e
sustentável;
- redução drástica das mortes associadas a catástrofes, bem como perdas econômicas;
- redução do impacto ambiental das cidades sobre a qualidade do ar e na geração de
resíduos;
- ampliação do acesso seguro aos espaços públicos, em especial para mulheres, crianças,
idosos e pessoas com deficiência;
- promoção de relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais.
IBAM, 2017

Os ônus do processo de urbanização de Três Corações já estão a interferir no dia a
dia da Cidade e de seus habitantes como pontos de retenção do trânsito e
congestionamentos

em

horários

de

pico;

ocorrência

de

alagamentos

e

deslizamentos pela ocupação de áreas impróprias; presença de áreas de
vulnerabilidade social e de habitação precária; insegurança pública são exemplos
de deseconomias urbanas indesejáveis que a afetam.

Sendo do tipo de cidade (porte médio) que mais cresce no Brasil atualmente, e por
suas tradições socioeconômicas de ligação com o meio rural, o Plano Diretor
deverá dispensar atenção às relações entre as funções urbanas e rurais que
ocorrem e diferenciam o Município. Vale lembrar que por força do Art. 40 do
Estatuto da Cidade (LF no 10.257/2001), o Plano Diretor deverá englobar todo o
território municipal, e não apenas suas áreas urbanas.
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O evento da comunicação digital se associa à facilitação das condições de mobilidade,
no sentido de romper com o isolamento das áreas rurais, pois propicia o acesso remoto ao
conhecimento da existência sobre lugares antes desconhecidos, suas qualidades, atrativos
e condições de permanência, provocando a curiosidade e o interesse pela identificação
da possibilidade da realização de desejos pessoais de estar naquele lugar, agora
conectado com o mundo.
Tal circunstância, para além dos impactos sobre o turismo, provoca outros efeitos quanto à
motivação do interesse, por exemplo, em fixar residência ou manter um refúgio ali, na forma
de uma segunda moradia, para escapar do estresse da grande cidade. Nessa linha,
indicador da valorização do espaço rural é verificado pelas estatísticas censitárias que
demonstram a migração interna em direção às cidades de porte médio, sendo as que mais
crescem em termos populacionais. Interesse em parte justificado pela busca de maiores e
melhores condições de obtenção da qualidade de vida, sem perder os benefícios de viver
em uma cidade.
Nesses municípios, o meio rural ainda sofre menor pressão antrópica, geralmente mantém
preservados seus bens naturais e as relações com a cidade são mais próximas, seja pela
menor distância seja pela vinculação imediata com os serviços, o mercado e os
consumidores urbanos. Percebe-se mais claramente que a relação moradia-trabalho tanto
se dá na direção de residir no campo e trabalhar na cidade, quanto no sentido inverso.
O crescente engajamento da sociedade brasileira com os meios sustentáveis de vida, seja
para manutenção da própria saúde, seja por consciência ambiental, além de acarretar
maior preocupação de produtores e da indústria com sua responsabilidade socioambiental
(também diante dos protocolos internacionais para exportação), faz aumentar o interesse
pela agricultura orgânica e a criação de animais livres de farmaquímicos.
Ao mesmo tempo, multiplicam-se as iniciativas de formas de produção sustentável,
especialmente de pequenos e médios produtores rurais, mas também de comunidades
tradicionais, organizadas na forma de associações comunitárias, de artesãos, de
empreendedores individuais ou coletivos, que têm como premissa a geração de renda e a
economia solidária por meio da confecção e valorização de produtos locais,
ambientalmente sustentáveis, culturalmente identificados.
IBAM, 2017.

Nesse sentido, as novas tendências da economia se associam com o planejamento
urbano, na medida em que estão a configurar novos papéis para as cidades com
relação direta nas demandas sobre a qualificação urbana e do território.
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Apontam os especialistas que a questão para as novas gerações não será mais em
que empresa trabalhar, mas em que cidade morar. Isso porque as escolhas no
futuro estarão vinculadas à qualidade de vida e oportunidades que uma cidade
criativa poderá oferecer. O conselho é que as cidades cuidem de se preparar para
atrair cérebros e não empresas.

Atualmente, uma nova força vem atuando sobre a organização e o uso dos
espaços nas cidades - a comunicação interpessoal por meio de tecnologia digital.
Mas, ao contrário do espaço público perder importância, essa dualidade tem se
mostrado capaz de retomar os encontros nesses espaços, como aponta Wisnik
(2016)13:
“(...) tem mostrado uma insuspeitada capacidade regenerativa da
sociabilidade urbana, amparada pelas novas tecnologias de
comunicação, demonstrando não um processo de virtualização
alienante das relações, mas uma retomada enviesada do espaço
público como lugar de encontro. Pois, com a difusão das redes wi-fi
ligadas a aparelhos interativos e portáteis, esse novo ‘espaço público
virtualizado’ tem voltado para as ruas.” (Wisnik, 2016)

Essa tendência obriga os gestores e planejadores urbanos a estar em alerta para
novas formas de apropriação dos espaços públicos que, se não necessariamente
substituirão a experiência de viver na cidade tal como a conhecemos hoje, se
constituirão em desafios, no sentido de agregar e inovar a partir do que é oferecido
pelas novas tecnologias de comunicação.

13

WISNIK, Guilherme. A pós-cidade. Bamboo, v. 37, 01 jul. 2014.
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5. CLIMA, TERRITÓRIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Neste item são apresentadas as principais referências para adaptação do
planejamento da cidade às condições do clima urbano, além das principais
premissas de conforto ambiental em sua interação com o território. Em seguida
traça-se a interface do Município no atual cenário das mudanças climáticas.

5.1. Relações entre Clima e Território
Tendo em vista a materialização da ocupação urbana de modo sustentável, a
proposição, o planejamento e o projeto das intervenções, que acarretam a
transformação das características fisiográficas originais do território, apoiam-se em
três eixos condicionantes, cujo conjunto relaciona-se com a conformação das
melhores condições de desempenho térmico da cidade (e das edificações que a
compõem) e, portanto, com as premissas em eficiência energética:



Clima local - A qualidade do espaço construído é diretamente proporcional
à sua adaptação ou correspondência das soluções e materiais construtivos
adotados às dinâmicas do clima local, ao longo das diferentes estações do
ano. Amplitude térmica (temperaturas máximas e mínimas), umidade e
pluviometria, direção dos ventos dominantes, entre outros aspectos
climáticos, responderão pela melhor interação dos projetos ao clima local,
responsável pelas condições de conforto ambiental urbano posteriormente,
obtidas com a sua implantação, frente às mudanças microclimáticas que
acarreta ou produz.



Suporte territorial - As condições de relevo do território (plano ou
acidentado), além da presença de outros elementos como áreas florestadas
e espelhos ou cursos d’água, também interagem com as características
climáticas locais, sendo fatores relevantes para as definições quanto à
implantação do projeto, sob a ótica da potencialização dos fatores de
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promoção

das

boas

condições

do

clima

urbano

resultantes

da

transformação do sítio.


Mitigação

de

impactos

-

A

associação

dos

fatores

climáticos

e

características do suporte territorial com o planejamento do desenho urbano
e dos parâmetros de uso e ocupação do solo são fundamentais para a
mitigação

de

impactos,

sejam

diretos

(relativos

às

transformações

localizadas sobre o sítio), sejam em decorrência de eventos, como
enxurradas e secas prolongadas, entre outras ocorrências extremas. Além
disso, o projeto e a sua execução adequada aos pressupostos do conforto
ambiental e princípios da sustentabilidade ambiental urbana evitarão a
ocorrência de fenômenos tipicamente urbanos como a formação de ilhas
de calor e canyons, relacionados que são com o adensamento, a
verticalização da massa construída e com a impermeabilização do solo.

5.2. Clima Urbano, Conforto Ambiental e Energia
A abordagem temática - Clima Urbano, Conforto Ambiental e Energia - no
ambiente do Município de Três Corações (MG), busca atender um dos objetivos
específicos do Plano Diretor, que trata o estabelecimento de parâmetros
urbanísticos para ocupação do território.

Os efeitos adversos que interferem na qualidade ambiental da cidade resultam em
boa parte, da forma como o solo é parcelado e ocupado e como as edificações
são construídas.

Nesse contexto, os principais avanços para a disseminação e a aplicação das
premissas de clima urbano, conforto ambiental e eficiência energética da
sustentabilidade no território urbano devem ser contemplados nos instrumentos de
controle urbanístico, representado pelo Plano Diretor e suas Leis Complementares:
(1) Lei de Perímetro Urbano; (2) Lei de Parcelamento do Solo Urbano; (3) Lei de Uso
e Ocupação do Solo Urbano; e, (4) Código de Obras e Edificações.
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Figura: Hierarquia da legislação urbana básica e exemplos de interação

Fonte: IBAM/ELETROBRAS PROCEL, 2013.

O desenvolvimento das cidades associado a fatores tais como, adensamento de
determinadas áreas, impermeabilização do solo, ocupação irregular de áreas de
risco, pavimentação asfáltica de vias, concentração de poluição, entre outros,
provoca modificações nas condições climáticas dos ambientes urbanos com
impactos negativos para a qualidade de vida da população e ao meio ambiente.

Vale ressaltar que devido à abrangência e multidisciplinaridade desta abordagem
temática ao longo do desenvolvimento dos trabalhos serão considerados os
estudos que possuem relação intersetorial direta ao tema: Gestão Ambiental,
Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e Legislação Urbanística e Edilícia.
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5.2.1. Clima Urbano
Para o estudo das premissas relacionadas ao clima urbano, conforto ambiental e
energia no ambiente do Município de Três Corações (MG) é necessário pontuar a
importância das características climáticas atuantes sobre o território, do potencial
do entorno, das influências do mesoclima para o melhor benefício do microclima e
dos aspectos que influenciam a qualidade do ambiente, como o ruído externo e as
fontes de poluição.

Dentre os elementos do clima, pode-se afirmar que os que mais afetam o conforto
humano são a temperatura e a umidade do ar, sendo a radiação solar e a
ventilação, os fatores climáticos mais representativos no processo (GIVONI, 1976).

Para a análise do clima devem-se considerar três escalas distintas, porém
indissociáveis: macroclima, mesoclima e microclima.

 Dados macroclimáticos: descrevem o clima geral de uma região, cujos dados
são obtidos nas estações meteorológicas. Relaciona-se às características
gerais de uma região em termos de sol, nuvens, temperatura, ventos, umidade
e precipitações; porém não convenientes para descrever as condições do
entorno imediato da edificação.

 Dados

mesoclimáticos:

informam

as

modificações

do

macroclima,

provocadas por variáveis como a vegetação, a topografia, o tipo de solo e a
presença de obstáculos naturais ou artificiais.

 Dados microclimáticos: informam os efeitos das ações humanas sobre o
entorno, assim como a influência que essas modificações exercem sobre os
recintos urbanos. É a escala mais próxima da edificação. As particularidades
climáticas do local podem representar benefícios ou dificuldade adicionais,
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que podem não estar sendo consideradas nas escalas do macro e meso
climáticas.

O microclima urbano influencia fortemente o conforto térmico e a energia
requerida para aquecimento ou resfriamento de edificações na paisagem urbana.
Desse modo, seu entendimento pode se constituir em ferramenta útil para o
projetista criar ambientes termicamente confortáveis e energeticamente eficientes
em edificações e espaços externos.
Ele pode ser modificado com planejamento correto do sítio urbano e do entorno
natural e construído, para que seja possível obter resultados mais favoráveis ao
conforto térmico humano (BARBIRATO et al, 2011).
A morfologia urbana é um elemento importante na determinação dos microclimas
da cidade, na medida em que a quantidade de radiação solar incidente e o
regime de ventos no ambiente urbano dependem diretamente da forma,
distribuição e orientação das edificações.

Entre os critérios a serem observados na revisão do Plano Diretor de Três Corações,
destacam-se (Fonte: IBAM/ELETROBRAS PROCEL, 2013):



as declividades acentuadas não são recomendadas para ocupação, pois

dificultam o acesso dos serviços públicos e aumentam o custo da infraestrutura;
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os fundos de vale devem ser evitados em alguns casos. A elevação da

temperatura decorrente da falta de ventilação nos vales estreitos ocasiona o
desconforto no ambiente urbano e o maior consumo de energia elétrica nas
regiões quentes;



as encostas podem ser aproveitadas para proteger as áreas urbanas do ar frio

em regiões com inverno rigoroso;



a latitude e a incidência de insolação nas áreas de encosta podem ser fatores

determinadas da escolha do sítio a ser ocupado. Preferir o sol da manhã ao sol da
tarde é opção nas áreas de climas quentes. O sol da tarde eleva a temperatura no
ambiente urbano e dar preferência ao sol da manhã é uma forma de evitar o
consumo de energia necessária para climatização artificial dos imóveis;
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sempre que possível deve-se garantir a continuidade do tecido urbano. A

continuidade proporciona maior eficiência na utilização dos equipamentos
urbanos, redução do consumo de energia nos transportes públicos e redes de
serviços urbanos.

5.2.2. Características climáticas do Município de Três Corações (MG)
A análise das condições climáticas do Município de Três Corações, permitirá propor
uma síntese das interações entre os princípios para tratamento do clima urbano e
os instrumentos municipais de planejamento urbano de acordo com o clima
característico local.

O conhecimento dos dados climáticos da região tais como ventos dominantes,
temperaturas, iluminação e insolação, poderá subsidiar, por exemplo, orientações
que contribuam para que o traçado do novo loteamento, os padrões de lotes e
quadras, a orientação dos lotes etc. favoreçam melhores condições de conforto e
o uso eficiente da energia elétrica.
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Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o Município está situado em
uma região de clima temperado/tropical de altitude, o qual apresenta as seguintes
características:
 a presença de inverno seco e verão temperado (brando);
 as estações de verão e de inverno, bem definidas;
 a temperatura média do ar dos três (03) primeiros meses mais frios
compreendidos entre –3o C e 18o C;
 a temperatura média do mês mais quente > 10o C;
 a temperatura média do ar no mês mais quente < 22o C;
 as temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes > 10o C;
 a precipitação anual total média < 250 mm.
Figura: Gráfico Climático de Três Corações

Fonte: https://pt.climate-data.org/location/25070/.
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Figura: Gráfico de Temperatura de Três Corações

Fonte: https://pt.climate-data.org/location/25070/.

Os climas de altitude apresentam características térmicas e de precipitação que
são impostas pela altitude, correspondendo a um agravamento das condições
climáticas

das

áreas

envolventes.

No

verão,

as

temperaturas

raramente

ultrapassam os 30°C. O inverno é relativamente frio e a amplitude térmica anual
não é muito elevada. No tipo Cwb, quando "w" indica invernos secos ou pouco
chuvosos, e "b" verões temperados, com chuvas de verão.

De acordo com as informações disponibilizadas na plataforma Projetando
Edificações Energeticamente Eficientes - Projeteee14 - para o conhecimento dos
dados climáticos disponíveis para a cidade de Três Corações (MG), devem ser
consideradas as informações das cidades vizinhas da região, que apresentam as
seguintes características:

O Projeteee desenvolvido no âmbito do Projeto 3E (Eficiência Energética em Edificações) do Ministério de Minas
e Energia em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), agrupa por meio
de uma plataforma digital, suporte didático a alunos dos cursos de arquitetura, além de oferecer aos profissionais
da construção civil soluções de integração de projetos de edifícios a variável da eficiência energética, por meio
de elementos bioclimáticos. O Projeteee apresenta dados de caracterização climática de mais de 400 cidades
brasileiras, com indicação das estratégias de projeto mais apropriadas a cada região e detalhamentos da
aplicação prática destas estratégias – que englobam aquecimento solar passivo; inércia térmica (para
aquecimento e resfriamento); resfriamento evaporativo; sombreamento e ventilação natural.
14
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Figura: Gráfico das Temperaturas, de acordo com o Projeteee.

Fonte: Projeteee - Projeto 3E/MME.

A temperatura de bulbo úmido é a temperatura mais baixa que pode ser
alcançada apenas pela evaporação da água. É a temperatura que se sente
quando a pele está molhada e está exposta a movimentação de ar. Ao contrário
da temperatura de bulbo seco, que é a temperatura indicada por um termômetro
comum, a temperatura de bulbo úmido é uma indicação da quantidade de
umidade no ar. Quanto menor a umidade relativa do ar, maior o resfriamento.

Conhecer como se comporta a temperatura é o primeiro passo para um projeto
bioclimático, pois ela vai determinar o tipo de envoltória, o tamanho das aberturas,
os tipos de proteção, entre outros.

Figura: Gráfico de Chuva, de acordo com o Projeteee.

Fonte: Projeteee – Projeto 3E/MME.
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O Estado de Minas Gerais apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa –
nos meses da primavera e verão, e um a seca – entre os meses de outono e
inverno. Os meses que se destacam por serem mais chuvosos são novembro,
dezembro e janeiro. Já, os menores índices ocorrem entre os meses de maio e
setembro, apresentando-se abaixo dos 20mm e chegando a menos de 5 mm nos
meses de julho e agosto.

O Município de Três Corações pertence à Mesorregião Sul/Sudeste, que apresenta
topografia acidentada e os maiores índices pluviométricos, do Estado de Minas
Gerais.

A chuva acompanha o sentido dos ventos, por isso o projeto arquitetônico deve
prever artifícios ou elementos impeditivos da sua penetração e da proteção das
paredes. O uso de grandes beirais ou varandas e o posicionamento das aberturas
contrárias ao sentido da chuva nos telhados são algumas opções de elementos ou
artifícios a serem empregados.

Figura: Gráfico de Umidade Relativa, de acordo com o Projeteee

Fonte: Projeteee - Projeto 3E/MME.

A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no ar
(umidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma
temperatura (ponto de saturação).
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Em Três Corações, a umidade relativa média do ar é considerada alta, entre os
meses de novembro a maio, devido:

 a evaporação que ocorre posteriormente às chuvas;
 a existência de rios;
 a diminuição da temperatura (orvalho).
Em locais com umidade alta há desconforto térmico com sensação de
abafamento e dificuldade de evaporação do suor e redução da temperatura
corporal. Outra consequência da alta umidade é a baixa amplitude térmica,
fazendo com que nestas regiões o calor se mantenha durante as noites. Em regiões
com baixa umidade acontece o oposto: dias muito quentes e noites muito frias.
Figura: Gráfico Rosa dos Ventos, de acordo com o Projeteee

Fonte: Projeteee - Projeto 3E/MME.
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Figura: Projeção do Gráfico Rosa dos Ventos no Território do Município de Três Corações

Fonte: IBAM, 2017.

O Gráfico Rosa dos Ventos mostra as estatísticas sobre o vento, reunidas ao longo
do tempo. Essas medições incluem velocidade do vento, direção e frequência.
Estas informações são importantes medidores para estudar e prever as condições
do vento na região de estudo. Para manter o conforto em climas tropical de
altitude, é recomendável incrementar o movimento do ar no período úmido e, no
período seco, evitar a circulação de pó.

O Município de Três Corações apresenta como ventos dominantes, o sudeste e o
leste, no inverno seco e noroeste no verão chuvoso, cujas velocidades variam entre
0 e 2m/s e de 2 a 4m/s. Com menor frequência, ocorrem ventos com velocidades
de 4 a 6m/s.
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Na Escala Anemométrica Internacional de Beaufort, tais velocidades designam as
seguintes intensidades de ventos:
Escala
Beaufort

Categoria

00

Velocidade do vento

Indicações visuais na superfície terrestre

m/s

Km/h

Calma

0,0 – 0,2

<1

Folhas de árvores sem movimento. Fumaça sobe
verticalmente.

01

Aragem

0,3 – 1,5

1–5

Desvio da fumaça. Cataventos não são
deslocados.

02

Brisa Leve

1,6 – 3,3

6 – 11

Ventos sentidos no rosto. Folhas de árvores
farfalham. Catavento se move.

03

Brisa Fraca

3,4 – 5, 4

12 – 19

Bandeiras levemente agitadas. Folhas e galhos de
árvores em movimento.

04

Brisa Moderada

5,5 – 7,9

20 – 28

Poeira e papéis soltos se elevam. Pequenos ramos
são movimentados.

Fonte: http://www.cepagri.unicamp.br/artigos-especiais/vendavais.html.

Quanto à arborização urbana, para o clima tropical de altitude, o sombreamento
proporcionado pela vegetação urbana contribui para a formação de microclimas
favoráveis ao conforto humano, melhorando as condições ambientais adversas. Ao
gerar menor quantidade de calor que áreas construídas na cidade, reduz
significativamente os efeitos nocivos da ilha de calor urbana, durante o verão. A
consequência mais direta desse fenômeno é o desconforto térmico causado pelo
aumento médio das temperaturas, diminuição da umidade e do vento,
principalmente em regiões tropicais.
Figuras: Exemplos de espaços urbanos arborizados, localizados no Município de Três Corações

Fonte: IBAM, 2017.
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Figuras: Exemplos de espaços urbanos áridos e sem sombreamento de Três Corações, que afetam a
qualidade ambiental urbana

Fonte: IBAM, 2017.

O desconforto térmico leva ao aumento do uso de energia para a climatização
artificial de edifícios, seja mediante uso de ventiladores mecânicos ou da
intensificação do uso de aparelhos de ar-condicionado.

Em locais arborizados a vegetação pode interceptar entre 60% e 90% da radiação
solar, causando uma redução substancial da temperatura do solo. Isto acontece
porque o vegetal absorve parte da radiação solar para seu metabolismo
(fotossíntese). Além disso, o movimento entre as folhas retira grande parte do calor
absorvido do sol.

A incidência do vento sob arborização reduz as diferenças de temperatura e
umidade relativa do ar entre as áreas sombreadas e ensolaradas. A vegetação
pode contribuir para o efeito de canalização dos ventos, proporcionando o
resfriamento das superfícies, além de atuar como moderadora das velocidades
extremas do ar no microclima urbano.

Outro aspecto relevante para o favorecimento das condições microclimáticas
refere-se ao estudo das trajetórias solares da localidade, que permite a análise das
estratégias ideais para o projeto climático, determinando os horários de desejável
ou indesejável insolação, a proteção solar requerida e o dimensionamento de
dispositivos de proteção. No contexto urbano, permite conhecer o sombreamento
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de obstáculos, massa vegetativa e outros objetos tridimensionais nos espaços
públicos. Os efeitos da orientação dos logradouros em relação ao sol serão
diferentes dependendo da latitude. Por isto, recomenda-se sempre consultar as
cartas solares correspondentes a cada localidade.
Figura: Gráfico da Carta Solar, de acordo com o Projeteee

Fonte: Projeteee - Projeto 3E/MME.

Particularmente para o clima quente, as fachadas voltadas para a direção Oeste
são problemáticas por reunirem os ângulos de pouca inclinação horizontal ao
entardecer, não permitindo a eliminação do calor acumulado dos ambientes
expostos, além de representar maior dificuldade de proteção; assim, geralmente
torna-se apropriado projetar as maiores fachadas para o Norte e o Sul e as menores
para o Leste e o Oeste.

5.2.2. Conforto Ambiental
Os estudos na área da climatologia urbana identificam que a qualidade, a
quantidade e a forma de uso dos espaços públicos urbanos são determinadas, em
grande parte, por suas condições microclimáticas, e que aspectos como o tipo de
superfície, a geometria do espaço e a presença ou não de vegetação são
importantes para a determinação de sua qualidade bioambiental.
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Para a obtenção da qualidade climática do ambiente urbano é necessário
estabelecer o uso correto dos elementos climatológicos e sua interação em
diferentes níveis de planejamento e construção, melhorando, assim, os microclimas
dos espaços externos e a eficiência energética urbana. Um espaço mais
qualificado

microclimaticamente

representa

maior

conforto

humano

e,

consequentemente, menor consumo de energia com equipamentos artificiais de
climatização (BARBIRATO et al, 2011).

Além do tipo de clima, um projeto climático deve levar em conta o microclima, ou
seja, o clima do entorno próximo, pois o microclima local e os fatores do sítio
afetam as condições da edificação. Assim, a topografia (elevação, vales,
condições da superfície do solo), vegetação (altura, massa, textura, localização) e
as formas das edificações (superfícies, edificações próximas) são fatores que
devem ser considerados no estudo de um projeto climático.

Para os diferentes tipos climáticos tropicais - quente e úmido; quente e seco;
tropical de altitude -, propõem-se ações de controle dos elementos climáticos
locais existentes que possam propiciar a qualidade ambiental no meio urbano.

A partir de diversos estudos previamente realizados, pode-se estabelecer algumas
considerações microclimáticas urbanas bastante úteis. Por exemplo, para o
traçado de ruas em diferentes tipos de clima, conforme recomendado por
Barbirato et al (2011):



Se as ruas são dispostas perpendicularmente à direção do vento, haverá pouca
ou nenhuma ventilação. Neste caso, elas devem ser suficientemente largas,
para garantir ventilação em edificações a sotavento. Se edificações ao longo
da mesma rua são justapostas, haverá bloqueio do vento, não havendo
contribuição significativa para a ventilação urbana;
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 Para favorecimento da ventilação urbana, deve-se evitar edificações de uma
mesma altura. Por outro lado, se estas têm orientação oblíqua aos ventos,
haverá favorecimento da ventilação nas edificações ao longo da mesma,
que ficarão expostas a diferentes pressões;
 Edificações de diferentes alturas e torres estreitas (edificações altas)
espaçadas favorecem a ventilação no tecido urbano;
 Em climas quentes e secos, a minimização das temperaturas pode ser obtida
com a reflexão das superfícies, que devem ser claras; com o traçado de ruas
estreitas e pequenas distâncias entre edificações, de modo a favorecer o
sombreamento; e com edificações preferencialmente da mesma altura e ruas
orientadas no sentido leste-oeste;
 Corpos d’água podem ser utilizados como moderadores de temperatura,
pela alta capacidade de armazenamento de calor, gerando brisas locais
próprias pelo aquecimento diferenciado entre a terra e a água, além de
incrementarem a umidade;
 A vegetação reduz a temperatura do ar e do solo por meio do
sombreamento e da transpiração, aumentando a umidade próxima;
 A malha urbana densa, com presença de edificações altas, pode criar
sombreamento de passeios públicos. Da mesma forma, grandes áreas
pavimentadas podem gerar desconforto devido à alta absorção da radiação
solar próxima ao solo.

O microclima de uma área urbana pode ser modificado com o planejamento
correto do sítio urbano e do seu entorno, tanto o natural quanto o construído, para
que seja possível obter resultados mais favoráveis ao conforto térmico.
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A forma como o solo é parcelado e ocupado, associada ao planejamento correto
do sítio no qual foram considerados os melhores usos das características climáticas
locais, influencia o conforto ambiental de uma edificação. O conforto ambiental
pode ser descrito como a interação entre o usuário e o clima exterior – moldada
pelo projeto arquitetônico.

De modo geral, nas edificações e edifícios públicos das cidades brasileiras, o uso
das diretrizes construtivas adequadas ao clima local para o favorecimento do
conforto ambiental, especialmente o térmico, são reduzidas. As boas práticas em
arquitetura regional não são incentivadas pelas Administrações Municipais por meio
de seus Códigos de Obras e Edificações.

Para a adequação dos instrumentos edilícios, conforme as características
climáticas recomenda-se a adoção da NBR 15220-3, intitulada Desempenho
térmico de edificações Parte 3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro e diretrizes
construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (aplicáveis na fase de
projeto), que estabelece diretrizes construtivas para oito (08) Zonas Bioclimáticas
definidas no território brasileiro, além de estratégias de condicionamento térmico
passivo para as edificações.
Figura: Zoneamento Bioclimático Brasileiro

Fonte: ABNT NBR 15220-3, 2005.

Fonte: IBAM/ELETROBRAS PROCEL, 2013.
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A NBR 15220-3 apresenta uma lista de 330 cidades brasileiras classificadas segundo
a Zona Bioclimática a que pertencem, possibilitando aferir, por um critério de
proximidade geográfica, as estratégias de condicionamento térmico aproximadas
para as demais.

Para a cidade de Três Corações, localizada na Zona Bioclimática 2, são
recomendadas as seguintes estratégias bioclimáticas para o favorecimento do
conforto ambiental nas edificações:
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5.2.3. Eficiência Energética
Entre os anos de 2011 e 2012, o IBAM implantou no Município de Três Corações, a
Metodologia de Elaboração de Planos Municipais de Gestão da Energia Elétrica PLAMGEs, em parceria com a CEMIG Distribuição. Os trabalhos objetivaram
transferir o conhecimento sobre eficiência energética para os técnicos municipais,
tornando-os capazes de organizar, gerenciar e planejar o consumo de energia
elétrica sob a responsabilidade do Município.

Entre as várias ações realizadas no Município, destaca-se a criação da Unidade de
Gestão Energética Municipal (UGEM), que tem como principal função auxiliar o
Gestor Municipal a planejar e organizar as diferentes atividades do uso da energia
elétrica pela Prefeitura Municipal, identificando as áreas com maior potencial de
eficiência no consumo, sem perda da qualidade do serviço.

Um sistema computacional denominado Sistema de Informação Energética
Municipal (SIEM) foi disponibilizado aos técnicos municipais, visando auxiliar a UGEM
nas suas atividades e permitindo um melhor gerenciamento do consumo de
energia elétrica atual e facilitar o planejamento de futuros empreendimentos que
demandem instalações de novos equipamentos.

De acordo com os estudos desenvolvidos, no perfil de consumo de energia elétrica
do Município predomina o segmento iluminação pública, com 91,32%, seguido dos
prédios públicos, com 8,63% do total.
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Gráfico: Perfil de Consumo do Município de Três Corações

Fonte: Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica de Três Corações, 2012.

Para o período estabelecido - 2012 a 2016 - o PLAMGE do Município de Três
Corações indicou o potencial de redução do consumo de energia elétrica, a
saber:
Economia

R$

%

MWh

%

Medidas Administrativas

96.996,00

40%

0,00

0%

Projetos Eficientes

140.896,58

60%

259,21

100%

Total

237.892,58

100%

259,21

100%

O Guia Técnico “Manual para Elaboração de Planos Municipais de Gestão da
Energia Elétrica” (2004) aponta que há uma relação intrínseca entre a ocupação
do solo urbano e o consumo energético. A maioria dos Municípios desconhece as
características do seu solo e do seu clima, o que pode acarretar a ocupação
inadequada de locais estratégicos para moradias, implantação de estações de
coleta, tratamento e distribuição de água.

O controle de densidades e volumes das construções, do afastamento entre
edificações, bem como a utilização de arborização das vias, entre outras medidas
definidas pelo planejamento urbano pode contribuir, por exemplo, para redução
da necessidade de dependência de energia operante para condicionar
artificialmente as edificações, para redução em número e trajeto da necessidade
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de deslocamentos e para adoção de processos de gestão de resíduos sólidos que
estimulem a redução, o reuso e a reciclagem.

Desconforto e redução do desempenho
humano

Poluição do ar e problemas sanitários

Fonte: IBAM/DUMA, 1999.

A busca da eficiência energética se apresenta como um componente de
sustentabilidade a ser incluído nos processos e nas políticas urbanas. Sua ausência ou insuficiência - pode significar uma perda de qualidade de vida para a
população do Município.

O Plano Diretor como instrumento de política urbana, deve incorporar os interesses
da população e resguardar o meio ambiente local. Em seu escopo, ao ser
incorporado às informações técnicas e as observações dos moradores locais,
convém empregar as vantagens de determinadas localizações, em termos de
ventos favoráveis, orientação em relação ao sol, vegetação existente, para as
direções do crescimento da cidade.

Desta forma, asseguram-se indicações para a ocupação de sítios que se
apresentem livres de perigo contra desastres naturais, eficientes do ponto de vista
do consumo de energia, mais econômica no fornecimento de serviços pública e
menos agressivos ao meio ambiente. Quanto mais fatores sejam considerados para
a definição das áreas de expansão urbana, mais harmônico e sustentável poderá
ser seu desenvolvimento.
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Vias principais

Direção do
crescimento
da cidade

Vias principais

Loteamento
Ventos
favoráveis

Orientação do sol favorável

Fonte: IBAM/DUMA, 1999.

Outro estudo importante é a reformulação do Código de Obras e Edificações do
Município, considerado como o instrumento edilício no campo de controle das
atividades de construção, apresenta-se no universo da legislação urbanística ao
alcance dos gestores municipais como o instrumento legal que estabelece os
procedimentos relativos às atividades construtivas, com poder de impacto direto
na qualidade do ambiente urbano.

Fonte: IBAM/DUMA, 1999.

Recomendações gerais para a mitigação dos efeitos adversos do clima urbano e
indicação de ações com vistas à redução do desperdício de energia elétrica15:
 planejamento urbano adequado ao clima local, evitando a criação de
barreiras aos canais de ventos dominantes pelo excessivo adensamento e
verticalização dos edifícios;
 inclusão, nos estudos para o Plano Diretor, dos chamados ’mapas climáticos’
de cada localidade, que indicarão à municipalidade as áreas que podem ser
ocupadas com maior ou menor adensamento e aquelas que devem ser
preservadas como áreas verdes de proteção dos canais principais de vento;

Fonte: Guia Técnico “Planejamento e Controle Ambiental-Urbano e a Eficiência Energética” (IBAM/ELETROBRAS
PROCEL, 2013), encarte “Consumo de Energia: Fatores Ambientais e Socioeconômicos da Organização Espacial
Urbana”, elaborado por Eleonora Sad de Assis e Iraci Martinez Pereira.
15
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 repercussão das recomendações oriundas dos ’mapas climáticos’ em toda a
legislação correlata, ou seja, nas subsequentes Leis de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Código de Obras e Edificações;
 planejamento das edificações de acordo com as normas brasileiras que
tratam do seu desempenho termoenergético e de iluminação natural e
artificial, observada a Zona Bioclimática onde se insere o Município;
 diversificação da matriz energética urbana através da viabilização do uso de
fontes renováveis de energia nas edificações;
 proteção ao acesso de cada edificação aos recursos naturais de insolação e
ventilação;
 parcelamento adequado do solo urbano, orientado aos ventos e à luz solar
para viabilizar o uso intensivo de energia solar nas edificações, com fins de
aquecimento de água ou de conversão para energia elétrica;
 orientação e afastamento das edificações de modo a favorecer a ventilação
e iluminação naturais, bem como a captação e conversão mais apropriada
da energia solar;
 uso

intensivo

da

vegetação

para

a

manutenção

das

taxas

de

evapotranspiração, sombreamento das áreas de circulação e diminuição da
quantidade de radiação solar convertida em calor sensível, através de:
– recuperação e/ou inserção regular na malha urbana de áreas verdes de
porte arbóreo;
– arborização do arruamento integrada às demais infraestruturas urbanas;
– recuperação e/ou preservação dos corpos d’água (rios, córregos, lagos,
lagoas etc.) para a manutenção tanto das taxas de evaporação e
infiltração de água no solo, cuidando de definir faixas non aedificandi em
suas margens, quanto da permeabilidade do solo e da vegetação nativa;
– adoção de medidas de controle das emissões veiculares no Município, e
de planejamento de transportes com ênfase nos modos públicos de massa.
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5.3. Adaptação às Mudanças Climáticas e Riscos Ambientais Urbanos
Os impactos dos efeitos climáticos, observados nas cidades brasileiras reforçam a
necessidade de repensarmos o modelo de ocupação das cidades e do
conhecimento das características físicas dos Municípios, como clima e padrão das
chuvas, bem como a declividade e os tipos de solo. O desenvolvimento das
cidades associado a fatores, tais como, ocupação de áreas impróprias,
impermeabilização do solo, impedimentos ao escoamento superficial da água,
quando somados aos níveis altos de chuvas que vêm ocorrendo constantemente
afetam diretamente as áreas de risco ocupadas irregularmente e os centros
urbanos. (HAMADA, 2017)
Ainda que elaborados consoante com premissas da sustentabilidade ambiental
urbana, os planos diretores do início da década de 2000, não incorporam as
preocupações específicas com o atual cenário das mudanças climáticas, seus
impactos sobre as cidades ou as ações recentes promovidas no nível federal que
orientam a matéria, a exemplo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC) ou do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA).
Segundo Zveibil (2008), no cenário das mudanças climáticas, é necessário considerar a
cidade sob duas óticas simultâneas:
(i) como contribuinte, ou seja, geradora de gases que provocam o efeito-estufa (GEE).
Neste caso, considera-se como as políticas e o planejamento urbano – destacando-se os
Planos Diretores, seus instrumentos e efetiva aplicação – devem induzir a redução dos
índices de emissão (mitigação) e;
(ii) como receptora dos eventos extremos provocados pelo aquecimento global. Neste
caso, considerando como instrumentos de planejamento urbano podem contribuir para
minimizar os impactos e efeitos dos eventos extremos (adaptação).
A reação aos desafios apresentados pode ser confirmada pelas iniciativas municipais
recentes, que se apresentam na direção da sustentabilidade territorial e urbana,
apontando ser esse um caminho condicionado pela mudança nos padrões de produção e
consumo da cidade, onde alguns dos principais pressupostos são:
- adoção de critérios ambientais nos processos de financiamento e gastos municipais para
implantação de infraestrutura urbana (licitações e obras), de serviços públicos (concessões)
e de compras públicas sustentáveis (cadastro de fornecedores e contratos);
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- redução do consumo de energia nas edificações, pela incorporação de parâmetros de
conforto ambiental aos projetos e construções; promoção da gestão para eficiência energética da iluminação pública e de prédios públicos e sistemas de saneamento básico;
- propostas relacionadas à racionalização da organização do uso do solo: adensamento de
áreas infraestruturadas e centrais, ocupação de vazios urbanos, redução do tempo e da
quantidade de viagens por meio de estratégias de priorização do transporte coletivo,
convivência de usos e contenção do parcelamento em áreas periféricas, por exemplo;
- combate aos impactos ambientais da urbanização pela adoção de estratégias e práticas
sustentáveis nas políticas urbanas, na legislação de uso e ocupação do solo, na ampliação
de áreas verdes da cidade, na adoção de materiais que favoreçam a permeabilidade do
solo, de fontes mais limpas de energia, entre outras.
Dessa forma, por meio de iniciativas locais voltadas para a mitigação de emissões de gases
de efeito estufa (GEE), o uso eficiente da energia e a adaptação aos eventos extremos, os
Municípios devem promover a maior resiliência16 das suas cidades, evitando perdas tanto
de recursos como de vidas humanas.
IBAM, 2017.

(i) Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC, 2012):
A promulgação da Lei Federal n.12.608, de 10/04/2012 (PNPDEC) modificou e
complementou o Estatuto da Cidade, instituindo exigências quanto ao conteúdo
do Plano Diretor e à expansão de perímetros urbanos.
De modo geral, tais modificações reforçam preocupações presentes no Estatuto
da Cidade, dando-lhe maior definição, em especial quanto ao estabelecimento
de restrições à ocupação de áreas sujeitas a desastres naturais.
Em relação à ampliação do perímetro urbano, além do reforço ao detalhamento
das condições de uso e ocupação do solo, estabelecidas por meio dos parâmetros
de parcelamento do solo e do zoneamento urbano, a Lei Federal n. 12.608
especifica a obrigatoriedade de os municípios delimitarem as áreas com restrições
Conceito de “resiliência da cidade”: 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.
16
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à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função da ameaça de
desastres naturais.
Além disso, inclui no Art. 12 da Lei Federal n. 6.766, de 19/12/1979, que regula o
parcelamento do solo no território nacional, dois novos parágrafos, a saber:
“(...) §2o. Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios
com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos, a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da carta geotécnica de
aptidão à urbanização.
§3o. É vedada a aprovação de projeto de loteamento e
desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis,
no plano diretor ou em legislação dele derivada.”

Para os municípios enquadrados no cadastro nacional, com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos, impõe ainda em complementação ao
conteúdo do Plano Diretor (Art. 42 do EC):
 mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos;
 planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de
população de áreas de risco de desastre;
 medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de
impactos de desastres;
 identificação e mapeamento de áreas de risco levando em conta cartas
geotécnicas;
 conteúdo do plano diretor compatível com as disposições insertas nos planos
de recursos hídricos, formulados consoante a Lei Federal n. 9.433, de
08/01/1997.

109

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Tais comandos implicam no levantamento e análise de um conjunto de novas
informações, e ampliam o perfil técnico envolvido com os estudos e as propostas
do Plano Diretor.

(ii) Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima (PNA, 2016):

No tema Estratégia de Cidades, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do
Clima (PNA, 2016), aponta que as deficiências no planejamento urbano, em
habitação, infraestrutura e serviços, principalmente quando se sobrepõem com a
exposição das populações que residem em áreas inadequadas, são importantes
fatores que contribuem para o aumento do risco em áreas urbanas.
Estas deficiências estão associadas, em muitos Municípios brasileiros, ao acelerado
crescimento urbano, que afeta diretamente a capacidade das administrações
locais lidarem com os impactos dos eventos climáticos, devido à dificuldade dos
governos proverem infraestrutura urbana adequada e serviços públicos a custos
acessíveis à população em geral. (UN-HABITAT, 2009)
As diretrizes e ações para promover adaptação às cidades, recomendadas, pelo
PNA, de modo geral, incluem a incorporação das informações sobre a mudança
do clima para o desenvolvimento da resiliência e a capacidade de adaptação
dos Municípios e o planejamento e execução de políticas públicas de
conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade.
As recomendações abrangem ações específicas, que envolvem em algumas
ações, a atuação conjunta entre Municípios, Estados, setores e órgãos do Governo
Federal e as organizações da sociedade civil:
 Considerar a adaptação à mudança do clima na promoção da reabilitação
de áreas urbanas consolidadas, degradadas e com infraestrutura instalada;
 Considerar a adaptação à mudança do clima na promoção da urbanização
de assentamentos precários;
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 Considerar a adaptação à mudança do clima na produção de habitação
social em escala;
 Fortalecer os processos de planejamento da expansão urbana com a
perspectiva de prevenção à ocorrência de desastres naturais e o surgimento
de riscos;
 Fortalecer as ações relacionadas a obras de contenção de encostas e
elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR);
 Considerar a adaptação à mudança do clima na implementação do Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB);
 Fortalecer as ações de Drenagem Urbana Sustentável;
 Apoiar a implementação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água
potável e de esgotamento sanitário;
 Apoiar as ações de melhoria dos sistemas de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos;
 Apoiar a gestão e disseminação de informações relacionadas às mudanças
climáticas;
 Apoiar o desenvolvimento de estudos sobre os impactos das mudanças
climáticas nas diferentes cidades;
 Apoiar a formação e capacitação de recursos humanos e a disseminação de
recursos tecnológicos para o uso e gerenciamento de informações;
 Considerar a adaptação à mudança do clima no aperfeiçoamento de
modelos de planejamento urbano;
 Apoiar a coordenação de iniciativas para a revisão de normas técnicas e
regulamentação de parâmetros edilícios e urbanísticos.

O PNA aponta a relação entre as ações setoriais para a redução das
vulnerabilidades

socioambientais,

demonstrando

a

necessidade

de

uma

abordagem transversal para o aprimoramento das políticas públicas para a
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redução das vulnerabilidades da população. Para a promoção da resiliência da
população frente à mudança do clima são fundamentais o envolvimento de todos
os setores e esferas de gestão do governo e a adoção da transversalidade
enquanto instrumento de gestão.

Como soluções são indicadas a implantação de áreas verdes, arborização,
recuperação e proteção de leitos naturais e do entorno de corpos d’água, ou seja,
medidas

de

Adaptação

baseada

em

Ecossistemas

(AbE)17,

devem

ser

consideradas como uma estratégia fundamental no âmbito de programas de
adaptação e resiliência a serem elaborados em nível local, no sentido de minimizar
os potenciais impactos aqui tratados. Invariavelmente, para a efetividade das
ações de adaptação, se faz necessária à produção de conhecimento tanto em
escala nacional como local, a disseminação de informações relevantes à
população e o envolvimento das diversas esferas do setor público e do privado.
(HAMADA, 2017)18

(iii) Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (1991/2012):19

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais apresenta o diagnóstico dos desastres
naturais ocorridos no período de 1991 e 2012, com o objetivo de subsidiar o
planejamento adequado em regiões de risco e a reduções de desastres.

Segundo TRAVERS et al. (2012), as medidas de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE), determinam que os
serviços ecossistêmicos e da biodiversidade são usados como parte de uma estratégia de adaptação mais ampla
para auxiliar as pessoas e as comunidades a se adaptarem aos efeitos negativos da mudança do clima em nível
local, nacional, regional e global.
17

HAMADA, Luciana. Adaptações as mudanças climáticas e resiliência das cidades. Revista de Administração
Municipal, ed. 289. IBAM, fevereiro de 2017.
19 Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres.
Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. 2. ed. rev. ampl. Florianópolis: CEPED UFSC, 2013.
18
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Mapa: Registros do total dos eventos ocorridos no Brasil - Eventos por Município entre os anos de 1991
e 2012

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2013.

Como demonstra o mapa acima, a ocorrência de desastres naturais no Brasil é
significativa, e vem aumentando nas últimas décadas, sobretudo se consideramos
os impactos decorrentes com perda de vidas humanas, comprometimento da
biodiversidade, paralisação das cidades com perda de sua infraestrutura e toda
sorte de prejuízos econômicos.
Gráfico: Número de ocorrências registradas no Estado de Minas, por tipo de desastres naturais, no
período de 1991 a 2012
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Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - Volume Minas Gerais, 2013.

113

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais registra para o período 1991/2012, as
seguintes ocorrências em Três Corações:
Quadro: Ocorrências de desastres naturais em Três Corações/MG por ano (1991/2012)
Eventos
Três Corações

Enxurradas

Inundações

Vendaval

2004

2000

2011

2011

2005
2007
2011

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Figuras: Ocorrência de temporais em Três Corações

Ocorrência de forte chuva em Três
Corações, registrada em 2016

A tempestade vista da Cidade vizinha de São Tomé das Letras
Foto: Roberto Junior.

Foto: Cristian Ferreira.

Figuras: Registro de enchentes

Registro de enchente no leito do Rio Verde
em 2016
Fonte:
http://www.viaeptv.com/emc/GFOT,0,3,789,Enchente+Tres+Cor
acoes.aspx

Registro de enchente ocorrida no Bairro Cinturão
Verde em 2016
Fonte: http://g1.globo.com/mg/sul-deminas/noticia/2016/01/familias-sao-retiradas-de-bairros-comrisco-de-enchente-em-tres-coracoes.html
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(iv) Vulnerabilidade regional:
De acordo com o “Estudo de Vulnerabilidade Regional às Mudanças Climáticas”,
desenvolvido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), divulgado em
janeiro de 2014, os principais desafios em relação às mudanças climáticas,
identificados para a Região Sul de Minas apontam:
 Pressão das atividades humanas sobre os recursos naturais;
 Serviços de tratamento de esgoto;
 Capacitação institucional;
 Riscos de desastres naturais (inundações, deslizamentos de terreno).

O documento indica aspectos relevantes quanto à capacidade dos Municípios
mineiros no enfrentamento dos efeitos das alterações climáticas, por Região de
Planejamento, conforme os mapas a seguir.

Figura: Mapa regional da exposição de Minas Gerais aos impactos das mudanças climáticas: sistema
de avaliação e índice por região.

Extraído de FEAM, 2014.
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Figura: Mapa regional da capacidade de adaptação de Minas Gerais às mudanças climáticas
(escala de cor invertida): sistema de avaliação e índice por região.

Extraído de FEAM, 2014.

Figura: Mapa regional de vulnerabilidade de Minas Gerais às mudanças climáticas: sistema de
avaliação e índice por região.

Extraído de FEAM, 2014.
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Mesmo com índices medianos de exposição, vulnerabilidade e capacidade de
adaptação do conjunto de Municípios da Região Sul, Três Corações sofre com os
eventos extremos que a estão acometendo, tendo o resgistro de enchentes graves
do Rio Verde desde 1863.
Nas últimas décadas, o cenário das mudanças climáticas juntamente com o
crescimento da ocupação urbana, tem multiplicado a ocorrência de desastres
naturais no Município, cujas razões são apontadas no Plano de Contingência
elaborado em 2017 pela Defesa Civil municipal.

5.4. Identificação das Vulnerabilidades Climáticas do Município de Três Corações
(i) Estudo sobre riscos ambientais do Serviço Geológico do Brasil (CPRM 2013):
O documento “Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto
Risco

a

Enchentes

e

Movimentos

de

Massa”

(2013),

desenvolvido

pelo

Departamento de Gestão Territorial (DEGET), do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM)20, aponta no histórico de inundações, as seguintes ocorrências no território
de Três Corações:
Ano
2000

Ocorrência
Considerado como a maior enchente do Município, que atingiu 6.000 pessoas. Na
ocasião foi instituído o Decreto de Calamidade Pública.

2007 / 2008 / 2009

Existem notícias de alagamentos, porém sem registros. Em 2009, houve o transbordo do
Rio do Peixe. Foram instituídos Decretos para Situações de Emergência nos anos de 2008
e 2009.

2010 / 2011

As inundações atingiram 1.200 pessoas, com o transbordo dos Rios Verde e do Peixe.
Diversas pontes rurais foram destruídas e alguns imóveis foram interditados. Foi decretada
Situação de Emergência. As famílias foram alojadas em abrigos da Prefeitura Municipal.

2011 / 2012

Ocorreu pequeno evento com alagamento pontual, mas sem danos para a população
ribeirinha.

2012 / 2013

Ocorreu pequeno evento, que atingiu 125 pessoas, que foram encaminhadas para os
abrigos da Prefeitura Municipal.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) integra o Programa Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres
do Governo Federal (PPA 2012-2015), tendo como atribuição mapear áreas de risco geológico, classificadas como
de muito alto e alto, relacionadas principalmente com movimentos de massa e inundações, em 821 Municípios
brasileiros prioritários. As informações levantadas pela CPRM são disponibilizadas para o Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN (MCTI), a fim de subsidiar a emissão de avisos e alertas
meteorológicos; e para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD (MI), para a emissão
de alertas às Defesas Civis Estaduais e Municipais, visando ações de prevenção e resposta frente aos desastres
naturais.
20
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De acordo com o CPRM, para os graus de risco R3 - alto e R4 - muito alto e dos
parâmetros de zoneamento - encosta e cheia, são consideradas:
Parâmetros de
Zoneamento

Grau de Risco

Descrição

R3 Alto

Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade
(trincas no solo, degraus de abatimento em taludes etc).
Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível à ocorrência
de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas.

R4 Muito Alto

As evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento
em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou
postes inclinados, cicatrizes de escorregamentos, feições erosivas,
proximidade da moradia em relação ao córrego etc) são expressivas e
estão presentes em grande número e/ou magnitude.
Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de
eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.

Encosta

Risco Alto
Cheia
Risco Muito Alto

Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
alto potencial de causar danos, média freqüência de ocorrência
(registro de uma ocorrência significativa nos últimos cinco anos) e
envolvendo moradias de alta vulnerabilidade.
Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com
alto potencial de causar danos, principalmente social, alta freqüência de
ocorrência (pelo menos três eventos significativos em cinco anos) e
envolvendo moradias de alta vulnerabilidade.

A setorização de riscos geológicos, desenvolvido em Três Corações, pelo CPRM em
parceria com a Defesa Civil Municipal, teve por finalidade a identificação, a
delimitação e a caracterização de áreas ou setores de encosta ou planície de
inundação sujeitas à ocorrência de processos destrutivos de movimentos de massa,
enchentes de alta energia e inundações. Os trabalhos de campo incluíram o
levantamento estimado do número de moradias e pessoas afetadas ou passíveis
de serem afetadas. Foram indicadas as intervenções estruturais e não estruturais tais
como, obras de contenção, drenagem, remoção de moradias, entre outras
intervenções.

Foram delimitados 10 (dez) setores considerados de risco alto e muito alto em
função de sua ocupação e de fenômenos naturais. A zona urbana do Município
está na maior parte construída sobre as planícies de inundação fluviais onde
anteriormente eram extravasadas as águas do Rio Verde e seus afluentes.
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De acordo com o documento, o Rio Verde, mesmo em períodos de estiagem, se
apresenta como um rio caudaloso com largura entre as margens variando entre 50
e 80 metros. No perímetro urbano, suas margens são formadas por taludes
marginais com amplitude variando entre 3 e 8 metros e uma inclinação maior que
60 graus. É um rio meandrante, com muitos meandros abandonados e uma
planície de inundação extensa. Essa configuração é compatível a um histórico de
grandes aumentos da vazão do fluxo aquoso ao longo do tempo geológico.
Dentro da zona urbana existe a presença de um afluente na margem esquerda do
Rio Verde conhecido como Ribeirão Espraiado, formado pela junção de dois
córregos de drenagem.

A zona urbana na região noroeste do Município é banhada pelo Rio do Peixe com
largura entre as margens variando entre 10 e 15 metros e margens também
escarpadas com inclinação maior que 60 graus e amplitude variando entre 2 e 4
metros.

É um rio meandrante, com matas ciliares estreitas e tem uma planície de
inundação

parcialmente

ocupada

principalmente

na

margem

esquerda.

Atualmente vem passando por um processo de aterramento em mais de 2 metros
de altura da planície de inundação do Rio do Peixe para fins de expansão
imobiliária. Isso é claramente um agravante para todo o comportamento
hidrológico do fluxo aquoso em eventos de cheia. Não tendo área de
espraiamento, o fluxo aquoso tende a seguir com velocidade elevada e causar
danos à jusante em nível superior ao que se tem documentado historicamente e
esperado pela população rio abaixo.

A zona urbana de Três Corações foi construída inicialmente entre três meandros do
Rio Verde, sendo um deles ocupado pela Escola de Sargentos das Armas (ESA).
Inúmeros imóveis foram construídos muito próximos das margens ou até mesmo
sobre a borda do talude marginal. Assim a maior parte da planície de inundação

119

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

original que o rio dispunha para o espraiamento de suas águas foi urbanizada e
impermeabilizada agravando os eventos de cheias.

Figura: Enchente ocorrida em 1906 Figura: Enchente ocorrida em 1946
Fonte: acervo Victor Cunha, em http://www.trescoracoes.net/

Fonte: acervo Victor Cunha, em http://www.trescoracoes.net/

Figura: Parte do Campus da Escola de Figura: Inundação ocorrida em 2011 (ESA)
Sargento das Armas (ESA)
Fonte: IBAM, 2017.

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/eu-vivo-com-asenchentes-ha-35-anos/n1237958978850.html

O documento aponta, ainda, que de modo geral a cidade é ordenada, com
construções de qualidade apropriada em ruas na maioria das vezes calçada e
com redes de água tratada e esgotamento sanitário instalados na maior parte da
cidade. Entretanto, em muitos pontos está ausente ou é precária a rede de
drenagem pluvial. As canaletas, as bocas de lobo entupidas e margens com
acúmulo de lixo e entulho contribuem para o agravamento do escoamento das
águas.
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Figura: Panorama dos setores de risco geológico de Três Corações (CPRM 2013)

Fonte: CPRM, 2013.

Os setores apontados pelo CPRM com riscos geológicos abrangem os seguintes
bairros do Município de Três Corações: Bairro Cinturão Verde; Bairro Jardim Santa
Tereza & Feira de Gado; Bairro Jardim Santa Tereza; Bairro Triângulo Vila Salomão
Naback & Vila Viana; Bairro Ipiranga & São Sebastião; Bairro Vilas Boas & Jardim
América; Bairro Flora; Bairro Odilon Resende de Andrade; Bairro Vista Alegre.
Tabela: Setorização de riscos realizado pelo CPRM localizados no Município de Três Corações
Localização
Bairro Cinturão Verde / Rua Dona
Glórinha de Paiva
Bairro Jardim Santa Tereza & Feira de
Gado / Avenida Duque de Caxias
Bairro Jardim Santa Tereza / Rua Dr.
Roberto Cruz
Bairro Triângulo / Vila Salomão Naback &
Vila Viana / Avenida Santos Dumont
Bairro Ipiranga & São Sebastião / Rua
Cachoeirinha
Bairro Vilas Boas & Jardim América /
Avenida Nhá Chica & Rua Groelândia
Bairro Flora / Rua Padre Joaquim
Carneiro
Bairro Odilon Resende de Andrade / Rua
Dulce V. de Carvalho

Grau de
Risco

Tipologia do Processo

Qtd. estimada de
imóveis em risco

Qtd. estimada de
pessoas em risco

Muito Alto

Inundação

160

640

Muito Alto

Inundação

270

1.080

Muito Alto

Inundação

250

1.000

Muito Alto

Inundação

250

1.000

Alto

Enchente

65

260

Muito Alto

Inundação

300

1.200

Inundação

130

520

5

20

30

120

50

200

Alto
Alto

Bairro Vista Alegre / Rua José Galo Sandy

Alto

Bairro Vista Alegre / Rua José Galo Sandy

Alto

Deslizamento Planar;
Enxurrada; Erosão
Deslizamento Planar;
Enxurrada; Erosão
Deslizamento Planar; Erosão

Fonte: Adaptado de CPRM, 2013.
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Figura: Exemplo da setorização CPRM - Bairro Jardim Santa Tereza (enchentes)

Fonte: CPRM, 2013.

Figura: Exemplo da setorização CPRM - Bairro Vista Alegre (movimento de massa)

Fonte: CPRM, 2013.
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(ii) Plano de Contingência de Três Corações (PMTC/Defesa Civil, 2017):
Diante da multiplicação da ocorrência de desastres naturais no Município e da
necessidade de planejar as ações de remediação dos seus efeitos, foi elaborado o
Plano de Contingência, cujo objetivo, conforme explicitado no documento:
“O objetivo do Plano de Contingência do município de Três Corações é
estabelecer um plano de ação a ser executado nas ocorrências de
inundações, alagamentos e deslizamentos de encostas e mobilizar de
forma integrada as diversas instituições públicas e privadas, para as
ações de resposta ao desastre, de modo a permitir a manutenção da
integridade física e moral da população, bem como preservar os
patrimônios públicos e privados.”

O documento descreve o cenário das fragilidades que cercam as ocorrências em
Três Corações:
“O período que compreende os meses de Outubro a Janeiro podendo
ocasionalmente prolongar-se até o mês de Março, quando ocorre o
chamado “veranico” ou “chuvas de março”, possui grande
probabilidade de ocorrências de quedas pluviais intensas ou trombas
d’águas
violentas,
provocando
sinistros
como
inundações,
alagamentos e deslizamentos de encostas que afligem a população,
principalmente as pessoas mais carentes, demandando uma atuação
mais efetiva e muitas vezes extrapolando a capacidade normal de
atendimentos da Defesa Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros
Militar, requerendo assim o emprego de efetivo superior ao normal de
serviço e a colaboração de outros órgãos públicos e privados.

O principal rio do Município de Três Corações é o Rio Verde que
pertence a bacia hidrográfica de mesmo nome, que está inserida
dentro do Bioma Brasileiro denominado Mata Atlântica. O clima da
região pode ser considerado tropical, com três meses de estiagem. Ao
todo, o rio percorre aproximadamente 220 Km desde a nascente em
Itanhandu na serra da Mantiqueira, até sua foz na represa de Furnas, no
limite dos municípios de Elói Mendes e Três Pontas.

Fatores naturais como relevo e hidrografia contribuem para os referidos
sinistros ligados a pluviosidade assim como fatores humanos, que
podemos destacar a ocupação não planejada da cidade, que teve
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seu processo de formação e a sua expansão às margens dos rios e
riachos do município, ou seja, dentro da planície de inundação do Rio
Verde. Um percentual significativo da população do município
construiu suas residências em áreas sujeitas a inundações e aos riscos
associados a este tipo de desastre. Esse risco é de conhecimento da
população e do poder público.”

Dentre os elementos adversos, que são as situações de agravamento dos efeitos
dos eventos extremos estão:

 Construções sem infraestrutura ou instaladas em encostas com grandes
inclinações e/ou nos topos dos taludes e sem adequada infraestrutura urbana;
 Obras construídas em áreas de inundações;
 Obras construídas sobre ou próximo de aterros, sem contenção;
 Encostas escavadas, desmatadas, sujeitas a deslizamentos;
 Áreas baixas sujeitas a inundação e/ou alagamentos;
 Inconsciência ou negligência de perigo por parte da população;
 Residências e construções sem planejamento e/ou projetadas em desacordo
com as legislações de uso e ocupação do solo;
 Ausência de políticas públicas e fiscalizações direcionadas aos loteamentos e
ocupações de áreas irregulares ou perigosas;
 Resistência por parte da população em abandonar locais de risco iminente;
 Excesso de volume pluviométrico;
 Falta de infraestrutura adequada ou de manutenção para receber o volume
pluviométrico do período;
 Bocas de lobo entupidas principalmente devido ao descarte de lixo de forma
indevida pela população;
 Falta de estrutura da Defesa Civil nos Municípios (COMPDEC).
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Sendo as principais consequências dos desastres no período chuvoso:

 Vítimas fatais, feridos, desabrigados ou desalojados;
 Prejuízos materiais e transtornos decorrentes da inutilização de bens
particulares;
 Abatimento moral da comunidade e desilusão;
 Interrupção ou destruição das vias de acesso;
 Danos ou destruição de obras públicas;
 Eventos geológicos (erosão, escorregamentos, etc.);
 Inutilização de gêneros alimentícios estocados;
 Prejuízos à economia (comércio varejista, turismo, pecuária, agricultura, etc.)
 Impossibilidade de escoar a produção agrícola e pecuária;
 Interrupção no sistema de abastecimento de gêneros;
 Congestionamento ou interrupção permanente de trânsito;
 Suspensão temporária do trabalho;
 Danos ou destruição dos serviços públicos essenciais (luz, gás, água, telefone,
transportes etc.);
 Prejuízos sociais diversos decorrentes das consequências aqui listadas.
Como visto, a situação de risco de Três Corações é séria, especialmente em sua
sede urbana, onde se concentra a maioria da população. Com o agravante de o
modelo de ocupação e expansão da urbanização agudizar a exposição de seu
patrimônio construído e de vidas humanas aos riscos decorrentes dos eventos
extremos.
É mister repensar o planejamento urbano, resgatar as comunidades mais
vulneráveis e priorizar os investimentos para a prevenção de riscos.
Como já mencionado anteriormente, é preciso assegurar a permanência das
conquistas alcançadas ao longo do tempo pelo desenvolvimento de Três Corações
e garantir a distribuição de seus benefícios para todos os cidadãos.
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PARTE III: EIXOS TEMÁTICOS
6. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DE TRÊS CORAÇÕES
6.1. O Que Significa Ser Moderno?
“Precisamos tirar Três Corações do atraso!” Por mais de uma vez ouvi essa
exclamação quando das visitas que a equipe do IBAM vem realizando ao longo do
processo de trabalho para revisão do Plano Diretor do Município.

Tradicionalmente, um dos aspectos mais arraigados na sociedade brasileira quanto
ao nosso modelo de urbanização identifica o ‘progresso’ com a expansão
contínua das cidades, com a construção de prédios altos e, nas últimas décadas,
com a instalação de condomínios fechados. O modelo patrimonialista, de
produção da cidade baseado na retenção da terra urbana por poucos, na sua
supervalorização e na especulação imobiliária, está entre as causas da exclusão
socioterritorial e da pobreza nas cidades e, também, da destruição do patrimônio
histórico e cultural.

Essa dinâmica de crescimento acarreta todo tipo de deseconomia21 nas cidades
(insegurança e violência, poluição, congestionamentos, ocupação de áreas de
risco, precariedade das infraestruturas, falta de áreas verdes, entre outras),
afetando a qualidade de vida da população, exigindo cada vez mais recursos
para investimentos urbanos e sustentação de políticas públicas, bem como
suprimindo os testemunhos da memória do lugar, tornando as cidades anódinas e
parecidas em sua falta de identidade.

O quadro descrito é mais agudo e perceptível nas metrópoles e grandes cidades
brasileiras, onde se questiona tal modelo e as formas de produção e consumo na
cidade, ao mesmo tempo em que se buscam alternativas para combater o imenso

Deseconomia urbana: refere-se a todo desperdício ou degradação dos recursos disponíveis causados pelas
formas de produção e consumo na cidade sejam recursos naturais ou artificiais, como a infraestrutura física e as
tecnologias utilizadas no uso e ocupação do espaço urbano.
21
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passivo ambiental urbano acumulado. Trata-se do entendimento de que
crescimento não é sinônimo de desenvolvimento e da opção por promovê-lo de
forma sustentável22. Esse é o principal desafio que está colocado para a sociedade
Tricordiana neste momento de revisão de seu Plano Diretor, especialmente porque
são as cidades médias aquelas que mais crescem atualmente no Brasil.

Então, ser moderno, sob o ponto de vista do planejamento urbano, é não
perpetuar o modelo excludente de crescimento das cidades, mas pensar o
desenvolvimento local na consideração de sua sustentabilidade ambiental e
territorial. Hoje, cada vez mais, gestores, pensadores, a sociedade e o meio
técnico, estão envolvidos com a crença de que são as pessoas e sua diversidade
que devem ter um papel chave no planejamento as cidades.
“Por décadas, a dimensão humana tem sido um tópico do
planejamento urbano esquecido e tratado a esmo, enquanto várias
outras questões ganham mais força, como a acomodação do
vertiginoso aumento do tráfego de automóveis. Além disso, as
ideologias dominantes do planejamento - em especial, o modernismo deram baixa prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres e ao
papel do espaço urbano como local de encontro dos moradores da
cidade. Por fim, gradativamente, as forças de mercado e as
tendências arquitetônicas afins mudaram seu foco, saindo das
interrelações e espaços comuns da cidade para os edifícios individuais,
os quais durante o processo tornaram-se cada vez mais isolados,
autosuficientes e indiferentes.

Uma característica comum a quase todas as cidades independentemente da localização, economia e grau de
desenvolvimento - é que as pessoas que ainda utilizam o espaço da
cidade em grande número são cada vez mais maltratadas. Espaço
limitado, obstáculos, ruído, poluição, risco de acidentes e condições
geralmente vergonhosas são comuns para os habitantes na maioria das
cidades do mundo. O rumo dos acontecimentos não só reduziu as
oportunidades para o pedestrianismo como forma de locomoção, mas
também deixou sitiadas as funções cultural e social do espaço da
cidade. A tradicional função do espaço da cidade como local de

Desenvolvimento sustentável: capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos
para o futuro.
22
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encontro e fórum social para moradores foi reduzida, ameaçada ou
progressivamente descartada.” (GEHL, 2013)23

Nessa linha, a percepção é a de que precisamos considerar as relações entre os
espaços públicos e a sociedade civil e de como os dois estão inextrincavelmente
entrelaçados.

O ponto de partida para a obtenção das qualidades desejadas para as cidades,
propugnadas pelos diferentes manifestos atuais - cidades saudáveis; cidades
seguras; cidades inclusivas; cidades inteligentes, cidades sustentáveis; etc. -, está
assentado nos seguintes pressupostos:


Na diversidade de usos em um território urbano compacto e bem provido de
áreas verdes;



Nos meios não motorizados de locomoção e na primazia do transporte
coletivo sobre o individual;



Na eficiência e universalidade das infraestruturas e tecnologias utilizadas
para atender os anseios da população;



Na preservação de sua memória e oferta de meios para despertar o
sentimento de pertencimento ao lugar e

de

ser

capaz de

criar

oportunidades para o desenvolvimento social e cultural da população.
“Agora, no início do Séc. XXI, podemos perceber os contornos dos
vários novos desafios globais que salientam a importância de uma
preocupação muito mais focalizada na dimensão humana. A visão de
cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis tornou-se um desejo
universal e urgente. Os quatro objetivos chave - cidades com
vitalidade, segurança, sustentabilidade e saúde - podem ser
imensamente reforçados pelo aumento da preocupação com
pedestres, ciclistas e com a vida na cidade em geral. Um grande
reforço desses objetivos é uma intervenção política unificada por toda
a cidade para garantir que os moradores sintam-se convidados a
caminhar e pedalar, tanto quanto possível, em conexão com suas
atividades cotidianas.” (GEHL, 2013)

23

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. Anita di Marco trad. Ed. Perspectiva: São Paulo, 2013.
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Uma cidade cheia de vida

O planejamento urbano deve conter a escala
humana como parâmetro e por referência
marcos históricos e culturais, além da
recuperação e preservação dos locais
tradicionais de encontro. Deve-se procurar
valorizar, no contexto de cada lugar, a
Foto: http://gdamas.com

convivência diversificada de pessoas, a
experiência do cotidiano, a cultura local, os
diferentes usos que lhe dão sentido, evitando a
segregação social e por funções, atribuindo-lhe a
qualidade da versatilidade.

A versatilidade das cidades inclui atividades necessárias, atividades opcionais e atividades
sociais:
(i) as atividades necessárias correspondem ao cotidiano regular das pessoas: ir ao trabalho,
à escola, esperar o ônibus, fazer compras;
(ii) as opcionais são muitas vezes recreativas, tais como caminhadas, passeios pela cidade
ou sentar-se em um ponto atrativo para apreciar a paisagem ou defronte a suas casas
conversando com os vizinhos; e
(iii) as sociais, que envolvem encontros, programados ou não, desfiles, festas populares e
manifestações políticas.

A interação entre essas atividades e a qualidade do ambiente externo contribui e estimula
para que as atividades opcionais se desenvolvam com maior intensidade, quando os
espaços públicos são qualificados e criativos.
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Gráfico. Classificação das atividades na cidade e a qualidade do ambiente externo

Ambiente físico de
alta qualidade

Ambiente físico de
baixa qualidade

Atividades

Atividades

Atividades

necessárias

opcionais

sociais

Fonte: Adaptado de GEHL, Jan. Cidades para pessoas, 2013.

Dessa forma, os espaços públicos serão vívidos e utilizados por muitos e por diferentes
grupos de pessoas. A cidade viva convida ao compartilhamento dos espaços e à
integração social quando cuidadosamente planejados. Algumas ideias simples podem
induzir à sua vivacidade, por exemplo: rotas de circulação diretas e lógicas e espaços mais
compactos, facilitam os deslocamentos ao possuir dimensões que contribuam para
proporcionar acolhimento. É importante a definição de uma hierarquia espacial, segundo a
qual são eleitos os espaços mais importantes da cidade.

Uma cidade segura

A integração entre o espaço público e o
espaço privado estimula a segurança na
cidade. Nessa linha, devem-se evitar empenas
cegas de edifícios voltadas para a rua que,
além de impossibilitar a ampla visão desta,
resultam em efeito indesejável de aridez.
Muros extensos, fechados e altos também
tornam os ambientes inóspitos e inseguros

Foto: https://pixabay.com

para as pessoas que circulam nas calçadas.
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A segurança nas cidades é primordial para as pessoas, relacionando-se tanto com a
mobilidade e o trânsito quanto com a segurança pública e prevenção à criminalidade,
mas também com a sua conformação espacial e com a distribuição dos usos e atividades.
Segundo Rogers (2012), os bairros bem planejados agregam os moradores, enquanto
aqueles mal planejados brutalizam seus cidadãos. Um exemplo clássico são os grandes
conjuntos habitacionais projetados sem considerar as necessidades sociais da população e
afastados da cidade que, assim que são ocupados, tornam-se ambientes hostis e perigosos.
A tendência urbanística de fragmentação urbana, regida pela lógica da especulação
imobiliária pode ser facilmente percebida em muitas cidades brasileiras.

Uma cidade sustentável

A sustentabilidade das cidades abarca diversos aspectos que
vão além de suas estruturas físicas. Envolvem aspectos sociais e
culturais. Em todo caso, pode-se dizer que a substituição dos
meios motorizados de transportes por incentivos à caminhada
pelas pessoas e ao uso cotidiano da bicicleta, por exemplo,
estão entre as medidas em prol da sustentabilidade da
cidade.
Foto: www.pxhere.com

Ao longo dos anos, no planejamento urbano o uso do automóvel e o aumento do
sistema viário foram privilegiados. Com isso, acarretando o aumento do tráfego e
das deseconomias urbanas - vias congestionadas, espaços ociosos e sem vitalidade
como, por exemplo, os estacionamentos, além de aumento da poluição do ar,
sonora e visual, entre outras.
No entanto, ao contrário desse modelo, melhores condições de vida nas cidades
não se relacionam com a abertura de novas vias, mas à redução do tráfego e a
mais espaços destinados à circulação não motorizada e permanência das pessoas
nos logradouros públicos, em calçadas, ciclovias e áreas verdes, praças e parques.
São as pessoas que animam as cidades. Na cidade as cenas mudam a cada
minuto!
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Uma cidade saudável

A dimensão humana deve ser determinante para
eleger o desenho das ruas e as soluções de tráfego,
para facilitar os deslocamentos das pessoas a pé ou
de bicicleta pela cidade. Especial atenção deve ser
dispensada às condições de mobilidade e
segurança na circulação de crianças, jovens, idosos
e pessoas com deficiência.

Foto: http://lifestyle.publico.pt

Uma cidade é saudável quando atrai a população para o exercício de atividades físicas
em seus espaços públicos - caminhar por calçadas arborizadas e largas; correr e brincar nos
parques e praças; se exercitar em equipamentos de ginástica - ou, simplesmente,
contemplar a beleza da paisagem ao redor...

Os investimentos voltados a melhorias urbanas nos espaços públicos são bem mais
modestos se comparados a outros em infraestrutura. As melhorias urbanas auxiliam
na diminuição dos acidentes com pedestres e no trânsito, dessa forma, diminuindo
os gastos com a política de saúde, por exemplo.

Algumas melhorias nos espaços públicos podem ser bem simples, e obtidas através:
(i) do plantio de árvores, para aumento das áreas de sombra; (ii) da ampliação da
largura das calçadas com a implantação de mobiliário adequado que convide a
permanência de pessoas; e (iii) de iluminação noturna que permita maior
segurança, dentre outras. Neste sentido, destaca-se que, de acordo com relatos
de técnicos municipais, algumas ações já estão em curso no município de Três
Corações, tais como o programa denominado “calçada verde”, substituição de
lâmpadas comuns por lâmpadas de led na iluminação pública, estudos de
acessibilidade na área central, devendo ser consideradas na fase de elaboração
de propostas de revisão do Plano Diretor.

O conjunto de pressupostos exposto constitui o patamar de partida que estamos
adotando para a revisão do Plano Diretor de Três Corações.
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6.2. A Memória das Cidades e as Pessoas
Certa vez, em um fim de tarde e após um dia de trabalho na Cidade, eu, aqui
estrangeiro sentei-me num banco da praça e dei por ouvir o seguinte fragmento de
conversa entre dois moradores locais:
Ela: “Três Corações está ficando cada vez mais despossuída de sua mineirice...”
Ele: “Também, com essa mania de demolir tudo, daqui a pouco não sobra nada prá
contar a nossa história.”
Então, me perguntei: o que revela, para mim, essa conversa? O que vai pelo
sentimento dos interlocutores, em suas falas de tom tão desolador? É um
estranhamento lamentoso, um sentimento melancólico de perda da memória da
experiência de vida impressa em cada um e construída nesse lugar. Embute uma
crítica, mas também parece ser um pedido de socorro que, espero, gere alguma
reação.

A memória de uma cidade contém símbolos e significados que se revelam nos
espaços vivenciados pelas pessoas ao longo do tempo. Esta abordagem despertou
interesse nos pensadores em reação aos ditames e às práticas do Movimento
Modernista que produziu intervenções homogeneizadas e de ênfase funcionalista
no espaço urbano e na arquitetura, desconsiderando a perspectiva de
continuidade histórica da sociedade.

Determinados elementos presentes nos espaços mais vívidos podem ser facilmente
percebidos como parte da memória de uma cidade. Por exemplo, praças que
servem como pontos de encontro e lazer, bares boêmios, piers movimentados às
margens de rios, feiras, mercados e cafés tradicionais fazem com que
determinados espaços físicos tenham a capacidade de falar pelo todo, pois
carregam simbologias representativas da memória coletiva e subjetiva da
sociedade (CARVALHO, 1994).

Os prédios históricos que resistiram à modernidade são marcos que melhor
exemplificam a perpetuação da memória da cidade. Aspectos culturais e bens
históricos não podem ser tratados isoladamente. Eles estão associados aos usos e
funções de uma cidade, dentro de um contexto mais amplo e integrado.
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Por exemplo, espaços antigos de uma cidade ou áreas centrais degradadas
podem passar por processos de revitalização, com a finalidade de preservar a sua
memória e fomentar o uso comercial, turístico, institucional ou residencial
simultaneamente. Com a finalidade de atrair pessoas e ativar o seu retorno
econômico à cidade, tornando-os vívidos, seguros e saudáveis.

Entretanto, com a justificativa de se resgatar a memória de um determinado
espaço, será inócuo promover apenas intervenções pontuais, com fins meramente
cenográficos, que supervalorizem fachadas, por exemplo. Estas se mostrarão
soluções estritamente estéticas e mercadológicas, com risco de contribuir para a
gentrificação24 desses espaços e não para a sua inserção ativa na cidade - este
último fator do desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico e cultural na
atualidade.

Cidades mais humanas devem ser pensadas para atender as pessoas, de tal forma
que considerem suas individualidades - cultura, etnias, faixas etárias, níveis de renda
etc. -, e, ao mesmo tempo, os diferentes usos e tipologias tanto das edificações
quanto dos espaços que dão vida ao cenário urbano. A diversidade é, portanto, a
essência da vida urbana. “Quanto mais diversificada for a cidade mais humana ela será”
(LERNER, 2013).

Cidades que preservam sua memória e os lugares de representação simbólica aquele prédio singelo, a praça, a atmosfera do bairro -, são capazes de despertar
a afetividade em seus habitantes e motivar a sua valorização. Se a beleza está nos
olhos de quem a vê, a da cidade aumenta na medida em que promove o
acolhimento e provoca o senso de pertencimento no vidente - toda cidade pode
ser bela...

Gentrificação: fenômeno decorrente da revitalização urbana, em que espaços até então abandonados passam
a ser vistos apenas como potencial de lucro por determinados grupos sociais e econômicos. Isto faz com que haja
aumento do custo de vida no bairro, e por consequência, afaste seus moradores tradicionais.
24
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Figura: Elementos que contribuem para a boa ambiência urbana

Fotos: IBAM/PDTC, 2017.

6.3. A Construção da Memória de Três Corações

6.3.1. Origens
Com a concorrência caribenha na produção de açúcar, fomentada pelos
holandeses nas Antilhas, após a sua expulsão do Brasil, e em decorrência da crise
açucareira que se instalou na Colônia em meados do Século XVII, a Coroa
Portuguesa volta a estimular a busca por metais preciosos em solo brasileiro. Em
1674, o bandeirante paulista Fernão Dias Paes, ainda que não tenha descoberto
pedras ou metais preciosos, marcou o caminho para o interior de Minas Gerais e,
posteriormente, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva - o Anhangüera avançou em direção a Goiás e Mato Grosso.
Figura. Setorização das áreas de lavra das Minas Geraes (Séc. XVII)

Adaptado de: POMPEU, Diogo. 2017. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e o seu Plano
Diretor 2006.
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Atribui-se o início das atividades de garimpo à descoberta de ouro feita por
Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, na região do Rio das Velhas, mas a ‘corrida do
ouro’ se deu efetivamente a partir da descoberta das minas de Vila Rica (atual
Ouro Preto), por Antônio Dias de Oliveira, em 1698. A estimativa mais contida
calcula que cerca de 30 mil pessoas foram atraídas inicialmente para a região,
ocupadas diretamente com o garimpo, o comércio e a produção de alimentos.
“A primeira consequência desse deslocamento maciço da população
para as regiões das minas foi a grave carestia, que se tornou
particularmente catastrófica nos anos 1697/1698 e, novamente, em
1700/1701. O jesuíta Antonil, que viveu nesse tempo, escreveu que os
mineiros morriam à míngua, (...) com uma espiga de milho na mão, sem
terem outro sustento.”
Extraído de https://maniadehistoria.wordpress.com/mineracao-no-brasil-colonia/.

Figura. Estrada Real e os Caminhos das Minas Geraes

Estrada Real era a denominação dada a qualquer
caminho onde a Coroa Portuguesa pretendia exercer o
controle sobre pessoas e riquezas que nele circulavam,
através da fiscalização e da cobrança de impostos.

Região de Três Corações

Em razão do escoamento da produção de ouro e
pedras preciosas das Minas Geraes, inicialmente para o
Porto de Paraty (Caminho Velho) e, posteriormente para
o Porto do Rio de Janeiro (Caminho Novo), os percursos
foram assim declarados, juntamente com os Caminhos
de Sabarabuçu e Diamantes.
Os caminhos permitiam ainda o provimento de
alimentos para as principais áreas de mineração e para
a extração em outras áreas, como a bacia do Rio Verde
no sul (ainda que de menor abundância quando
comparada à área central), fatores que explicam a
formação do território de Três Corações.

Adaptado de: http://www.institutoestradareal.com.br/estradareal.
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6.3.2. História da organização territorial da Região do Sul de Minas Gerais

Na instância regional (Sul de Minas), entre os fatores estruturantes que
determinaram a organização desse território e da conformação embrionária de
sua rede de cidades, estão:

(i) inicialmente, a influência direta ou pela proximidade (caso de Três Corações)
com a Estrada Real, que facilitava o escoamento de alimentos para o
abastecimento das zonas mineradoras na Região Central das Minas Geraes;

“De certa forma o Sul de Minas Gerais deve
à Estrada Real a sua formação Foi por ela
que, quando a produção de riquezas
diminuiu na região de Ouro Preto, aconteceu
a migração para o sul do Estado. Também foi
basicamente por seu caminho que o povo
de São Paulo atravessou a Serra da
Pintura de Rugendas retratando o encontro de
tropeiros com indígenas no Caminho Velho.

Mantiqueira e atingiu a Região do Rio Verde,
e na procura de riquezas semeou muitos
arraiais que se tornariam cidades.”
Extraído de: http://www.circuitodasaguasdeminas.
com.br/estrada-real.

(ii) o fato de se tornar, entre o Séc. XVIII e o Séc. XIX, importante região produtora
de gêneros alimentícios para abastecimento da Corte na Capital Rio de Janeiro e
pela sua localização estratégica para distribuição da produção de outras regiões
do centro do país;
“(...) não podemos deixar de lado a perspectiva da dinâmica do
território sul mineiro que, ainda na primeira metade do século XIX, se
integrava plenamente ao abastecimento da capital do Império, e que
na transição para o século XX já estende maiores relações com o
estado de São Paulo, não apenas produzindo gêneros de
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abastecimento, mas inclusive, ampliando substancialmente
produção primário-exportadora de café.” (GAMBI & MEGDA, 2012)25

a

Figura. Escravos na colheita do café.

Extraído de: https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2016/07/15/noticia-especial -enem,783980/brasilmaior-produtor-de-cafe-do-mundo.shtml.

(iii) a localização nas bordas da Serra da Mantiqueira, na fronteira com São Paulo,
centro polarizador em ascendência ao longo do Séc. XIX, beneficiando-se dos
investimentos da Estrada de Ferro Mogiana e daquele mercado consumidor (que,
posteriormente, rompendo a Serra da Mantiqueira e partindo de Campinas, em
1886 alcançaria as cidades localizadas do lado sudoeste da Região Sul de Minas);
“O que se evidencia é que a Mogiana foi atraída pelo potencial
agrícola daquela região...” De maneira que comunicado aos acionistas
da empresa afirmava: “(...) que essa penetração em Minas, e a futura
ligação com outras estradas do mesmo Estado as tornarão
convergentes a vastas e férteis regiões que até o presente tem tido
outro escoamento para os seus produtos.
A Mogiana estava alcançando, com a expansão de suas linhas para
Minas, uma região que seria importante produtora de café. (...) as duas
áreas [sudoeste-extremo e sul-extremo] cujos municípios se
‘especializaram’ na produção de café, isto é, possuíam mais de 70% de
suas terras voltadas para esta cultura, foram justamente as áreas

GAMBI, Thiago & MEGDA, Andréa. Crédito e bancos no Sul de Minas Gerais [1917-27]: reconstituição da história
econômica da região em sua transição para o capitalismo, 2012.
25
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atendidas pela Cia. Mogiana e pela Estrada de Ferro Muzambinho.”
(SAES & CASTILHO, 2013)26
Figura. Ferrovia Mogiana

Extraído de: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1970ciamogiana.shtml.

(iv) a intensa navegação fluvial pelos Rios Grande e Sapucaí, escoadouros naturais
da produção das fazendas ribeirinhas, na porção sudoeste da Região Sul, e sua
posterior associação com o modal ferroviário e adoção da tecnologia a vapor nos
meios de navegação de cargas e passageiros;
“No ano de 1871, veio à luz o terceiro plano viário de Minas Gerais (...),
prevendo a construção e integração de estradas de rodagem,
concessão de privilégios para a construção de ferrovias e a promoção
da navegação. Este plano dava mais atenção aos espaços meridionais
da província e enfatizava o desenvolvimento ferroviário (...).
Atraída pelo movimento da navegação no Rio Grande, a EFOM
(Estrada de Ferro Oeste de Minas) inaugurou, em 14 de abril de 1888, a
26

SAES, Alexandre & CASTILHO, Fábio. Cortando a Mantiqueira: entre café e abastecimento no Sul de Minas, 2013.
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estação ferroviária de Ribeirão Vermelho. Daí em diante o transporte
fluvial integrou-se com o transporte ferroviário (...). O serviço foi
inaugurado com dois vapores (...) e seis chatas, transportando
mercadorias e passageiros (...).
As águas do Rio Sapucaí também tiveram papel destacado no
transporte e integração de localidades do sudoeste mineiro. As
primeiras referências à exploração econômica do Rio Sapucaí
aparecem em relatórios do Governo provincial mineiro no início da
década de 1860. (...) até este momento, as águas dos rios Sapucaí e
Verde recebiam tráfego de canoas de curta distância, que serviam
para distribuir mercadorias e passageiros entre localidades próximas.”
(MARTINS, 2011)27
Figura. Barco a vapor no Rio Sapucaí

Extraído de: https://blogbios.wordpress.com/2012/01/02/rio-sapucai-anotacoes-para-uma-narrativa-historica/.

“Movimento pequeno que se estendeu no Rio Verde, principal afluente
do Sapucaí, até os anos 1950, realizado por canoas rústicas
impulsionadas por barqueiros munidos de varas de madeira. No ano de
1890, em 06 de dezembro, foi celebrado contrato (...) para a
navegação a vapor dos Rios Verde e Sapucaí desde o Salto até Carrito
(...). Este contrato representa um ponto de virada na exploração destes
rios.
Por volta de 1892, como desdobramento da iniciativa (...), surgiu no Rio
Sapucaí o primeiro vapor, denominado Guapy (...). A partir desta
MARTINS, Marcos Lobato. Uma história da navegação a vapor no sul de Minas (1880-1960). Artigo. Diálogos, v. 15,
n. 2, maio-agosto 2011.
27
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época, barcaças e vapores passaram a levar para localidades
ribeirinhas artigos manufaturados principalmente tecidos, armarinhos,
calçados, bebidas, remédios, ferragens, querosene, além de sal,
oriundos do Rio de Janeiro e de São Paulo, recolhidos em determinadas
estações ferroviárias. E a escoar as produções locais de cereais, fumo,
laticínios, rapadura, aguardente, toucinho, madeira.” (MARTINS, 2011)
Figura. Trecho navegável no Alto Sapucaí, 1910

Desenho do autor: MARTINS, 2011.

“(...) o transporte intermodal sul mineiro na virada do século XIX para o
século XX parecia apropriado para elevar os ganhos econômicos e
sociais no denominado ‘Planalto de Minas’. Afinal, a integração da
navegação fluvial com a ferrovia - respectivamente, a EFOM e a RSM -,
garantiu o escoamento da produção de dezenas de municípios,
colocando-os em contato com os principais mercadores brasileiros e
portos de exportação.
Entretanto, (...) não há exagero em dizer que os ‘gaiola’ do Sul de
Minas, articulados às ‘marias-fumaças’, constituíram face bem visível da
formação de uma economia capitalista na região...” (MARTINS, 2011)
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Figura. Trecho navegável no Baixo Sapucaí, 1900

Desenho do autor: MARTINS, 2011.

(v) a implantação da Ferrovia Minas Rio Railway, inaugurada em 1884 e que ligava
Cruzeiro/SP a Três Corações/MG. A ferrovia viabilizou a transformação das
condições para o desenvolvimento urbano, atraindo população e investimentos
iniciais em benfeitorias nas cidades, e econômico da Região Sul-Extremo. A
locomotiva a vapor encurtava o tempo de transporte da produção agropecuária
para abastecimento dos principais mercados consumidores - Rio de Janeiro e São
Paulo -, o que possibilitou o impulso da produção cafeeira da região e o
escoamento para os mercados internacionais.
“(...) o comércio realizado no Sul de Minas vai tomando nova forma em
fins do século XIX. A chegada das ferrovias na região dava nova
dinâmica ao comércio antes dependente das tropas. O gado e os
porcos não precisavam mais, a partir de então, percorrer longas
distâncias para alcançar os centros consumidores, preservando seu
peso e evitando doenças que eram comuns pelo distante caminho. O
café, o milho, o açúcar e o fumo, entre outras mercadorias, não
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precisavam seguir no lombo das mulas, evitando perdas e reduzindo o
tempo, o risco e o custo da viagem.
O café, por sua vez, também aparentemente parece ter sido absorvido
pelo novo sistema de transporte ferroviário. Pelo Sul-Extremo, durante a
primeira metade da década de 1880, passavam pelas recebedorias
em média 1,5 mil toneladas de café por ano. Entre 1884/1888 a ferrovia
já absorvia dois terços dessa quantidade para cinco anos depois,
cumprir com um transporte maior do que 3 mil toneladas anuais.
Certamente a chegada da Estrada de Ferro Minas & Rio em Três
Corações garantiu que os cafezais de cidades como Varginha, Alfenas
e Machado se tornassem mais rentáveis. É justamente seguindo estas
cidades que a Estrada de Ferro Muzambinho construiria seu percurso a
partir da década seguinte, como extensão da Minas & Rio.” (SAES &
CASTILHO, 2013)28
Figura: A construção da Ferrovia Minas Rio Railway

Foto: Marc Ferrez, 1881/1884 (acervo Biblioteca Nacional).

Além disso, com a extensão do ramal de Campanha em direção às cidades
hidrominerais, o território sul mineiro e as cidades do Circuito das Águas também se
estruturam para a economia do turismo.

28

SAES, Alexandre & CASTILHO, Fábio. Cortando a Mantiqueira: entre café e abastecimento no Sul de Minas, 2013.
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Figura. Estrada de Ferro Muzambinho

Extraído de: http://estradas-ferro.blogspot.com.br/p/estrada-de-ferro-muzambinho.html.

“Essas condições emergiam na construção do mundo urbano moderno
de início do século XX, permeado pela crescente monetarização das
atividades econômicas, pela incorporação das técnicas e padrões de
consumo modernos (...). O crescimento do número de cidades e de
suas populações, a formação da malha ferroviária e a formação de
bancos e indústrias indicam que a região seguia os rumos da
integração da economia brasileira com o mercado externo,
internalizando as relações capitalistas para seu território.
Mas o que permite considerar o Sul de Minas com essa dinâmica
própria, e por isso, pensar em sua regionalização e urbanização, é
certa homogeneidade no perfil das cidades e a intensidade das
transformações econômicas do período. A região, não há dúvidas,
integrou-se no mercado capitalista nacional, mas diferentemente da
Zona da Mata e Central, não conseguiu criar uma plena
hierarquização de suas cidades. Permaneceu com um perfil citadino
muito próximo: pequenas e medianas cidades, mercados consumidores
restritos e, consequentemente, atividades econômicas de caráter local.
Por isso um grande número de indústrias, mas pequenas. Por isso um
grande número de bancos, mas também pequenos.
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Assim, as relações econômicas capitalistas avançavam, mas
vagarosamente e com uma intensidade limitada.” (GAMBI & MEGDA,
2012)29

6.3.3. A formação do território
A formação do território de Três Corações se confunde com a própria estruturação
do território mineiro. Ao longo de 230 anos, desde a atração de contingentes
populacionais, ocasionado pela descoberta do ouro (Séc. XVII - 1693), e
estabelecimento da rota de penetração à região pela Estrada Real (Séc. XVIII 1700), até a elevação da condição de Vila para Cidade (Séc. XIX - 1884) e
posterior denominação como hoje a conhecemos (Séc. XX - 1923).

Desde o início de sua história, a conformação do Município e de sua Sede esteve
associada à produção agropecuária, cumprindo papel relevante na passagem do
modelo econômico colonial escravagista (produção para abastecimento da
região mineradora), para o modelo capitalista no Estado de Minas Gerais
(exportação de alimentos para a Capital da Corte no Rio de Janeiro e,
posteriormente, como contribuinte da economia regional e do país com a
exportação do café).

29

Fonte: GAMBI, Thiago & MEGDA, Andréa. Crédito e bancos no Sul de Minas Gerais [1917-27]: reconstituição da

história econômica da região em sua transição para o capitalismo, 2012.
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Encadeamento dos fatos relevantes:

1693

Descoberta de ouro abundante no Rio das Velhas e reordenamento do território com a
designação da capitania das Minas Geraes.

1700

Consolidação do Caminho (velho) do Ouro que ligava as jazidas das Minas Geraes ao Porto
de Paraty (que passa nas proximidades da região de Três Corações).

1737

Quando de passagem pela região (atual Três Corações), o ouvidor de São João Del Rey,
Cipriano José da Rocha, relata ter encontrado roças e catas de mineração às margens do Rio
Verde.

1760

O português Tomé Martins da Costa enriquece explorando ouro e constrói a Fazenda do Rio
Verde na barranca direita do rio, erigindo uma capela consagrada aos Santíssimos Corações
de Jesus, Maria e José.

1790/1801

O capitão Domingos Dias de Barros, genro do português, constrói uma ermida no lugar da
antiga capela (inaugurada em 1801), com o altar-mor encomendado a Mestre Ataíde.

1832

É instalada a Freguesia dos Três Corações do Rio Verde e a Paróquia dos Três Sacratíssimos
Corações.

1860

Elevação da Vila da Freguesia dos Três Corações do Rio Verde e inauguração da Igreja Matriz.

1873

Sancionada lei incorporando à Vila o território pertencente à Freguesia.

1884

Visita de D. Pedro II e da Família Imperial à Vila, por ocasião da inauguração da estrada de
ferro Minas & Rio Railway, emancipação da Vila e elevação à condição de Cidade.

1923

Três Corações do Rio Verde, passa à denominação de Três Corações (Lei 843/1923)30.

Historicamente, a origem do nome Três Corações se deve à consagração do lugar aos Sagrados Corações de
Jesus, Maria e José. Outras versões fazem parte do curioso folclore da Cidade.
30
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Figura. Linha do tempo da formação do território de Três Corações/MG
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6.4. Antecedentes da Formação do Patrimônio Histórico Cultural
A história do Município mostra, de acordo com diferentes referências
bibliográficas e documentos, que Três Corações e o Rio Verde estavam no
fluxo das incursões bandeirantes, acusando a presença do povo indígena
Cataguás - 1646; do transporte de gado - 1709; das catas de mineração e da
abundância de peixe - 1737; da presença de quilombos - 1749. Fatos descritos
em narração transcrita na obra de Victor Sousa (1971) dão conta de que os
bandeirantes trafegavam de Campanha, no Sul de Minas à Capital da
Capitania, Vila Rica. (POMPEU, 2017)
“É mesmo um estirão do arraial da Campanha até o Rio Verde [...]
transposto o São Bento, é só beirar o Rio Verde, no seu serpenteio
caprichoso, e seguir sempre à direita. Este, sim, é rio de verdade, e
para vencê-lo precisa-se mesmo de ir ao Porto da Real Passagem
[...] mais um dia vencido, trabalheira que ficou para trás, lutas e
esperanças que estarão à frente! Amanhã o Aquenta Sol, os rios
do Peixe e Grande, Rio das Mortes, e, finalmente, o término dessas
cinquenta e quatro léguas da Campanha à já famosa capital de
Minas Gerais, a atraente Vila Rica.” (SOUSA, 1971 apud POMPEU,
2017)31

Prossegue Pompeu informando que “(...) devido à sua posição estratégica, situado
entre Ouro Preto/São João Del Rei e Rio de Janeiro, com o decorrer dos anos o Sul de
Minas foi sendo dotado de infraestrutura básica como a criação de estradas, sendo
muitas delas conducentes à Estrada Real. Assim, o até então povoado tornou-se
passagem dos viajantes, principalmente para realizar a transposição do Rio Verde.
Cada vez mais conhecido, o local passou a ser chamado de Porto Real do Rio Verde
ou Real Passagem do Rio Verde. O termo Real, logicamente, remetia à Estrada Real .”
(POMPEU, 2017)

POMPEU, Diogo Sá da Silva. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e seu plano diretor 2006.
Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Uberlândia. 2017.
31
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Já em 1737, o Ouvidor de São João Del Rey Cipriano José da Rocha, de
passagem pela região da Aplicação do Rio Verde, deu notícias de ter
encontrado roças e catas de mineração. Entretanto, pode-se considerar
como a origem de Três Corações, o núcleo habitado, denominado Rio Verde,
inserido nas terras do Capitão português Tomé Martins da Costa, localizado na
barranca direita do rio de mesmo nome, como foi constatado pelo
Governador da Capitania das Minas Geraes, Luiz Diogo Lobo da Silva, em suas
incursões pelo território em 1764.

O Capitão manda erguer em suas terras uma capela consagrada aos três
sagrados corações de Jesus, Maria e José, dando origem ao nome que mais
tarde seria adotado pelo Município, marcando a tradição portuguesa ao
inaugurar a arquitetura religiosa no lugar, prática transferida às cidades
coloniais de Minas Gerais e do Brasil.

Após a morte do Capitão em 1793, seu genro, Domingos Dias de Barros, no
mesmo lugar da capela original, antes demolida, ergue uma nova ermida,
cujo altar-mor foi encomendado a Mestre Ataíde, sendo inaugurada em 1801.
“Como se sabe, uma das características da herança portuguesa
são as igrejas; elas desempenhavam e/ou desempenham papel
central no desenvolvimento das cidades mineiras e brasileiras. A
história das duas capelas erguidas, no até então pequeno centro,
pelo Capitão Tomé e pelo Capitão Domingos foram importantes,
pois ambas ocuparam posição singular na história e no progresso
futuro da cidade (...).
No período colonial, a presença da Igreja católica no Brasil
perpassou, além do aspecto religioso, para os aspectos políticos,
sociais e econômicos. Ela também influenciou diretamente na
formação do espaço urbano e paisagístico, servindo como
referência para fundação de várias cidades. As igrejas foram
fundamentais no processo de desenvolvimento urbano pelo lugar
que ocuparam nas estruturas urbanas, determinando a fixação
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dos equipamentos envolventes. Assim, elas foram, em grande
parte, responsáveis pela organização de novos aglomerados no
Brasil colonial (...).” (POMPEU, 2017)

Com o crescimento do povoado, a ermida passa a ser designada a Nossa
Senhora das Dores e, quase centenária, é demolida em 1896.

Figura. Largo das Dores com a capela e o povoado (CUNHA, 2012)

Extraído de: POMPEU, Diogo. 2017. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e seu Plano Diretor 2006.

6.5. Dinâmica de Constituição do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico

6.5.1. Patrimônio construído por ciclo de desenvolvimento
O patrimônio histórico cultural de uma cidade origina-se da convergência no
tempo de fatores diversos, neste item interessa aqueles relacionados com a
existência física e sua materialização no território. Ainda assim, este decorre de
fatos históricos que ultrapassam a realidade local, de decisões políticoadministrativas dos governos, da evolução dos circuitos econômicos, das
características da sociedade onde se localiza.
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Nessa linha, para obter a contextualização do patrimônio construído de Três
Corações,

organizou-se

interdependentes,

ciclos

as
de

informações
ocorrências

em

três

que

diferentes,
atuaram

porém

sobre

o

desenvolvimento do Município e da Cidade e sua história: Ciclo PolíticoAdministrativo, Ciclo Econômico e Ciclo Territorial e Urbano.
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Quadros. Ciclos evolutivos da constituição do Patrimônio Histórico e Cultural de Três Corações
Ciclos/Períodos

Século XVIII
1764

1793

Século XIX
1799

Ciclo Político - Administrativo

Em incursão pelo território da Capitania
das Minas Geraes, o Governador Luiz Diogo
Lobo da Silva identifica um pequeno núcleo
povoado nas terras do Capitão Tomé
Martins da Costa.

Após a morte do Capitão Tomé
Martins da Costa, toma posse das
terras seu genro, Capitão Domingos
Dias de Barros.

Ciclo Econômico

Roças e catas de mineração.

A segunda metade do século XVIII, de declínio da atividade mineradora,
encontra o arraial instalado. Devido a menor abundância de ouro e da limitação
das lavras, o processo econômico da região volta-se à produção para
abastecimento das principais áreas mineradoras. Dessa forma, o cultivo de
lavouras e a criação de gado, passaram por uma fase de expansão.

Situada entre Vila Rica e S.J. del Rey, nas
imediações da Estrada Real (Caminho
Velho), tal localização estratégica
possibilitou o início do desenvolvimento do
sul de Minas, sendo a região de Três
Corações local de travessia do Rio Verde.
Ciclo Territorial e Urbano

Identificado um núcleo habitado
denominado Passagem do Rio Verde na
barranca direita do rio, contendo uma
capela consagrada aos Sagrados Corações
de Jesus, Maria e José.

Toma lugar da antiga capela, antes
demolida, a construção de nova
ermida, a mando do Capitão
Domingos Dias de Barros.

1801

Campanha da Princesa é elevada à
condição de Vila e o Arraial de Três
Corações passa a pertencer-lhe,
saindo do domínio de São João Del
Rey.

Com altar-mor encomendado a Mestre
Ataíde, é inaugurada a nova ermida.
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Ciclos/Períodos

Século XIX
1832

1839

1847

Ciclo Político - Administrativo

Em 14/07/1832, o Arraial foi elevado à
categoria de Distrito, passando a
denominação de Três Corações do Rio
Verde.

Criação da Comarca do Rio Verde.

Ciclo Econômico

Ao longo da primeira metade do Séc. XIX, o sul mineiro se especializou na produção de gêneros alimentícios tanto para o
abastecimento interno quanto da Corte instalada desde 1808 no Rio de Janeiro. Dessa forma, constituindo um ciclo econômico
importante para os produtores locais, que foi acompanhado pela consolidação de suas vilas e distritos.

1860/1863
Primeira Igreja Matriz

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

Ciclo Territorial e Urbano

Conformada ocupação como um povoado, e embrião do futuro núcleo urbano, a
organização do sítio como cidade vai evoluindo ao longo do tempo, seguindo padrões
das vilas de origem portuguesa no Brasil, onde igrejas e escolas tiveram papel definidor
no ordenamento da malha de circulação, constituindo marcos importantes da
paisagem.
A ocupação original do sítio seguiu a lógica portuguesa quanto à morfologia de
implantação de vilas nas colônias: tradição urbanística lusitana de fundar cidades em
sítios elevados, para domínio da paisagem e defesa; localização dos edifícios
importantes (públicos, militares e de ordens religiosas - igrejas e escolas), em locais
mais altos e dominantes, ancorando a estrutura urbana, tornado-se importantes
elementos estruturadores em termos visuais e funcionais; de início, ruas estreitas e sem
ordenamento padronizado.

Lançada a pedra fundamental da
construção da Igreja Matriz (primeira
edificação).

1860. Inaugurada a primeira edificação da
Igreja Matriz.
1863. Registro da primeira enchente em
Três Corações, que destruiu a ponte de
madeira que unia as duas margens do Rio
Verde.
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Ciclos/Períodos

Século XIX
1868/1870

Ciclo Político - Administrativo

Ciclo Econômico

1884
Desmembramento de Campanha e
criação do Município de Três Corações
do Rio Verde, em 23 de setembro de
1884.

“A cultura da cana e a criação de gado vacum são os principais elementos da
prosperidade que ela possui. Da entrada para a povoação, pelo lado do sul, uma
elegante e sólida ponte sobre o Rio Verde [...]. Possui a freguesia três templos: a
velha capela dos três corações, a igreja de nossa senhora do rosário, com duas
torres, situada no mais aprazível lugar da povoação e a igreja matriz, edificada no
ponto mais central da principal praça da freguesia [...]. Havia, neste instante, duas
escolas públicas [...] e duas escolas particulares.” (VEIGA, 1884 apud POMPEU,
2017)
Em razão da conexão da Região do Sul de Minas com os mercados de São Paulo e
Rio de Janeiro por via férrea, o desenvolvimento de Três Corações deu um salto. Na
década de 1880, a produção agropecuária da Região Sul passa a apresentar maior
peso nas exportações totais da Província, com destaque para o gado e o fumo.

Ciclo Territorial e Urbano

1868. Início das obras da Igreja do
Rosário.
1870. Fundado o Colégio Rio Verdense
de ensino secundário. Considerado o
impulsionador do desenvolvimento
intelectual e moral de Três Corações,
além de ser dos poucos existentes na
Região Sul de Minas na época.

Com as obras iniciadas em 1881, em
1884 inaugura-se a Ferrovia Minas Rio
Railway, a Estação de Três Corações
(com a presença da Família Imperial) e
os equipamentos como galpões,
oficinas, pontes e caixas d’água para
provisão das locomotivas a vapor.
Entre 1884/1893, inaugurada a Igreja
do Rosário.

1886
Em 10/07/1886, elevação da sede do
Município à categoria de Cidade.

1888/1892
1888. Instalação da primeira Câmara
Municipal.
1892. Criação da Comarca de Três Corações
do Rio Verde.

“Enquanto a região Sudoeste margeava a Mantiqueira paulista cuja dinâmica econômica foi
fortalecida na segunda metade do século XIX por conta do café, o Extremo-Sul sustentava
neste período consolidados escoadouros de mercadorias para São Paulo, mas especialmente
para a cidade do Rio de Janeiro. Conhecida é a ascensão desta elite [...] por conta do
abastecimento da corte desde o início do século XIX, não somente com a produção local,
como também por meio da articulação de outras regiões, em especial, as criadoras de gado
como aquelas do Triângulo Mineiro e das Províncias do Mato Grosso e Goiás: este era o
papel de importantes comerciantes de São João Del Rei entre 1840-60 e, mais tarde, com a
chegada da ferrovia Minas & Rio, da cidade de Três Corações.” (SAES & CASTILHO, 2013)
A partir da abolição da escravatura em 1888, nas últimas décadas do Séc. XIX é estimulada a
imigração de mão de obra de outros países, em especial para o trabalho nas lavouras de
café. Entretanto, a expansão da cultura cafeeira no sul de Minas se deu já no Séc. XX,
diminuindo a pressão pela imigração. Os imigrantes sírios, em menor número, e libaneses
chegaram a Três Corações em agosto de 1898, de acordo com o historiador Benefredo de
Souza.
1886. Demolição da antiga ermida, mandada construir pelo Capitão Domingos Dias de
Barros, e que fora consagrada com o passar do tempo a N.S. das Dores.
“Como a cidade possuía uma estação ferroviária, o fluxo de mercadorias e pessoas era
constante; contudo, pouco a pouco, ela foi incorporando a dinâmica trazida por toda essa
estrutura e meio de transporte. Segundo Diniz (2012, p. 11) as estações ferroviárias
‘agregavam a função, não somente como local de desembarque e embarque de mercadorias
e pessoas, mas como catalisadora de urbanização e formação de cidades; centralizando a
vida das povoações e proporcionando progresso e desenvolvimento’.” (POMPEU, 2017)
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1884. Família Imperial em Três Corações para inauguração da Estação Ferroviária

Primeira Igreja do Rosário: marco na paisagem

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

Antiga Estação Ferroviária de Três Corações (foto anterior a 1945)

Fonte: Acervo Carlos Augusto Leite Pereira. (Extraído de: www.estacoesferroviarias.com.br)

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

Atual Estação Ferroviária

Foto Hudson Rabelo. (Extraído de: www.estacoesferroviarias.com.br)
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Ciclos/Períodos

Século XX - Década de 1900
1900/1909

Ciclo Político Administrativo

Desde a Proclamação da República em 1889, o novo regime encarava o desafio de se firmar e ao novo país no cenário interno e internacional. São Paulo e Rio de Janeiro lideravam a
transformação de um sistema escravocrata para o capitalismo, sendo Minas Gerais o vértice mais frágil dessa triangulação.

Ciclo Econômico

Sob os auspícios do Governo de Minas Gerais foi organizada a Feira de Gado de Três Corações, na tentativa de firmar a transição para a economia capitalista da Província, porém ainda voltada
para os mercados de Rio e São Paulo. Todo esse planejamento baseava-se na expansão das ferrovias por todo o território e no fato de que era o maior exportador de gado vacum do Brasil na
passagem do Séc. XIX para o Séc. XX. “(...) a transição para o século XX marcou um período em que o comércio de gado sofreria profundas transformações. Era, o que podemos chamar, da
passagem da velha estrutura de comercialização para a nova, que seria influenciada pelas novas rotas de comércio, pelo transporte ferroviário e pela gradual substituição dos agentes vinculados
a essa atividade.” (SAES & ROSA, 2013)
“(...) para o Sul de Minas, a cidade de Três Corações do Rio Verde surgia no mapa da comercialização do gado mineiro com a inauguração da Estrada de Ferro Minas e Rio na cidade em 1884. A
partir desse investimento inicial, outras ferrovias seriam criadas na região, de maneira que, entre 1890 e 1906, a malha ferroviária do Sul de Minas passaria de 246 Km para 923 Km (...). Em
suma, as estradas de ferro redefiniriam os trajetos pelo qual o gado seguiria seu caminho para o mercado consumidor: as pastagens e invernadas tradicionais dos caminhos para o Rio de Janeiro
perdiam espaço para novas localidades próximas às estações ferroviárias. É nesse contexto que, aproveitando-se de condições favoráveis, o governo de Minas Gerais reafirmaria a prática do
abastecimento como atividade central de sua economia, criando por intermédio da ação do Estado, o chamado mercado pontual, isso é, a Feira de Gado de Três Corações.” (SAES & ROSA, 2013)
“Se considerarmos que a cafeicultura era a principal direção para a qual se voltavam os olhos dos produtores, tanto frente a incentivos governamentais, quanto por ser a mais rentável das
atividades exportadoras do país, pode-se concluir destes dados duas breves conclusões: a primeira delas é a respeito da baixa especialização relativa mineira na produção de café se comparada
a São Paulo e, a segunda, é a própria disparidade absoluta em relação ao volume produzido pelas fazendas paulistas. Ou seja, o retardamento da produção cafeeira de Minas Gerais era patente
na virada do século, especialmente considerando que, por volta de 1880, as exportações dos dois Estados ainda eram semelhantes.” (SAES & ROSA, 2013)

Ciclo Territorial e
Urbano

“(...) o Sul de Minas a partir da segunda metade do século XIX passaria a sofrer algumas importantes transformações. Aproveitando-se do crescimento econômico brasileiro de fins de século XIX
e dividindo com a Zona da Mata o novo ‘centro dinâmico’ da Província, a região ampliou alguns de seus centros urbanos e, ainda, pode fomentar um pequeno processo de modernização de
algumas de suas cidades.” (SAES & ROSA, 2013)
“Era uma cidade muito pequena de ruas estreitas, empoeiradas a todo instante pelo tropel das boiadas que pisavam aquele chão, tangidas pelos boiadeiros cansados de longas viagens. A cidade
fervilhava, o pequeno hotel e as pensões viviam cheias de figuras bisonhas e tipos estranhos. Fortunas passavam de mãos em mãos, não só nas transações de gado, como também, nas mesas de
jogos e nos saloons alegres e movimentados. Uma palavra mágica bailava nos lábios de quantos iam àquela cidade - Feira! A Feira de Gado - instalada em 23 de maio de 1900 - que tornava
falada, famosa e conhecida em toda a região e nos estados vizinhos [...]. Com todo aquele ouro, com aquela dinheirama correndo, com aquele entra e sai de forasteiros, andar com muito
dinheiro era uma temeridade e o portador tinha que correr o risco, uma vez que a cidade necessitava e não tinha um banco, um ‘cofre- forte’, onde se pudesse guardar com segurança o
dinheiro e repousar com tranquilidade o corpo cansado com as lides diárias [...].” (OLIVEIRA, 19? apud CUNHA,2012).
Os boiadeiros que tocavam o gado dos sertões até Três Corações se hospedavam em duas pensões, ambas às margens do Rio Verde: Pensão das Palmeiras e Pensão do Comércio.
1906. Ocorre a segunda grande enchente na Cidade./1909. Inaugurada uma ponte metálica belga ligando o Bairro Cotia ao Centro, e o Grupo Escolar Bueno Brandão de ensino primário, que
funcionou na Rua Direita até 1930.

156

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2
Enchente de 1906

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

Grupo Escolar Bueno Brandão. 1a sede na Rua Direita (Avenida Getúlio Vargas) 1910

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

Pensão das Palmeiras 1908

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

Pensão do Comércio

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

Século XX - Década 1910
1912

1915/1917

O modelo da Feira de Gado de Três Corações, como uma ação estatal, apesar de seu êxito nas duas
décadas iniciais do Séc. XX, ainda estava atrelado aos modos arcaicos de comercialização. “(...)
enumerados vários problemas, o principal permanecia a falta de infraestrutura. O peso da
mercadoria foi, durante boa parte do funcionamento da feira, avaliado por apreciação visual. A
ausência de matadouros e câmaras de resfriamento também condicionou uma relação de
dependência com os mercados paulista e carioca. Não bastassem já serem eles os principais
mercados consumidores, a conservação do gado abatido dependia de seus frigoríficos. A produção,
considerando-se o valor agregado, tornava-se menor do que sua potencialidade permitiria: os outros
Estados explorariam a parte "final" da produção, ao agregarem neste estágio maior valor.” (SAES &
ROSA, 2013)

Ciclo Econômico

Assim, apesar da demanda pelo comércio de gado ser reforçada pela I Guerra Mundial, “(...) a Feira de Gado de Três Corações sofreria um violento impacto com a modernização da pecuária
em São Paulo na década seguinte. (...) o comércio das regiões do oeste de Minas, Triângulo e Centro-Oeste, ao longo da década de 1910, seriam direcionados para os compradores paulistas
liderados pela Anglo Frigorífico Co., de propriedade britânica que havia chegado à Barretos em 1913. Como os matadouros da Pastoril Mineira, ou de qualquer outra empresa mineira, não
tinham entrado em operação, a produção frigorífica de Barretos que começara a funcionar na década de 1910 tomaria para si boa parte dos negócios de comercialização do gado de Minas
Gerais. Especialmente porque a expansão das criações na região do triângulo mineiro estaria diretamente ligada com o mercado paulista por meio da Estrada de Ferro Mogiana desde 1909.
Em suma, no auge da atividade da Feira de Gado de Três Corações, o gado que confluía na direção do Sul de Minas, para ser posteriormente comercializado nos centros urbanos, seria
direcionado para outras cidades.” (SAES & ROSA, 2013)

Ciclo Territorial e
Urbano

“Causou-me a mais cruel decepção e a mais profunda tristeza penetrar no âmago de tão decadente
cidade. Com vinte e uma ruas e seis becos estreitos sujos, imundos, sem calçamento, casas antigas e
velhas e na sua quase totalidade danificadas pelo tempo; edifícios públicos verdadeiros pardieiros,
sem iluminação, sem água potável, nem esgotos, é Três Corações uma cidade decadente que podia
apresentar um aspecto muito outro se não fosse a incúria da municipalidade, confiada a indivíduos
incapazes, desleixados e ineptos; que gastam a minguada renda da câmera com um pessoal
preparado à feição para fins políticos.” (relato circa 1912 descrito em POMPEU, 2017).
Após 1912, a reboque da consolidação do escoamento da produção agropecuária pela ferrovia e do
acúmulo de capital decorrente, bem como, em sentido inverso, da chegada de contingentes
populacionais atraídos pela Feira de Gado, a Cidade recebe investimentos em melhorias urbanas: a
Rua Direita (atual Getúlio Vargas) e outras vias foram reformadas, melhorando a trafegabilidade de
cargas e pessoas; firmou-se parceria com a Cia. Sul Mineira de Eletricidade para dotá-la de energia
elétrica e iluminação pública (1915); inaugura-se a rede de telefonia; é instalada rede de águas
pluviais e construída a estrada de ligação com Cambuquira. Data dessa época, a construção do
Jockey Club; a fundação do Atlético Futebol Clube e do Asilo São Vicente.

1917. Entrada do Brasil na Primeira
Guerra Mundial (1915-1918).

1918/1919

Ciclo Político Administrativo

1916. Instalada a primeira Agência do
Banco do Brasil de Minas Gerais em
Três Corações.

Reserva da área de uso do Exército.

1918. Instalação do 14o Regimento de
Cavalaria, posteriormente, 4o Regimento
de Cavalaria Divisória (RCD, 1919)
1919. Elaborado sistema de nomeação
das vias da Cidade por meio de números.

Fonte: www.acetc.com.br/
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Feira de Gado

Regimento de Cavalaria (1918 e 1919)

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

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

Rua Direita 1914

Fonte: CUNHA/CASA DA CULTURA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)
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Ciclos/Períodos

Século XX - Década 1920
1923/1924

Ciclo Político - Administrativo

1925

1928

1929

1923. Denominação do Município como Três Corações.
“A estrutura de comércio de carne verde tendia a ser substituída por carnes refrigeradas e, a circulação do gado passaria
paulatinamente a correr para alcançar não mais as feiras de gado mineiras, mas os frigoríficos paulistas e cariocas. (...)
transformações tecnológicas, não acompanhadas pela pecuária em Minas Gerais, decretariam a crise na Feira de Gado de Três
Corações. Entre as causas da crise da pecuária na região no início da década de 1920 pode-se destacar dois decisivos fatores. Em
primeiro lugar, a Cooperativa Pastoral Sul Mineira, formada por recomendação do governo do Estado em 1914 para organizar as
remessas de gado por Três Corações, isto é, no auge da modernização do setor, encerraria suas atividades no ano seguinte. Assim
como a Companhia Pastoril Mineira, que já havia falido em 1900, as empresas locais não conseguiam se firmar no novo modelo de
comercialização de gado.” (SAES & ROSA, 2013)

Ciclo Econômico

“(...) é o momento de suspensão das Feiras de Gado do Estado de Minas Gerais, processo iniciado em 1923, com o fechamento
daquelas consideradas pelo governo como ‘desnecessárias’ (...). Finalmente, em 17 de setembro de 1928, por meio do Decreto n.
8785, aquela que fora a maior feira de gado de Minas Gerais, a feira de Três Corações, teria definitivamente encerrada suas
atividades. Era a fase de substituição do antigo sistema de comercialização do gado, da reunião de comerciantes em feiras, do papel
dos negociantes e marchands no processo, para a crescente atuação dos modernos frigoríficos no setor. O estado mais uma vez via
a necessidade de acompanhar a modernização do setor, mas tais tentativas (...) morreriam neste contexto em função da crise de
1929.” (SAES & ROSA, 2013)

Ciclo Territorial e Urbano

1924. Construção da Ponte dos Boiadeiros, a
fim de desviar o seu percurso e evitar os
incômodos pela passagem das boiadas no
centro da Cidade.

Demolida a primeira edificação da
Igreja Matriz e lançada, no mesmo
local, a pedra fundamental da segunda
edificação.

Inaugurada a segunda edificação da
Igreja Matriz Sagrada Família em estilo
neogótico.

Inaugurada a sede própria da Agência do
Banco do Brasil.
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Vista da Cidade 1924

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

Ponte dos Boiadeiros 1924

2ª Edificação da Igreja Matriz 1928

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

Sede própria do Banco do Brasil 1929

Cine São Miguel

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

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

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

Século XX - Década 1930
1930

Ciclo Político - Administrativo

1931/1934

1935/1938

Crack da Bolsa de New York e Revolução de 1930 no Brasil, com o fim da Política do Café com Leite.

1939
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

No quadriênio de 1927 a 1930, a receita total de exportação do Brasil elevou-se a 422 milhões de dólares, tendo o café
participado com 69%, 293 milhões de dólares. De 1931 a 1934, a queda de preços fez com que a média da receita cafeeira
fosse de 156 milhões de dólares, pouco mais da metade do que fora atingido no quadriênio anterior. Outras exportações
também sofreram com a crise, fazendo com que o total da receita de exportação baixasse para 232 milhões de dólares, sendo
que o café representou cerca de 67% desse total. A depressão da década de 1930 e sobretudo a crise cafeeira haviam abalado
fortemente a estrutura econômica da maioria dos países latino-americanos. As importações de café pelos Estados Unidos,
avaliadas em 315 milhões de dólares em 1926, baixaram para 138 milhões de dólares em 1929, ou seja, caíram 56%.
(CPDOC/FGV, s/d)
Ciclo Econômico

A indústria ganhou força (no Brasil), sobretudo, a partir dos anos de crise e depressão, respondendo rapidamente ao estímulo do mercado interno, impedido de importar.
Boa parte do dinamismo da indústria deve-se também à demanda externa. (IBGE,2003) Entretanto, o sul mineiro dedicava-se à transformação de produtos agropecuários e
Três Corações, em 1937, tinha como produção principal charque, manteiga e lenha. (MARSON, 2016)

Ciclo Territorial e Urbano

“De maneira geral, nas cidades sul mineiras,
nesse período, é recorrente a presença de
praças, cinemas, igrejas, hospitais, colégios,
hotéis, calçamento, iluminação pública,
abastecimento de água e outras
infraestruturas urbanas. (...) são ilustrativas
do processo de urbanização que estava em
curso não somente em Três Corações, como
também na região, combinado com o avanço
da indústria, das ferrovias e dos bancos. Esse
quadro é reflexo da existência de um projeto
político mineiro que passava pela proposta
de valorização do mundo urbano iniciado
pelo estado, e que era seguido, à risca, pelas
cidades da região.” (GAMBI, 2012 apud
POMPEU, 2017)
Transferência do Grupo Escolar Bueno
Brandão para a Rua Barão do Rio Branco e
melhoramentos da Praça Odilon Rezende de
Andrade.

1931. Inauguração da primeira sede
do Fórum; a Rua Direita passa a
denominar-se Avenida Getúlio
Vargas; abertura da Avenida 7 de
Setembro.

Menos de metade (41,0%) dos
municípios brasileiros contava com
iluminação pública, ou ‘logradouros
iluminados’ em 1936. Destacam-se RS
(100%), MG (87,2%), RJ (93,9%) e SP
(68,4%). (IBGE, 2003)

1932. Início dos serviços de
remoção de lixo; inauguração da
Praça Tenente Palestina.

1935. Construção da rede de esgotos
da área Central.

1934. Demolição da primeira cadeia;
melhorias no sistema de
abastecimento de água.

1936. Finalizada a produção da
pintura interna decorativa da Igreja
Matriz.

Em Três Corações, “(...) a emergente área
central passou a desfrutar, assim, da
máxima acessibilidade dentro do espaço
urbano [...] sendo responsável pelos mais
elevados valores da terra urbana, o que
elevou uma competição pelo uso da
terra.” (CORRÊA, 2005 apud POMPEU,
2017)

1938. Calçamento e pavimentação de
vias e iluminação pública.
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Grupo Escolar Bueno Brandão na Rua Barão do Rio Branco 1930

Praça Odilon Rezende de Andrade 1930 (em foto de 1952)

Fórum 1931

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações

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

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

Praça Tenente Palestina 1932 (em foto de 1959)

Melhoramentos Avenida Getúlio Vargas 1938

Antiga Cadeia demolida em 1934

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

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

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

Século XX - Década 1940
1940/1942

1943/1945

Ciclo Político - Administrativo

1942. Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ciclo Econômico

Durante a segunda guerra, o País iniciou a diversificação das exportações para os
países da América Latina, antes direcionadas para Estados Unidos e Alemanha. (IBGE,
2003)

1946/1947

1948/1949

1947. Realizada a primeira eleição
municipal.

Os Estados Unidos entraram na guerra em 7 de dezembro de 1941 e, quatro dias
depois, o Office of Price Administration (OPA) estabelecia tabelas de preços para o
café e para muitos outros artigos. Nos anos de 1942 e 1943, o transporte do café do
Brasil para os Estados Unidos encontrou sérias dificuldades em consequência da
entrada do país na guerra. A situação da maioria dos países latino-americanos era
mais fácil em virtude de sua proximidade com os Estados Unidos. Entre 1942 e 1944,
a produção exportável de café no Brasil foi próxima do total exportado. Em 1944 foi
suspensa a destruição de café. (CPDOC/FGV, s/d)
Ciclo Territorial e Urbano

1940. Demolição da Igreja do Rosário
original e instalação do campo de aviação
entre Três Corações e Cambuquira.
1940. Demolição da ponte metálica e
substituição por uma de concreto.

1943. Construção do Hospital São
Sebastião.
1945. Demolição do Matadouro
Municipal.

1946. Registro de nova enchente na
Cidade. A série histórica da ocorrência
de enchentes importantes entre 1836
e 1986, revelava frequência de cerca
de 40 anos entre elas.

1949. Implantação do Frigorífico de Três
Corações.

1942. Construção do Sanatório e
Leprosário Santa Fé.
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Hospital São Sebastião 1928 (em foto de 1958)

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

Enchente de 1946

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

Ponte de concreto Bairro Cotia (foto de 1958)

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

Enchente de 1946

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

Século XX - Década 1950
1950

Ciclo
Político
Administrativo

-

Transferência da Escola de Sargentos das
Armas (ESA) do Rio de Janeiro para Três
Corações.

1951/1952

1955/1957

1958/1959

Assume o Governo de Minas Gerais, Juscelino Kubistchek e a Presidência da República, Getúlio Vargas. Tendo como meta
prioritária mudar a posição de Estado agropastoril e lançá-lo em um processo de industrialização, Juscelino desdobrou o plano
inicial em dois segmentos: (i) eletrificação e construção de estradas e; (ii) industrialização.
Em 1954, JK inaugura o trecho da Rodovia BR-55 que liga BH a Pouso Alegre e, em 1961, é finalizado o trecho de ligação com
São Paulo, dando origem à atual BR-381 Rodovia Fernão Dias.
Em 1955 JK é eleito Presidente do Brasil tendo por Vice João Goulart. O período político entre 1945 e 1964 é considerado o
mais estável da República até então.

Ciclo Econômico

A participação do Brasil nas exportações
mundiais atinge seus maiores patamares
ainda na era do café.

Na década de 1950, a economia mineira mostrava traços marcantes na atividade industrial, a partir da participação do capital
estrangeiro e nacional. Neste período, instalam-se importantes empresas como a Belgo-Mineira, Mannesman, Alcan, Cominci
e outras. Esses investimentos ocorreram em função da política de substituição das importações, implantados pelo governo
federal, resultando em uma ampliação do parque industrial e da produção brasileira. (OLIVEIRA, 2006)
Na segunda metade do século foram particularmente importantes as mudanças estruturais que beneficiaram o crescimento
das atividades industriais em detrimento da agricultura, com aumento da participação das indústrias extrativa mineral, de
construção civil e os serviços industriais de utilidade pública, além dos setores de comunicações, instituições financeiras e de
administração pública, entre os serviços. (IBGE, 2003)

Ciclo Territorial e Urbano

“(...) o final da primeira metade do século
XX foi marcado por diversas melhorias em
infraestrutura e pela disponibilização de
equipamentos urbanos, além da criação de
loteamentos caracterizando o período (...)
de expansão.” (POMPEU, 2017)

1951. Inauguração do prédio dos
Correios e Telégrafos com a presença
de JK.

1957. Construção de ponte ligando o Centro ao
Bairro Santa Tereza.

1952. Construção da Praça de
Esportes.

1958. Instalação de fábrica do
Grupo Nestlé.
1959. Início da construção da
segunda edificação da Igreja de
N.S. do Rosário.

1950. Instalação da ESA.

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

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações
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Prédio dos Correios e Telégrafos

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

Parque Infantil

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

Estádio Municipal Elias Arbex

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

Parque de Exposições

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

167

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2
Ciclos/Períodos

Século XX - Décadas 1960/1970
1961/1965

1966/1967

1968/1969

1970/1971

Ciclo Político - Administrativo

O século XX foi caracterizado, no Brasil, por um intenso processo de urbanização iniciado em meados do século e fortalecido a partir de 1960. A parcela de população urbana
passou de 31,2% em 1940 para 67,6% em 1980. A mudança de país predominantemente rural para urbano ganhou velocidade no período 1960-1970, quando a relação se
inverteu: dos 13.475.472 domicílios recenseados no Brasil em 1960, pouco menos da metade (49%), se situavam nas áreas urbanas; em 1970, quando foram contados
18.086.336 domicílios, esse percentual já chegava a 58%. A rápida transição de país rural para urbano teve impacto na infraestrutura de serviços públicos e nas condições de
moradia. (IBGE, 2003)

Ciclo Econômico

A aceleração do crescimento no final dos
anos 50, com o Plano de Metas de JK,
destacou-se com o forte crescimento do
segmento produtor de bens duráveis de
consumo modernos, especialmente
veículos e eletrodomésticos.

Líder das nossas exportações até os anos de 1970, o café foi fundamental na tendência de crescimento dos preços das
commodities brasileiras ao longo do século XX.

1961. Construção do Parque Infantil
Rodrigo de Moraes Abdala, no local
considerado o berço da Cidade e;
instalação do Cristo Redentor sobre a
torre da Igreja N.S. do Rosário.

1966. Fundação do Parque de
Exposição Agropecuária e Industrial.

Ciclo Territorial e Urbano

1962. Ligação asfáltica entre a Av. Dep.
Renato Azeredo e a BR-381.
1963. Construção do primeiro prédio
próprio da Prefeitura; asfaltamento da
estrada de ligação entre a Nestlé e o
Bairro Santa Tereza e; início das obras de
captação de águas no Rio Verde .

Já na década de 1970, a industrialização brasileira foi marcada pelo planejamento do governo militar e pela entrada de
investimentos estrangeiros. Houve um grande desenvolvimento no parque industrial brasileiro, com a vinda de empresas
motrizes, que contribuíram para a diversificação e o crescimento da economia nacional. Foi neste contexto e para dar
prosseguimento a esta política de desenvolvimento, que o governo mineiro criou a Companhia dos Distritos Industriais de Minas
Gerais (CDI-MG), o Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
Como consequência, obteve-se um avanço e um dinamismo em seu parque industrial. (OLIVEIRA, 2006)

1967. Inauguração da Igreja de N.S. do
Rosário.

1968. Construção de escolas rurais;
criação da Biblioteca Municipal;
inauguração da Estação de
Tratamento de Água - ETA.
1969. Construção do Estádio Elias
Arbex e de casas populares no Bairro
Peró.

1971. Instalação do Distrito Industrial de
Três Corações. Pavimentação da Rodovia
entre a cidade e Cambuquira. Construção do
Terminal Rodoviárioe do Mercado
Municipal.
Construção do Monumento em homenagem
ao tricampeonato mundial de futebol e
estátua do ‘Rei Pelé’.
“O espaço intraurbano passa, então, por
significativas transformações, com a
intensificação das disparidades em função
da instalação seletiva de equipamentos
públicos e ou de grandes empresas em
determinados espaços da cidade. A
instalação dos distritos industriais também
se tornou um fator de atração de expansão
urbana com a instalação de novos
loteamentos nos arredores.” (BRANQUINHO,
2016, apud POMPEU, 2017)
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Distrito Industrial

Monumento no acesso à Cidade

Igreja N.S. do Rosário

Fonte: www.circuitodasaguasmg.com.br

Foto: Diogo Pompeu

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

Vista da Rodoviária e da Estação Ferroviária

Praça do Rei Pelé antes e depois (inauguração do monumento)

Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017) e http://pelethebest.blogspot.com.br
Fonte: CUNHA, 1999. (Extraído de: POMPEU, 2017)
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6.5.2. Patrimônio cultural construído: os núcleos testemunhais
(i) Taquaral, Cotta e Portão de Cambuquira

Comunidades de descendentes de
escravos, sendo fundamental para a sua
pemanência identitária o
reconhecimento como comunidade
quilombola e para a sua sobrevivência, a
regularidade fundiária da terra, a
valorização de sua cultura ancestral, o
acesso aos serviços públicos e a
multiplicação das oportunidades sociais e
econômicas. A presença dessas
comunidades em Três Corações
representa um potencial de
diferenciação do seu acervo cultural a
ser valorizado e perpetuado.

Estação Ferroviária de Cotta, 1902 (demolida)

Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br.

Os jovens da comunidade

Fonte: Harison Rivello (you tube).

Esteira de Taquara produzida em Cotta

Fonte: FIGUEIREDO, 2011. (Extraído de: CAMPOS, 2013).
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(ii) Flora:

Estação Ferroviária de Flora, 1896 (demolida)

Tem como maior atributo a atmosfera
bucólica do lugar, a beleza da paisagem
do Rio Verde que a margeia, e sua
história, partilhada com a Estrada de Ferro
Muzambinho. O potencial para o
desenvolvimento de sua comunidade e
oportunidades de maior peso na
economia do Município deve ser
explorado em associação com atividades
de turismo microrregional e com o
aprofundamento do conhecimento sobre

Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br.

os ‘saberes e fazeres’ da população
local, a serem ainda revelados e, com a
maior visibilidade de sua própria origem e
história. Trata-se do resgate do significado
de um lugar que, no passado, teve
relevante papel no desenvolvimento do
Município.

Praça de Flora

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Paisagem

Pesca

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.
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(iii) Colônia Santa Fé:

Inaugurada em 1942 como parte da
política estadual de internação e
tratamento de pessoas acometidas pela
hanseníase (lepra), que previa, além do
tratamento hospitalar, condições para a
vida cotidiana dos residentes - pacientes,
familiares e cuidadores. A unidade de Três
Corações é a maior em área, com cerca
de 5 milhões m2, e possui estrutura similar a
um bairro, com os 23 equipamentos
hospitalares, entre enfermarias e
ambulatórios, mas também edificações
residenciais, igreja e locais de culto,
estrutura de lazer, depósitos, bem como
toda a infraestrutura para o seu
funcionamento (energia, abastecimento
de água, esgotamento sanitário, entre
outras). Para além de constituir um
patrimônio testemunhal da política de
saúde da época, sua conformação
urbanística e construções, adquirem por si
significância para a preservação
ambiental e do patrimônio construído do
Município.

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Portão de acesso

Fonte: http://otricordiano.blogspot.com.br/2012.

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.
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6.5.3. Patrimônio imaterial
(i) Folia de Reis:

A mais expressiva manifestação cultural do Município está entre as mais
importantes de Minas Gerais e do país. Consta do calendário de festividades
da cidade e mobiliza regionalmente as atenções quando do período das
festas natalinas. Festa originalmente religiosa amalgamada pela cultura
africana no Brasil e oriunda do meio rural, que se realiza em Três Corações há
mais de cem anos, dela derivando as congadas, dentre outras manifestações
da cultura popular. (CHAVES, 2011)32
Figura. Folia de Reis

Fonte: http://www.blogdomadeira.com.br/.

(ii) Acervo dos memorialistas:

São três memorialistas principais da história de Três Corações, cujas obras
fundamentam as pesquisas de inúmeros estudos sobre o Município e sua sede:

CHAVES, Danisa. A Folia de Reis na cidade de Três Corações: um estudo sobre cultura popular.
Dissertação. Programa de Mestrado em Letras, UninCor, 2011.
32
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Benefredo de Souza. Nascido em Três Corações do Rio Verde, no dia 2
de dezembro de 1907 e falecido em 2 de outubro de 1996. Filho de
tropeiro deixou como contribuições à cultura da terra natal suas
habilidades como músico (violinista), jornalista, professor e historiador.
Obra de referência: Datas e Fatos da Terra do Rio Verde, 1971.



João Garcia da Fonseca. Obra de referência: Três Corações e sua
História, 1984.



Victor Cunha. Nascido em Três Corações em 15 de setembro de 1929.
Músico, compositor, poeta e cronista, ligado às artes, aos esportes e aos
meios de comunicação da cidade. Obra de referência: Três Corações,
hoje... um pouco de sua história, 2012.

(iii) Personalidades identificadoras: heróis da resistência e Rei Pelé



Guerra do Paraguai (1864/1870). Joaquim Mathias Assumpção Palestina
nasceu na cidade de Três Corações em 1840 e graduou-se como oficial
no Rio de Janeiro. Em 1867 foi designado para comandar um batalhão
na Guerra do Paraguai quando, em uma das batalhas, foi ferido no
peito por uma lança paraguaia, falecendo no mesmo ano; seu corpo
foi sepultado na cidade. Dá nome a uma praça.



Revolução de 1930. Capitão Djalma Soares Dutra, nascido no Rio de
Janeiro, veterano da Coluna Prestes, participou da tomada do 4o RCD Regimento de Cavalaria Divisionária de Três Corações, à época
atacado pela parte norte, leste e oeste da cidade, pelo alto do
cemitério municipal, pelas torres das Igrejas Matriz e do Rosário e pelo
morro

do

Bairro

Cotia

(CUNHA,

2012).

O

Capitão

morreu,

acidentalmente, em razão de um tiro dado por uma sentinela
cumprindo a própria ordem do superior. Inaugurado monumento em
outubro de 1931 às margens da Rodovia MG-862, que liga a cidade a
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São Bento Abade, próximo à Colônia Santa Fé, em memória ao
aniversário da morte do Capitão revolucionário.
Figura. Monumento ao Capitão Djlma

Fonte: blog tempus edax rerum.



II Guerra Mundial (1939/1945). Benedito Alves nasceu em 1922, estudou
no grupo Escolar Bueno Brandão, alistou-se em 1940 no exército
(unidade de Três Corações) e logo foi promovido a cabo. Em 1944
integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e embarcou para a Itália
durante a 2a Guerra Mundial. Foi morto no mesmo ano, acidentalmente,
com um tiro do próprio armamento que havia deixado cair ao chão.
Dá nome a uma rua.



Edson Arantes do Nascimento (Rei Pelé). Natural de Três Corações, sua
fama é mundial, reconhecido como uma das maiores personalidades
dos esportes de todos os tempos, e estrela de primeira grandeza do
futebol, tendo sido tricampeão da Copa do Mundo. Dá nome à praça
e diversos monumentos da cidade.
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6.6. Patrimônio Paisagístico

6.6.1. Ambiência e paisagem urbana
O sítio ondulado e cortado pelas sinuosas curvas do Rio Verde, juntamente
com um conjunto edificado, em sua maioria, horizontalizado, confere certa
harmonia e beleza à paisagem urbana, deixando ao observador ainda
identificar a morfologia de seus atributos naturais singulares.

O

processo

de

crescimento,

especialmente

da

massa

edificada

e

verticalizada na área central da cidade, representa uma ameaça à
visibilidade dos bens históricos e seu destaque na paisagem. Toda cidade quer
crescer, o que importa é a qualidade da ocupação e da expansão urbana.
Figura. A Igreja Matriz ganha um concorrente pelo protagonismo da cena

Foto: Sansão Bogarim. Extraído de: Fragmentos da cidade: história e memória em Três Corações por Três Corações.
MELO. Carina A. D. de, 2008.

No caso específico do Centro, a revisão dos parâmetros de uso e ocupação
do solo urbano deve resguardar a ambiência original e o entorno dos bens
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tombados, indicando as áreas onde adensar e as áreas de entorno para
proteção da visibilidade do acervo cultural construído da cidade.

As questões que afetam os bens tombados relacionam-se com o seu
enquadramento espacial na malha urbana, pela inadequação do tratamento
das áreas de entorno e invisibilidade da sinalização e da informação sobre o
bem. Tal situação é agravada pela poluição visual das áreas de entorno,
desconforto ambiental pela poluição sonora, acanhamento das áreas onde
se encontram e falta de acessibilidade plena ao bem.

Quanto ao conjunto de edificações originais, testemunho do processo de
urbanização da Cidade ao logo do tempo, que configuram o sítio da área
central, o quadro é de desordem urbana, acarretando a invisibilidade do
patrimônio construído, prejudicando a paisagem e a ambiência urbana, pela
falta de regramento quanto à disposição de placas e letreiros em suas
fachadas.
Figura. Desordem urbana

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

Em relação a novos parcelamentos, é importante se observar medidas que
garantam adequada implantação ao sítio, evitem a raspagem predatória do
solo e cortes radicais de terreno para abertura das vias, além da articulação
com a malha urbana existente, de modo a preservar valores ambientais e
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paisagísticos. Registra-se que a inobservância de tais aspectos tende a
acentuar problemas de drenagem e mobilidade que a cidade já enfrenta. De
acordo com técnicos municipais, atualmente, a supressão de espécies
arbóreas em novos parcelamentos só é autorizada para implantação de vias
públicas previstas em projeto.

Independentemente da discussão maior sobre a ocupação de lotes e glebas
vagos em locais já dotados de infraestrutura no contexto da modulação da
necessidade de novas áreas para expansão da cidade, a revisão dos
parâmetros urbanísticos para novos parcelamentos deve ser proposta tendo
em vista a qualidade dessa expansão, a recomposição da vegetação do
bioma, e a mitigação das deseconomias urbanas.
6.6.2. Meio rural
Ainda que não contenha em seu território atributos ambientais especiais, a
ambiência conjugada do ‘mar de morros’, de sua rica hidrografia e das serras
que parecem protegê-lo em suas bordas, constituem recursos ainda a
explorar, no âmbito de uma política de turismo mais ampla.

Exemplo de iniciativa já promovida pela Prefeitura, o circuito de balonismo
explora esses recursos, mas há outras modalidades do turismo de aventura que
poderiam ser também potencializadas, a exemplo dos circuitos de trekking e
mountain bike que até já ocorrem no município, tendo como fator de atração
os atributos ambientais regionais.

178

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Figura. Cartaz e concentração do evento de balonismo

Fontes: Prefeitura Municipal de Três Corações e www.bluesky.net.br.

Café e produtos derivados do leite, que integram as atividades que compõem
o PIB do Município, se atêm ao seu valor de produção do setor primário.
Programas e ações de estímulo ao empreendedorismo rural, especialmente
aqueles voltados para a produção artesanal, se espalham pelo país, como
forma de agregar valor aos seus produtos e na divulgação de sua qualidade e
marcas.

Uma política de turismo mais ampla auxilia na construção de um ambiente
favorável para a diversificação da economia e a geração de trabalho e
renda dos pequenos produtores, tornando mais atrativo o Município para o
turista. A liderança para a formulação de um programa de fomento ao turismo
rural em Três Corações pode partir da Prefeitura, em conjunto com os demais
agentes interessados, de forma a identificar seu potencial, traçar uma
estratégia e buscar as fontes de financiamento necessárias, criando as
sinergias requeridas e a infraestrutura - hoteleira, de lazer, de produção e de
atendimento ao turista.

Produtos da tradição local de produção como os citados acima, mas com o
tratamento gourmet, por exemplo, hoje atraem multidões de interessados,
constituindo-se em novo segmento do turismo mundial.
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Três Corações possuiu um produto culturalmente identificado, a Cachaça
Baronesa envelhecida em barris de carvalho por 10 anos, tendo sido
premiada em 1995 no Festival da Cachaça de Belo Horizonte, por exemplo.
(Extraído de: http://www.mapadacachaca.com.br/guia/cachaca/baronesa/).

No cenário de potencialidades da associação entre produção agrícola local
e o turismo, Três Corações, que já é produtor de uvas, emerge na produção
de vinho.

Após 12 anos de pesquisa da EPAMIG em associação com um

produtor local, logrou com sucesso adaptar ao terroir local as uvas destinadas
à produção de vinho, tendo melhor adaptação uvas Syrah.

O vinho

produzido na região, ainda em pequena escala, já é comercializado no
mercado brasileiro, tendo sido, inclusive, premiado no circuito de degustação
internacional.

Outro potencial identificado no Município, diz respeito ao patrimônio histórico
construído no meio rural - antigas fazendas que permanecem desde dois
séculos atrás presentes em seu território. Levantamento realizado por Cícero
Ferraz Cruz, intitulado Fazendas do Sul de Minas Gerais, arquitetura rural dos
Séculos XVIII e XIX, publicado em 2008, apresenta um detalhado levantamento
de cerca de 100 fazendas da região, desde seu contexto histórico, passando
pelas características arquitetônicas e métodos construtivos, até o estado em
que foram encontradas durante a visita. Em Três Corações havia 3 fazendas,
ainda identificáveis: Fazenda Grotão (ativa e descrita em detalhe) e as
Fazendas do Rapa e Ivã Correia.
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Figuras. Fazenda Grotão

(Extraído de: CRUZ, 2008)

Trata-se de um potencial regional para o turismo rural que poderia ser
organizado nos moldes das associações das fazendas de café do Vale do
Paraíba, por exemplo.

6.6.3. Ipês

Em visita à Cidade durante o mês de agosto, que surpresa e encantamento com
a floração das centenas de ipês - brancos, amarelos e roxos -, espalhados pela
paisagem de Três Corações!

Figuras. Ipês de Três Corações

Fontes: IBAM/PDTC, 2017 e www.imgaram.com.

Muitas cidades associam sua imagem exterior com as mais variadas espécies
de flores, no Brasil e no mundo. Não seria uma boa ideia, além de ser a Terra
do Rei Pelé, ser também a Rainha dos Ipês?
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Essa mensagem, além do viés estético da beleza, poderia associar a imagem
da cidade à preservação dos dois biomas aos quais pertence, na transição
entre o Cerrado e a Mata Atlântica, sendo o ipê, dependendo da variedade,
pertencente aos dois.

Para tanto, seria preciso desenvolver um projeto paisagístico para toda a
cidade, que utilizasse não só o ipê em sua arborização, mas as variadas
espécies vegetais desses biomas. Tal projeto cumpriria também a função de
orientar, além de um plano de arborização urbana, a produção de mudas do
horto da cidade, a recomposição das matas ciliares, a composição das áreas
verdes e praças, a reposição e/ou arborização em propriedades privadas e
dos novos parcelamentos.

6.7. Instrumentos de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico
Como todo Plano Diretor elaborado sob a égide do Estatuto da Cidade, o
PDUA 2006 de Três Corações traz os comandos básicos de proteção do
patrimônio

histórico

e

cultural,

em

observação

aos

preceitos

gerais

estabelecidos pela CFRB de 1988 para esta matéria.

Entretanto, para deixar de ser apenas uma carta de intenções, é necessário
que os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor, ganhem
materialidade na legislação urbanística que o complementa e concretude
nas ações de licenciamento e fiscalização do parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano e no Código de Obras e Edificações. E mais, na legislação
específica e nas políticas setoriais de cada Administração, nesse caso a de
proteção do patrimônio histórico e cultural.

O embate entre conservação e progresso é velho e um falso paradoxo, pois a
saída é conhecida pela adoção das premissas do desenvolvimento

182

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

sustentável e do cumprimento da função social da propriedade urbana e
rural.

A legislação urbanística do Município, em especial a de zoneamento de 2015,
não faz qualquer menção ou traça qualquer estratégia ou regime especial
quando às áreas de entorno de bens culturais, ou mesmo às intervenções aos
mesmos na legislação edilícia, ademais desatualizada e inadequada no
atendimento de parâmetros de conforto ambiental, requeridos pelos códigos
de obras modernos.

A legislação específica de proteção do patrimônio histórico e cultural vigente
também precisará ser atualizada e ter completada a sua abrangência, em
conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, ora em revisão.

Pela observação da dinâmica do mercado imobiliário local e da ineficácia
dos instrumentos de proteção vigentes, 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’.

A querela estabelecida em torno do Inventário de bens imóveis de interesse
do patrimônio histórico e cultural, realizado pela Prefeitura em 1998, para
atender aos requerimentos de candidatura aos repasses do ICMS Cultural do
Estado, acarretou a paralisação de uma ação que é corriqueira no âmbito de
uma política de preservação.

É hoje um impasse indesejado, tendo como contendores a SELTC, o Ministério
Público e os proprietários de imóveis particulares constantes do Inventário,
sendo necessário, para o bem da memória de Três Corações, pacificar o
entendimento sobre o papel do inventário como ferramenta de avaliação do
patrimônio existente e das indicações técnicas que fornece para instruir ou
não a justificativa da aplicação do instrumento do tombamento em cada
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caso. Em 2015, com o apoio de uma consultoria especializada, foi realizada a
revisão

do

Inventário

de

1998,

acarretando

os

resultados

a

seguir

apresentados.
Quadro: Bens imóveis, equipamentos e monumentos de interesse do Patrimônio Histórico e
Cultural de Três Corações
Inventário 1998
Setores

Revisão 2015

Bens
Inventariados

Bens
Tombados

Bens
Remanescentes

Bens
Demolidos

Proposta
de
Exclusão

Bens
Remanescentes

Com potencial
para
Tombamento
imediato

SU 1

109

6

103

17

56

30

2

SU 2

12

3

9

0

6

3

0

SU 3

3

1

2

0

1

1

1

SU 4

16

2

14

0

12

2

0

SU 5

3

0

3

0

3

0

0

SU 6

8

0

8

0

5

3

0

SI

-

-

-

-

-

-

-

SR
Totais

4

1

3

0

0

3

0

155

13

142(1)

17(2)

83

42

3(3)

Figura. Mapa dos Setores do Inventário

Fonte, IBAM/PDDUA, 2017.
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Quadro: Encaminhamentos a serem observados nas proposições do PDUA 2017
Circunstâncias

Impactos

Encaminhamentos

(1) Bens Remanescentes

Necessário novo inventário

Terão os critérios estabelecidos no
PDUA 2017

(2) Bens Demolidos

Perda de um registro concreto da
presença das famílias e sua
contribuição à Cidade

Devem ter parâmetros específicos
quanto à inserção de nova edificação
no terreno, a fim de assegurar a
qualidade da ambiência urbana em
risco e a volumetria do entorno

Desfalque na memória do Município e
da Cidade
Risco de comprometimento da
ambiência urbana
(3) Com potencial para
Tombamento imediato

Geralmente consistindo em próprios
públicos ou institucionais

Terão eventual validação nas
proposições do PDUA 2017

Fonte, IBAM/PDDUA, 2017.

Como admitido pela SELTC, há dúvida quanto aos critérios técnicos adotados
para a verificação do valor testemunhal dos bens arrolados no Inventário de
1998 e, como a sua revisão foi feita com base neste, é necessário refazê-lo ou
corrigi-lo. Desta feita adotando metodologia participativa e critérios técnicos
válidos, conforme orienta o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, na publicação Educação Patrimonial: Inventários Participativos manual de aplicação, 2016.

O processo de elaboração de um inventário como esse, deve ser aproveitado
para criar um ambiente compreensivo sobre sua utilidade e necessidade. É
uma oportunidade para informar que, antes de representar qualquer
cerceamento à propriedade de um imóvel classificado como sujeito à
proteção - que admite diferentes graus de preservação -, significa gozar de
estímulos tributários e urbanísticos, tais como: redução/isenção do IPTU ou
aplicação da Transferência do Direito de Construir, que funcionam como uma
compensação pela manutenção dos valores e integralidade testemunhal do
bem imóvel.

Tais previsões devem constar das proposições do PDUA 2017 e da legislação
urbanística que o complementa. Dessa forma, cumprindo a sua função social
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na garantia da permanência da memória de Três Corações, que é um bem
comum de todos os seus cidadãos.
Figura: Mapa dos bens tombados

Fonte: IBAM/PDDUA , 2017.
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Quadro: Bens tombados pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Três Corações
Nome do bem tombado

Ano/Período

Tipo de bem

Justificativa

Instrumento de
proteção legal

Agência do Banco do
Brasil

Inaugurada
em 5/7/1916

Edificação

Primeira agência do banco no Estado de Minas
Gerais e 12a no país.

Decreto nº 744
04/jan./1994

Antigo Fórum

Início Séc. XX

Edificação

Sede original do Fórum da Cidade, entre outros
usos foi escola, Prefeitura, Casa da Cultura e hoje
abriga o Museu Terra do Rei.

-

Igreja Matriz da Sagrada
Família

1928

Igreja

Construída em estilo neogótico abriga inúmeros
painéis religiosos do pintor sírio-libanês Pedro
Zogbi.

Decreto nº 776
11/nov./1994

Parque Infantil Rodrigo
Morais Abdalla

1760

Sítio Urbano

Local onde foi erigida a primeira Capela
consagrada aos santíssimos corações de Jesus,
Maria e José por Tomé Martins da Costa, dando
origem ao povoado de Três Corações.

Decreto nº 989

Praça Pelé

1971

Homenagem ao seu ilustre filho da terra - “Atleta
do Século XX" e tri- campeão mundial de futebol.

Decreto nº 990
07/jan./1999

O portão contém marcas de balas disparadas
durante os combates da Revolução de 1930, em
um total de cinco perfurações.

Decreto nº 991
07/jan./1999

Praça e
Monumento

07/jan./1999

(estátua de
Pelé)
Portão do Cemitério São
João Batista

1930

Equipamento
Monumento

Locomotiva a vapor
‘maria fumaça’

-

Veículo
Monumento

Localizada na Estação Ferroviária, restaurada e
inaugurada em 1984 no Centenário de Três
Corações para homenagear os ferroviários que por
aqui passaram.

Decreto nº 992
07/jan./1999

Cruzeiro da Praça da
Saudade

-

Praça e
Monumento

Local de combate e morte de militares da
Revolução de 1930.

Decreto nº 993
07/jan./1999

Ponte dos Boiadeiros

1924

Ponte

Construída para desviar a passagem das boiadas
pelo centro da Cidade, em razão dos incômodos
que causava aos moradores.

Decreto nº 994
07/jan./1999

Monumento a Djalma
Dutra

1931

Monumento
ao Herói
(placa de
bronze fixada
em um pilar
de alvenaria)

Localizado na Rodovia Fernão Dias, nas
proximidades da Colônia Santa Fé, local onde
tombou, a placa que homenageia o revolucionário
traz os seguintes dizeres: “Aqui terminou os dias
de sua vida o grande sonhador com a liberdade de
sua pátria, Capitão Djalma Soares Dutra. Em
12/10/1930”.

Decreto nº 995
07/jan./1999

Sede da Estação da
Rede Ferroviária Federal
S/A

1884

Edificação

Inaugurada pelo Imperador D.Pedro II,
originalmente sede da Estação Ferroviária da
Minas Rio Railway, marco do desenvolvimento de
Três Corações

Decreto nº 1.482
07/dez./2004

Ponte de Ferro da Rede
Ferroviária Federal S/A

1959

Equipamento

Situada no Bairro Triângulo, unindo os dois lados
do Rio Verde, hoje une o passado ao presente,
com sua história e suas saudades.

Decreto nº 1.483
07/dez./2004

Caixa D’água da Rede
Ferroviária Federal S/A

1894

Equipamento
Monumento

Situada à Rua Luciano Andrade Peixoto, próxima
ao nº 356, no Bairro Triângulo, abasteceu por
muitos anos as antigas locomotivas a vapor, sendo
referencial para a comunidade local.

Decreto nº 1.484
07/dez./2004

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações.
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7. MEIO AMBIENTE
7.1. Meio Ambiente e o PDDUA/2006 de Três Corações
O enfoque ambiental priorizado neste relatório refere-se à análise do tema no
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA/2006) do
Município de Três Corações - Lei Complementar n° 0192/2006 e demais
instrumentos regulamentados no Município que deverão ser adotados como
referências na identificação das principais condicionantes territoriais.

De maneira geral, a temática ambiental se apresenta de forma transversal ao
longo do texto do PDDUA/2006, notadamente ao tratar os temas saneamento
e desenvolvimento rural. Embora traga como diretriz geral atuar com base na
sustentabilidade, dedicando artigo específico (Art. 5º), não há seção
específica para o meio ambiente como há para outras questões de interesse
do Município.

O

Art.

2º ,

que

trata

das

diretrizes

gerais

do

PDDUA/2006,

define

especificamente para a gestão ambiental as seguintes orientações:
“IV - planejamento do desenvolvimento da cidade, da
distribuição espacial da população e das atividades econômicas
do Município e do território sob sua área de influência, de modo a
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico;
XIII - Audiência Pública com a população interessada nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades
com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente
natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;”

Contudo, o artigo Art. 3º ao definir os instrumentos para cumprir as diretrizes do
PDDUA, não recepciona em seu texto aqueles relacionados à política
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ambiental e já definidos pela Lei n° 6.938/1981 (Política Nacional do Meio
Ambiente), que pudessem fazer cumprir as diretrizes relacionadas ao meio
ambiente, como o licenciamento ambiental. A título de exemplificação, para
o tema do patrimônio, o PDDUA/2006 abriga a legislação existente: V promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Outro exemplo que merece destaque é o Art. 1433 e o Art. 1534 da seção sobre
o desenvolvimento rural em que o texto do PDDUA/2006 não recepciona o
Código Ambiental (vigente à época) como instrumento de proteção das
áreas frágeis da zona rural, como faixas marginais dos corpos hídricos e áreas
de nascentes.

Nota-se, no entanto, que a seção sobre o desenvolvimento rural do Município
(Seção II - Art. 15), inclui em suas diretrizes a criação de programas de controle
de erosão (Inciso IX) e o anexo VI, que trata das ações a serem desenvolvidas
(para o saneamento e meio ambiente), sugere a criação de mecanismos
para a recomposição da mata ciliar em toda a bacia hidrográfica do Rio
Verde, dentro dos limites do Município, além da preservação das minas e
nascentes.

A entrevista realizada para o levantamento de informações junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente35 corrobora a sugestão acima do PDDUA/2006,
pois um dos principais problemas ambientais destacado foi a degradação dos
rios Verde e do Peixe, com o assoreamento provocado pelo depósito de
entulhos em suas margens e pela destruição das matas ciliares. Também foi
evidenciado o crescimento da cidade em direção aos rios, sendo uma área
33Art.

14. O desenvolvimento rural tem por fim assegurar qualidade de vida aos que habitam e trabalham no
meio rural, em conformidade aos ditames da justiça social e da preservação da natureza para as presentes
e futuras gerações.
Art. 15. Inciso X - estabelecer políticas de controle das atividades, das ações e das fontes poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente.
35 Visita 2B no período de 26 a 29/09/2017. Levantamento de informações junto a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Entrevistados: Karina Ximenes (Secretária Municipal de Meio Ambiente) e Ulisses Stella
(Diretor de Regularização Ambiental e também membro do IEF - Instituto Estadual de Florestas).
34
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vulnerável às enchentes. Contudo, a equipe técnica da Prefeitura afirma a
preocupação de garantir a proteção de APPs em novos parcelamentos do
solo.

O Zoneamento Urbano define duas zonas de interesse para a gestão
ambiental, no que se refere ao condicionamento do uso face às restrições
ambientais: a Zona Especial de Preservação Ecológica (ZE 2), que definiu 06
(seis) áreas nesta condição no perímetro urbano; e a Zona Especial Sujeita a
Inundações e Deslizamentos (ZE 3), também denominada de Unidades de
Controle Ambiental. O Quadro a seguir mostra as definições para essas zonas.

Quadro: Zonas Especiais de Interesse para a Gestão Ambiental
Zoneamento

Definição

Art. 10, Inciso II: Zona Especial
de Preservação Ecológica (ZE
2)

Art. 17. Conjunto das áreas do
território municipal, localizadas na
área urbana, não parceláveis.

Art. 10, Inciso IV:

Art. 18. As unidades de controle
ambiental são espaços localizados
na zona urbana ou rural, cujas
características físico-territoriais
exijam controles de parcelamento,
uso e ocupação do solo.

Zona Especial sujeita a
inundações e deslizamentos (ZE
3)

Art. 19. São áreas de controle
ambiental:
I – as bacias cujos recursos hídricos
sejam utilizados para abastecimento
público;
II - as áreas que, em função das suas
características geotécnicas e
geodinâmicas, requeiram controles
especiais para ocupação e uso;
III - a faixa non aedificandi ao longo dos
cursos d’água do Município de acordo
com Lei Federal.

Em relação ao uso dessas Zonas (ZE 2 e ZE 3), o PDDUA/2006 define que é
vedada a utilização do solo para uso residencial, comercial, serviço e industrial
(...), Art. 29. Cabe mencionar que a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano,
Lei Complementar n° 406/2015, não faz referência a estas zonas especiais.

Sobre os Instrumentos da Política Urbana, o PDDUA/2006 institui em seu Art. 38
que fica autorizada a aplicação do instrumento de operação urbana
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consorciada36 nas seguintes áreas: II - áreas de controle ambiental; VI - em
recuperação de áreas degradadas.

7.2. Análise dos Vetores de Pressão
A localização dos polígonos das áreas que compõem a Zona Especial de
Preservação Ecológica (ZE 2) está representada no mapa do Anexo III-B do
PDDUA/2006,

que

também

apresenta

suas

respectivas

coordenadas

geográficas. Assim, a análise dos vetores de pressão sobre as Áreas da Zona
Especial de Preservação Ecológica (ZE 2) definidas no Zoneamento do
PDUA/2006 foi realizada através de dois métodos:


análise visual comparativa dos polígonos no mapa do Anexo III-B com
as imagens de satélite do software Google Earth, através de
demarcação manual; e



construção dos polígonos no software ArcGIS com as coordenadas
fornecidas no referido anexo.

Com as referências do Anexo III-B do PDDUA/2006 não foi possível identificar o
polígono das Áreas 4, 5 e 6 através da demarcação visual nas imagens de
satélite do software Google Earth. Desta forma, utilizou-se como referência o
polígono demarcado através do software ArcGIS.

No que se refere às diferenças de posicionamento e tamanho dos polígonos,
comparando as duas metodologias utilizadas, ocorreu que: a Área 2 (Mata do
Cafezinho) apresenta uma diferença no tamanho do polígono, que não
compromete as análises realizadas; e a Área 3 (Mata Fernão Dias) possui um
deslocamento expressivo, conforme mostra a Figura a seguir.

Art. 35. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas
pelo Poder Público Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área, transformações urbanísticas, estruturais,
melhorias sociais e controle ambiental.
36

191

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Figura: Área 03 da ZE 2 - diferença de posicionamento de acordo com o método de
demarcação

Local incorreto
(coordenadas erradas)

Local correto do
polígono

Fonte: Imagem Google Earth. Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em 25/11/2017.

O polígono verde foi delimitado de forma manual no software Google Earth,
enquanto o outro através do software ArGIS, a partir das coordenadas
geográficas fornecidas no Anexo III-B do PDDUA/2006, sendo necessária
avaliação da equipe da Prefeitura para verificar a posição real desta área.

Em uma análise preliminar, através das imagens de satélite do software
Google Earth, foi possível observar os potenciais vetores de pressão nas áreas
da Zona Especial de Preservação Ecológica (ZE 2). Essas pressões, de maneira
geral, caracterizam-se pelo crescimento urbano, pela proximidade do distrito
industrial e de áreas de produção agrícola.

(i) Área 1. Mata do Canto do Rio:

A Área 1 está situada na mancha urbana e se localiza entre duas rodovias em
seu sentido longitudinal. Está a uma distância de aproximadamente 90 metros
da margem do Rio Verde, que é composta por mata ciliar. Este fragmento
pode ter a presença de pequenos animais que fazem trânsito entre o rio e sua
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mata ciliar. Neste caso, a proximidade com as rodovias pode afetar a
dinâmica de sobrevivência desses animais.

Em sua porção norte, há a presença de loteamentos urbanos, que se
caracterizam como um potencial vetor de pressão para esta área, pois não
há rodovia (rua ou avenida) que sirva de tampão para o crescimento desses
loteamentos como há na porção sul do fragmento.

Figura: Área 01 da ZE 2 - PDDUA/2006

Fonte: Imagem Google Earth. Método Manual de Demarcação. Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em 25/11/2017.

(ii) Área 2. Mata do Cafezinho:

A Área 2 está situada na mancha urbana e dista, aproximadamente, 150
metros do Rio Verde. Contudo, há entre estas feições loteamentos urbanos
que impedem o fluxo de possíveis animais presentes no fragmento florestal e
na mata ciliar. Esta situação se repete com os fragmentos florestais, que não
integram a ZE 2, próximos a Área 2.

Na Figura a seguir, com maior

detalhamento da imagem, é possível observar que os vetores de pressão
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nesta área são a proximidade com rodovias e o aglomerado urbano a sua
volta, principalmente em suas porções leste e sul.

Figura: Área 02 da ZE 2 - PDUA/2006. Método Manual de Demarcação

Fonte: Imagem Google Earth. Método Manual de Demarcação / Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em 25/11/2017.

Figura: Área 02 da ZE 2 - PDUA/2006. Método Manual de Demarcação

Fonte: Imagem Google Earth. Método Manual de Demarcação / Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em 25/11/2017.
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(iii) Área 3. Mata Fernão Dias (em frente ao Parque Flores):
Optou-se por realizar a análise pelo polígono demarcado manualmente pelo
software Google Earth, pois este aparenta estar mais alinhado ao mapa do
Anexo III-B do PDDUA/2006. A Área 3 está situada fora da mancha urbana e
possui como vetores de pressão o distrito industrial localizado em sua porção
leste, uma área de produção agrícola em sua porção norte e faz fronteira
com a Rodovia Fernão Dias em sua porção sul. Cabe destacar que este
fragmento possui elevado grau de conservação, que pode ser observado
pela densidade de vegetação apresentada.

Na Figura a seguir, é possível identificar que este fragmento possui em seu
entorno outras áreas verdes: a mata ciliar do Rio do Peixe, densamente
vegetada, em sua porção sul. Contudo estas feições são cortadas pela
Rodovia, que representa um vetor de pressão ao trânsito de animais; já em sua
porção norte, observa-se que há presença de um corredor de vegetação que
se difere do padrão de produção agrícola, que se caracteriza como Área de
Preservação Permanente (APP) de rio, conforme mostra os dados do Cadastro
Ambiental Rural (a ser verificado).

Figura: Área 03 da ZE 2 - PDUA/2006

Fonte: Imagem Google Earth. Método Manual de Demarcação / Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em 25/11/2017.
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(iv) Área 4. Mata da Umuarama:

A Área 4 está situada fora dos limites da mancha urbana, contudo faz fronteira
com a mesma. Apresenta expressiva área vegetada, sendo possível identificar
alguns usos: em sua porção noroeste há um açude e algumas edificações; e
em sua porção mais ao sul também possui edificações isoladas e uma estrada
de terra. Sendo que o PDDUA/2006 restringe o parcelamento do solo nestas
áreas.

Figura: Área 04 da ZE 2 - PDUA/2006

Poligonal traçada de
amarelo é incorreta.
Toda área de mata
nativa do clube
Umuarama deveria
estar inserida no
polígono

Fonte: Imagem Google Earth. Demarcação pelo software ArcGIS / Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em
25/11/2017.

(v) Área 5 e Área 6. Mata da Associação Marechal Rondon e Mata do Atalaia:

As Áreas 5 e 6 são contíguas, como mostra a Figura a seguir, e podem
representar um mesmo polígono para a análise dos vetores de pressão. A Área
6 apresenta a maior extensão territorial dentre todas as áreas da ZE 2,
principalmente, quando integrada à Área 5. E o seu entorno também é o com
maior presença de vegetação, incluindo aquelas legalmente protegidas.
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A sua porção sudoeste está próxima do Rio Verde, que possui largura de,
aproximadamente 50 metros, conforme medição37 no Google Earth, sendo
que sua faixa marginal, pelo Código Florestal, é de 50 metros para a
preservação da mata ciliar. Isso representa um potencial para a preservação
e recuperação ambiental das Áreas 5 e 6.

A Área 6 é cortada por corpos hídricos cujas nascentes estão fora de seu
polígono e próximas das áreas com usos antrópicos relacionados à
urbanização e produção agrícola.

Dentro de sua área é possível identificar: uma feição alagadiça que pode ser
formada pela drenagem natural ou por um represamento artificial, sendo
necessário checar em campo alguns usos como vias de acesso. Em sua
porção sudoeste observa-se um pequeno avanço de atividade agrícola. E a
Área 5 é a que possui maior pressão pelo crescimento urbano.
Figura: Área 05 e Área 06 da ZE 2 - PDUA/2006

Mata do Atalaia

Mata da Associação
Marechal Rondon
(Mata dos Escoteiros)

Fonte: Imagem Google Earth. Demarcação pelo software ArcGIS / Data da Imagem 06/09/2017. Consultado em
25/11/2017.

Esses dados não apresentam precisão cartográfica e servem para uma leitura preliminar das
características ambientais das áreas da ZE 2.
37
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7.3. Política Municipal de Meio Ambiente
O Município de Três Corações instituiu a Lei n° 3831/2013, que dispõe sobre “a
política de proteção, conservação e controle do meio ambiente e da
melhoria da qualidade de vida (...)”. De acordo com as informações
disponibilizadas

pela

Prefeitura

esta

lei

municipal

ainda

não

foi

regulamentada.

A Lei municipal n° 3831/2013 define:


os princípios da Política Ambiental;



o Sistema Municipal de Meio Ambiente, dedicando especial atenção às
ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente;



o controle e a fiscalização das fontes poluidoras e da degradação
ambiental;



as penalidades;



o Fundo Municipal de Meio Ambiente;



disposições finais.

Com exceção do Capítulo III sobre o controle e fiscalização ambiental, não há
definições específicas para os demais temas da gestão ambiental, como as
ações de preservação e recuperação ambiental. Estas ações estão dispersas
nas atribuições do Conselho e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Cabe destacar que este dispositivo se institui após a promulgação de
importantes marcos normativos para a gestão ambiental, a saber:


Lei Complementar n° 140/2011, que define as atribuições para a gestão
ambiental municipal, bem como as diretrizes para o licenciamento das
atividades de impacto local e ações de cooperação entre os demais
entes federativos;



Lei n° 12.651/2012, Código Florestal, que institui o Cadastro Ambiental
Rural;
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E na esfera municipal, tem-se a aprovação do PDDUA em 2006, que traz
referencias fundamentais para a gestão ambiental, especialmente, no
que se refere a definição da Zona Especial de Preservação Ecológica
(ZE 2) e a Zona Especial de áreas sujeitas a inundações e deslizamentos
(ZE 3);

Neste sentido, ressalta-se que, de acordo com a legislação municipal
consultada, a Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Três
Corações vigente não recepciona com clareza instrumentos importantes
definidos na legislação federal:


Zoneamento ambiental, já que uma das atribuições do Conselho
Municipal de Meio Ambiente é identificar a existência de áreas
degradadas ou ameaçadas de degradação (Art. 4º, inciso X), bem
como (...) mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no
Município, entre outras ações desta natureza;



Sistema de Informações Ambientais;



Avaliação de impacto ambiental; entre outros instrumentos com a
finalidade de mitigar possíveis impactos ambientais.

Ou seja, os instrumentos para a execução da Política Municipal de Meio
Ambiente não estão plenamente definidos e não possuem capítulo específico.

As orientações e referências à proteção do meio ambiente encontram-se de
maneira dispersa a partir das ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
isto é, observam-se ações definidas, mas os instrumentos de execução não são
identificados e regulamentados de maneira suficiente.

Além disso, o texto não traz objetivos concretos que sejam aderentes à
dinâmica territorial municipal para garantir a qualidade de vida definida no
Art. 1º, considerando o potencial agrícola de seu território, a existência do
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distrito industrial e, consequentemente, os impactos associados a estas
atividades.

7.3.1. Áreas verdes e sustentabilidade ambiental
O planejamento e a gestão dos recursos e bens naturais de um território
visando a sua proteção e conservação está, diretamente, relacionado à
manutenção da dinâmica do ecossistema local ou regional.

Para isso, é preciso identificar as interrelações entre os diversos elementos do
ambiente para garantir que os ciclos naturais ocorram de maneira equilibrada
e compatível com as dinâmicas de desenvolvimento econômico e expansão
urbana, tendo como finalidade a mitigação dos impactos e das pressões
sobre o ambiente para garantir a qualidade ambiental, em consonância com
a qualidade de vida da população.

Para a formulação de políticas de proteção ambiental, algumas estratégias
de conservação são extremamente importantes para a manutenção dos
recursos florestais e os serviços ambientais que estes oferecem à sociedade.

Como consequência da expansão urbana e do desenvolvimento de
atividades potencialmente degradantes, há uma intensificação no processo
de fragmentação das florestas nativas, alterando o regime dos ciclos naturais
e gerando uma série de impactos ambientais nas áreas urbana e rural.

Neste

contexto,

a

implementação

de

corredores

verdes,

corredores

ecológicos e o investimento em arborização urbana são ações fundamentais
para promoção da qualidade ambiental, visando proteção e recuperação
ambiental. De maneira geral, estes sistemas de proteção e conservação
ambiental têm por objetivo garantir:
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a manutenção da biodiversidade, através da proteção e recuperação
das áreas naturais;



o fluxo de animais e dispersores de flora;



a melhoria na qualidade do ar, através da captura de CO2;



o aumento da umidade relativa do ar;



a redução da propagação do som;



o sombreamento das áreas;



a melhoria na circulação das águas pluviais e na infiltração no solo,
mitigando os processos erosivos; entre outros.

Considerando a necessidade de recepcionar na revisão do PDDUA
orientações que possam aprimorar o sistema de proteção e conservação
ambiental do Município de Três Corações, são destacadas as principais
referencias que devem ser observadas para a complementação das
informações ambientais. Especialmente aquelas que deverão orientar a
construção de condicionantes territoriais suficientes para embasar os
instrumentos de controle do uso e ocupação do solo, dentre os quais se
destacam:


o Macrozoneamento municipal;



os perímetros urbanos e de expansão urbana;



os corredores ecológicos e corredores verdes ao longo dos rios Verde e
do Peixe que se configuram como os principais cursos d’água de Três
Corações;



as unidades territoriais de proteção e conservação ambiental que
possam ser criadas no território municipal.

7.3.2. Corredores ecológicos e corredores verdes
Embora, muitas vezes, sejam tratados como sinônimos, os conceitos de
corredores verdes e corredores ecológicos apresentam algumas diferenças no
que se refere aos seus objetivos e área de implantação.
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O conceito de corredores ecológicos é amplamente discutido no campo da
Ecologia da Paisagem e, geralmente, são ações de escala regional tendo a
finalidade de conectar fragmentos florestais ou Unidades de Conservação. E
se caracterizam como estratégias de conservação para ecossistemas,
altamente fragmentados como a Mata Atlântica.

Já o conceito de corredores verdes se aplica ao ambiente urbano,
denominados pela literatura específica de infraestrutura verde, e tem como
finalidade tornar a “matriz urbana mais permeável ao fluxo gênico, aumentar
o conforto ambiental, melhorar o acesso ao patrimônio cultural e ambiental,
bem como melhorar a oferta de lazer e esporte em contato com a natureza”.
(Resolução SMAC P nº183/2011).

(i) Corredores Ecológicos:

A manutenção de áreas verdes através de corredores ecológicos se
caracteriza como uma importante estratégia para implementar políticas
públicas de conservação ambiental. Em âmbito estadual, o Instituto Estadual
de Florestas de Minas Gerais, instituiu o ‘Projeto Corredor Ecológico - Unindo
Florestas e Articulando Forças’, que tem como objetivo implantar corredores
ecológicos no Estado para garantir a conservação de importantes fragmentos
florestais, protegendo a fauna e a flora para a preservação e manutenção da
biodiversidade e das funções ecológicas dessas áreas.

Segundo o relatório do IEF (2017), as seguintes normas tratam sobre corredores
ecológicos:


Resolução CONAMA n° 9, de 24 de outubro de 1996, que define
“corredor de vegetação entre remanescentes” como área de trânsito
para a fauna;



Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC);
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Lei Estadual MG nº 20.922/2013, que dispõe sobre a política florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado.

A Resolução CONAMA nº 9/1996, tendo como foco o Bioma Mata Atlântica,
considerado como Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988,
traz uma definição inicial sobre corredores ecológicos, tratando-os como
corredores entre remanescentes. Desta forma, define que:
“Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa
de cobertura vegetal existente entre remanescentes de
vegetação primária em estágio médio e avançado de
regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de
trânsito para a fauna residente nos remanescentes.” (Art. 1º,
CONAMA nº 9/1996)

Pelo histórico de ocupação brasileiro, o Bioma Mata Atlântica é um dos mais
afetados com a perda de vegetação nativa. De acordo com o Ministério de
Meio Ambiente38, “os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a,
cerca de, 22% de sua cobertura original e encontram-se em diferentes
estágios de regeneração” e, “além de ser uma das regiões mais ricas do
mundo em biodiversidade, tem importância vital para aproximadamente 120
milhões de brasileiros que vivem em seu domínio, onde são gerados
aproximadamente 70% do PIB brasileiro, prestando importantíssimos serviços
ambientais”.

Neste contexto, a implantação de corredores ecológicos se caracteriza como
uma das principais estratégias de preservação e recuperação ambiental do
Bioma Mata Atlântica, ampliando a conectividade entre os remanescentes
florestais.

Cabe ressaltar que a perda de vegetação nativa gera impactos diretos no
ciclo hidrológico, acarretando escassez hídrica e reduzindo a qualidade das
38

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica.
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águas; mudanças no microclima com o aumento da temperatura local,
gerando

desconforto térmico para

a

população; perda de

solo e

potencialização dos processos erosivos, afetando diretamente a produção
agrícola local e o assoreamento dos rios; além da perda de biodiversidade;
entre outros.

O SNUC, pela sua natureza, traz o conceito de corredores ecológicos
restringindo à conexão de Unidades de Conservação, diferente da CONAMA
09/1996, e a Lei Estadual MG nº 20.922/2013 recepciona a definição do SNUC
em seu texto, e assim, os corredores ecológicos são definidos como:
“(...) porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de
genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das
unidades individuais.” (Art. 2º, inciso XIX, Lei Federal nº 9.985/2000 e
Art. 2º, inciso XIV, Lei Estadual MG nº 20.922/2013)

De acordo com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (2017, p.9), os
corredores ecológicos podem ser classificados de acordo com sua área de
abrangência nas seguintes categorias:
Macro-corredores: grandes corredores que conectam UCs em
diferentes áreas do Estado, ou entre Estados da Federação.
Meso-corredores: corredores intermediários com a função de
conectar pequenas UCs, fragmentos importantes e criar rotas
alternativas de conectividade. A área de abrangência pode
envolver mais de um município.
Micro-corredores: implantados em escala municipal e/ou
regional, possuem a função essencial de conectar fisicamente
pequenos fragmentos florestais, Reservas Legais, APPs e Unidades
de Conservação.

Cabe destacar que esta categorização não restringe a conexão de
remanescentes a áreas de Unidades de Conservação, mas também considera
fragmentos florestais isolados, bem como as áreas de Reserva Legal e as Áreas
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de Proteção e Preservação Permanentes - APPs que podem servir como eixos
de ligação, na escala municipal. Como não há normatização específica sobre
metodologias de implantação de corredores ecológicos, o IEF (2017) definiu
algumas etapas que podem servir como um roteiro técnico para a
identificação e definição de áreas potenciais.

Etapa 1. Definição dos corredores ecológicos

Fases para definição de corredores ecológicos.
Fonte: Adaptado IEF, 2017.

Para esta etapa, as seguintes atividades devem ser executadas para a
definição dos corredores ecológicos:

 Definição de equipe técnica multidisciplinar e interinstitucional com
conhecimento prévio da área proposta para a criação do corredor
ecológico.
 Definição de objetivos e justificativa que estejam relacionados à área de
abrangência do corredor e às demandas específicas do Município para
a área ambiental.
 Delimitação da área de abrangência, que, segundo o IEF (2017), possui
metodologias já descritas sobre o tema. De maneira geral, esta etapa
deve considerar critérios relacionados ao uso e ocupação do solo e às
características ecossistêmicas da região, além de identificar, se possível,
espécie-alvo que se pretende proteger.
 Elaboração de diagnóstico detalhado sobre a área proposta para a
definição de estratégias e construção de um plano de ação.
 Elaboração

de

projeto

técnico,

contendo

as

ações

a

serem

desenvolvidas, a partir das informações levantadas no diagnóstico. E, por
fim, definir o instrumento de reconhecimento ou criação do corredor
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ecológico. O IEF opta por utilizar Decreto como instrumento normativo,
acreditando ter maior segurança jurídica.
Etapa 2. Implantação do Corredor Ecológico

Ações para implementação de corredores ecológicos.
Fonte: Adaptado IEF, 2017.

No processo de implantação dos corredores ecológicos, é preciso identificar
os atores locais que impactam e são impactados pelo projeto de forma direta,
ou mesmo aqueles interessados no tema. Neste contexto, o primeiro passo é
realizar a Mobilização desses atores para que possam integrar as ações de
forma efetiva e participativa. Posteriormente, devem ser realizadas oficinas de
mobilização para a construção de um Regimento Interno e a formação de um
Comitê Gestor.

O Comitê Gestor deve ser reconhecido através de instrumento legal para dar
legitimidade a esta instância, que tem a função de manter os princípios e
diretrizes de gestão do corredor ecológico, sendo referência para qualquer
atividade a ser aí implantada. Com a consolidação do Regimento Interno e
do Comitê Gestor, um Plano de Ação deve ser construído de forma
participativa, contendo as ações a serem implementadas através de diversos
projetos, integrando os atores/instituições envolvidos/as na gestão da área.
(ii) Corredores Verdes:

Os corredores verdes têm como objetivo aumentar a qualidade de vida da
população nas cidades, e é um dos instrumentos que dá concretude às
diretrizes de sustentabilidade do planejamento e da gestão urbana. Neste
sentido, são uma estratégia de conservação ambiental para as áreas urbanas,
caracterizando-se como estruturas lineares abertas, também chamadas de
infraestrutura verde, que assumem diferentes funções, de acordo com as
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especificidades e demandas locais, como turismo ecológico, recreação,
produção sustentável, entre outros.

Também podem servir como eixo de conexão entre fragmentos florestais,
cumprindo uma função de reestruturação ecológica na matriz urbana. De
acordo com Ernstson (2010 apud Maciel e Barbosa, 2015):
“As áreas verdes urbanas, ou Novel Ecosystems, como praças,
parques, florestas urbanas, terrenos baldios, hortas e até mesmo
cemitérios, prestam relevantes serviços aos ecossistemas, tais
como absorção de CO2, manutenção da polinização, dispersão
de sementes, manutenção dos predadores de herbívoros e outros
processos ecológicos importantes, e são de crescente interesse
para a conservação.”

De critérios relacionados à estrutura e função dos elementos naturais e
socioculturais que compõem a paisagem. Segundo Penteado e Alvarez (2007),
“Por serem lineares e estreitos, somente uma gama limitada de
espécies adaptadas à exposição à matriz circundante, espécies
multihabitat e espécies exóticas invasoras (Forman, 1995) adotam
corredores como habitat, com predominância de herbívoros e
plantas tolerantes ao sol pleno. Quanto mais largos, estratificados
e complexos, maior a biodiversidade observada. Entretanto, a
função de habitat não é a principal, mas sim a sua capacidade
de funcionar como condutor ou eixo de circulação.”

Logo, como possuem maior aptidão como eixo de circulação, podem ser
implementados ao longo de vias estratégicas, como avenidas, passeios,
ciclovias, através da arborização urbana, ou mesmo ao longo de linhas
férreas.

Penteado e Alvarez (2007), em estudo sobre a viabilidade de implementação
de corredores verdes em Vitória (ES), propõem que seja realizado um
mapeamento das áreas verdes do Município, considerando praças, parques,
faixas marginais de rios, remanescentes de ecossistemas em áreas públicas ou
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privadas. Posteriormente, a identificação e avaliação de vias para servirem
como eixos de ligação entre as áreas verdes mapeadas, levando em
consideração o potencial de conexão, a estrutura física (como largura das
calçadas) e a apropriação das comunidades do entorno.

Assim como nos corredores ecológicos, é preciso definir um projeto com os
objetivos, justificativa, diretrizes e plano de ação para que a gestão desses
espaços ocorra de maneira eficiente e participativa, sendo aderente à
realidade do Município.

7.3.3. Áreas verdes no Município de Três Corações
O Município de Três Corações está localizado na área de Mata Atlântica do
estado, conforme ilustra a Figura 10, que possui lei específica de proteção, Lei
n° 11.428/2006 - Lei da Mata Atlântica, que regula os usos nos remanescentes
de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária nos estágios
inicial, médio e avançado de regeneração.

No que se refere ao estado de conservação e extensão das florestas no
Município, através da análise de imagens do software Google Earth, é possível
perceber que o processo de fragmentação florestal em seu território se dá
tanto pela expansão urbana quanto pelas atividades agrícolas na zona rural,
como foi descrito anteriormente no tópico sobre os vetores de pressão sobre
as Áreas de Preservação Ecológica (ZE 2) definidas no PDDUA/2006.
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Figura: Área de aplicação da Lei n° 11.428 de 2006 no Estado de Minas Gerais

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2012: arquivo disponibilizado pelo Instituto Prístino; Imagem Google
Earth de 13/12/2015, acesso em 27/11/2017.

O Município possui em sua mancha urbana e proximidades 06 (seis) áreas de
Preservação Ecológica (ZE 2), que se caracterizam como fragmentos florestais
com variadas condições de conservação.

E com a implementação do Cadastro Ambiental Rural, foram identificadas as
áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (APPs de rio,
nascentes, etc.) nas propriedades rurais, que podem ser integradas para a
formação de corredores ecológicos e/ou corredores verdes, racionalizando o
uso dos recursos a partir da seleção de áreas que já são legalmente
protegidas e que podem ser estratégicas para a implementação de ações de
proteção e recuperação ambiental.

Os Mapas 7 e 8, elaborados pelo IBAM, e constantes do anexo Cadernos de
Mapas, tem como fonte principal as áreas de Reserva Legal e APP definidas
nas propriedades que realizaram o Cadastro Ambiental Rural - CAR e áreas
protegidas no PDDUA/2006 de Três Corações.
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Diante deste panorama do território municipal, em uma análise mais criteriosa,
entende-se ser possível identificar áreas potenciais para estabelecer conexões
entre os fragmentos florestais existentes, além dos já identificados no
PDDUA/2006,

buscando

identificar

a

relevância

e

pertinência

da

implementação de corredores verdes lineares a partir curso dos Rios Verde e
do Peixe e seus principais afluentes.

7.3.4. Bacia hidrográfica e planejamento ambiental
A Lei Federal nº 9.433/1997, que define a Política Nacional de Recursos
Hídricos, instituiu a bacia hidrográfica como unidade de planejamento
territorial para a implementação de seus princípios e diretrizes, bem como de
seus instrumentos, para a gestão das águas.
Em atendimento a lei federal e a Lei Estadual nº. 13.199/1999, que estabelece
a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê de Bacias do rio Verde em
conjunto com Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), através do
Consórcio Ecoplan-Lume, elaborou o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do
Rio Verde, lançado em 2010.

Este

documento

apresenta

as

características

físicas,

ambientais

e

socioeconômicas da bacia, bem como a projeção de cenários futuros,
caracterizando-se como um dos principais instrumentos de planejamento e
gestão das águas, tanto para o Comitê quanto para os Municípios que
integram a bacia hidrografia do Rio Verde.

Recomenda-se que este Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Verde
(PDBH - do Rio Verde) seja revisado a cada 5 anos, para atualização dos
dados e monitoramento das ações das instituições que integram o sistema de
gestão de recursos hídricos. Contudo, através de pesquisa bibliográfica, não
foi encontrada versão atualizada deste documento, desta forma, a análise da
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Bacia Hidrográfica do Rio Verde, tendo o Município de Três Corações como
recorte territorial, tem como base o PDBH - do Rio Verde de 2010.

(i) Aspectos territoriais da Bacia Hidrográfica do Rio Verde:

A bacia hidrográfica, segundo Coelho Netto (1994, p.98), é um sistema de
drenagem hierarquicamente organizado onde bacias de diferentes tamanhos
articulam-se a partir dos divisores de drenagem. Caracteriza-se como uma
“área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais
dissolvidos para uma saída comum” (COELHO NETTO, 1994, p. 97) e a dinâmica
das águas é um dos principais elementos na formação das paisagens.

Este sistema pode ser desmembrado em sub-bacias, principalmente para o
planejamento e a gestão das águas, no que se refere aos usos, vetores de
pressão e aos indicadores de qualidade da água.

De acordo com o Comitê de Bacias39, a bacia hidrográfica do Rio Verde situase na Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas possuindo área de drenagem de
6.891,4 km², integrando a bacia hidrográfica do Rio Grande. A bacia
hidrográfica do rio Verde constitui a Unidade de Planejamento e Gestão dos
Recursos Hídricos (UPGRH) GD4, sendo que sua área corresponde a 4,25% da
área total da bacia do Rio Grande.

39

Fonte: http://www.grande.cbh.gov.br/GD4.aspx
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Figura: Bacia Hidrográfica do Rio Verde

Fonte: IGAM, Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Verde.

O Rio Verde recebe a contribuição de 12 rios afluentes, incluindo o rio do
Peixe, e é categorizado em Alto, Médio e Baixo curso, que são denominados
no PDBH - do Rio Verde como sub-bacias do Alto, Médio e Baixo Rio Verde.
Além disso, esta bacia é constituída por 15 sub-bacias que estão inseridas em
31 Municípios. O Município de Três Corações está localizado na bacia do baixo
Rio Verde e se caracteriza como o que possui maior extensão territorial, 825,12
km². A título de comparação, o Município de Olímpio Noronha possui a menor
extensão territorial 53,84, e a média territorial dos Municípios fica em torno de
500 km².
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Figura: Sub-bacias da bacia do rio Verde

Fonte: http://www.cidadaocaxambuense.org.br, acessado em 29/11/2017.

Como o Município não dispõe de uma base cartográfica atualizada, o IBAM
buscará, sempre que possível, indicar, na base cartográfica construída para
apoiar a revisão do PDDUA, as coordenadas georeferenciadas que permitam
a melhor identificação das bacias hidrográficas que caracterizam o território
de Três Corações.
(ii) Uso e ocupação do solo e aspectos econômicos:
Quanto ao uso e ocupação do solo dos Municípios que integram a bacia do
rio Verde, foram mapeadas cinco classes no PDBH – do Rio Verde de 2010:


formações florestais (matas);



formações savânicas (cerrado/campo);



reflorestamento com eucalipto;



usos antrópicos (pasto, cultivo, lotes, etc.); e



urbano (cidades, vilas, etc.).
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No baixo Rio Verde, conforme descrito no PDBH - do Rio Verde de 2010, a
principal característica do uso do solo é o uso antrópico, sendo caracterizado
pelo setor primário, por reflorestamentos com eucaliptos, lavouras de café,
milho, olerícolas e pastagens, utilizadas por rebanho leiteiro.

Os setores industrial e de serviços de Varginha e Três Corações são os mais
expressivos de toda a bacia do Rio Verde. No que se refere ao saneamento,
somente Varginha possui tratamento de esgoto e Três Corações abriga o
único aterro sanitário da bacia do Rio Verde.

Esses usos possuem elevada contribuição para o aspecto econômico na
região, que se reflete no Produto Interno Bruto (PIB), que é concentrado em
poucos Municípios da bacia do Rio Verde. Os Municípios de Varginha, Três
Corações e São Lourenço geraram, em 2006, respectivamente, 42,42%, 19,98%
e 5,36%, somando 67,75% do PIB da bacia. Em relação ao setor industrial,
Varginha e Três Corações detêm, cerca de, 76% do produto industrial na
bacia, caracterizando-se como o setor mais concentrado.

Em relação às estruturas produtivas, a sub-bacia do baixo Rio Verde, onde o
Município de Três Corações está localizado, gerou os seguintes percentuais de
PIB: indústria (70%), serviços (54%) e agropecuária (26%).

(iii) Principais impactos ambientais:

Segundo as informações levantadas pelo PDBH - do Rio Verde de 2010, os
principais impactos relacionados ao uso e ocupação do solo na bacia do
baixo Rio Verde e do Rio do Peixe, principalmente no que se refere ao
processo de urbanização dos Municípios, são:
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(a) a degradação dos cursos d’água com o despejo direto de esgoto e a
disposição inadequada do lixo, acarretando a alteração da qualidade da
água causada pela carga orgânica e contaminação microbiológica;
(b) contaminação dos aquíferos;
(c) degradação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) contíguas a
cursos d’água;
(d) desmatamentos em topos de morros, de encostas e de matas ciliares,
causando o assoreamento dos rios e consequentes enchentes.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Prefeitura e análise da
legislação ambiental municipal vigente, este cenário de maneira geral, se
mantém em 2017, sem alterações significativas. Entretanto, estas questões
deverão ser objeto de análise e avaliação para confirmação, junto ao Núcleo
Gestor, instância responsável pela condução da revisão do PDDUA de Três
Corações.
Figura: Sub-bacias da bacia do rio Verde

Fonte: Instituto Prístino, Adaptado do projeto CPRM "Geodiversidade do Estado de Minas Gerais. Programa Geologia do
Brasil - Levantamentos da geodiversidade”; Imagem Google Earth de 13/12/2015, acesso em 27/11/2017.

A área urbana do Município de Três Corações está localizada entre os rios
Verde e do Peixe, estando situada, majoritariamente, em suas planícies de
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inundação, com avanços, significativos, para as faixas marginais de proteção
desses corpos hídricos. Desta forma, os principais impactos gerados na cidade
são, além dos já descritos anteriormente, as inundações, enchentes e
deslizamentos de solo.

O CPRM desenvolveu o projeto “Geodiversidade do Estado de Minas Gerais” e
definiu as áreas potenciais ao risco de erosão e movimento de massa, e para
a área urbana de Três Corações, essas áreas estão representadas na Figura 44,
acima, através do polígono que corta toda a imagem, e se localizam, em
grande parte, sobrepostas às planícies de inundação dos rios verde e do
Peixe, bem como de seus afluentes.

O PDDUA 2006 define a Zona Especial Sujeita a Inundações e Deslizamentos (ZE
3), que está representada em seu Anexo III-B, e é coincidente ao
mapeamento do CPRM na área urbana do Município.

Os impactos relacionados aos usos industriais e agrícolas caracterizam-se,
respectivamente: pelo lançamento inadequado de sólidos, nutrientes como
fósforo, metais como o alumínio, ferro e manganês, além de contaminantes
tóxicos (metais pesados) provenientes do parque industrial de Varginha e Três
Corações; e por efluentes agrícolas relacionados ao uso de agrotóxicos.

(iv) Degradação de APPs de nascentes:

Por meio de pesquisa bibliográfica, foi possível encontrar estudos sobre o
Município de Três Corações, que identificaram áreas de nascentes na zona
urbana em condições de degradação ambiental e com indícios de
contaminação das águas, principalmente pela disposição inadequada do lixo.
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Regina (et. al., 2016) realizou estudos sobra uma nascente localizada no Bairro
do Peró e constatou, através de análises laboratoriais, que a água se encontra
contaminada. Fonseca (et. al., s.d), por sua vez, analisou uma nascente na
área denominada Matinha, localizada no bairro Jardim Rio Verde, e
identificou resíduos domésticos, de construção civil e de serviços de saúde em
sua APP. E, por fim, Gonçalves (et. al., 2016) realizou um estudo sobre o Parque
Municipal Chácara das Rosas, que possui lei de criação (Lei Municipal nº
3957/2014), onde há uma nascente em condições de degradação.

Estas análises deverão ser consideradas, até mesmo para a construção de
diretrizes que possam orientar a formação de um sistema de informação
ambiental suficiente para o monitoramento da qualidade da água que
compõem a bacia hidrográfica de Três Corações.

(v) Programa Pró-Mananciais COPASA:

De acordo com o levantamento40 de informações junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Três Corações, o Município integra o Programa PróMananciais41 promovido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA) que tem como objetivo:
Proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de
recarga dos aquíferos cujos mananciais servem para a captação
dos sistemas de abastecimento público de água operados pela
Copasa, por meio de ações e estabelecimento de parcerias, que
visem a melhoria da qualidade e quantidade das águas,
favorecendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social
(COPASA, p.8).

O Programa prevê o cercamento de nascentes, o plantio de mudas nativas
em mata ciliar e a implementação de bacias de contenção de enxurradas,
Visita 2B no período de 26 a 29/09/2017. Levantamento de informações junto a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Entrevistados: Karina Ximenes (Secretaria de Meio Ambiente) e Ulisses Stella (Diretor de
Regularização Ambiental e também membro do IEF – Instituto Estadual de Florestas).
40

41

http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/meio-ambiente/pro-mananciais

217

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

além de ações de sensibilização das comunidades rurais no entorno dessas
áreas. Para a COPASA (s.d., p.6), “a recuperação da vegetação é um dos
pilares do Programa, contribuindo na ampliação de áreas de refúgios
biológicos, no sequestro de gases de efeito estufa, minimizando os efeitos das
mudanças climáticas e na melhoria da qualidade e quantidade da água
gerando redução de custos de investimentos e manutenção dos sistemas”.

Importante ressaltar que um dos fundamentos da Lei Federal nº 9.433/1997
recomenda que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público,

dos usuários e

das

comunidades” (Art. 1º, inciso VI).

Assim, a integração de diferentes instituições, como a COPASA, Comitê de
Bacias Hidrográficas, Secretaria de Municipal de Meio Ambiente, entre outras,
se caracteriza como uma ação estratégica e fundamental para implementar
ações que possam garantir a qualidade ambiental dos bens e recursos
naturais frente aos vetores de pressão gerados pelo crescimento das cidades
e atividades econômicas potencialmente poluidoras.
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8. SANEAMENTO BÁSICO
A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (LDNSB, nº 11.445/2007)
instrumento disciplinador do setor juntamente com seu Decreto nº 7.217/2010,
considera como serviços públicos de saneamento básico o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. (Art. 3º, inciso I).

8.1. Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB/2014
De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Três Corações, sancionado por meio da Lei nº 3.977 de 14 de julho de 2014:
“A ocupação desordenada do solo, somada com a falta de
estrutura em saneamento básico, torna o município vulnerável,
tendo como os principais problemas: o mau dimensionamento das
galerias pluviais, falta de manutenção adequada do sistema de
drenagem pluvial, pontos com esgoto a céu aberto, ligação
irregular da água da rede pluvial na rede de esgoto”. (PMSB Três
Corações, diagnóstico, 2013)

No PDDUA 2006 vigente, no Título III fica determinado como princípios da
Política de Saneamento Básico de Três Corações:
“Art. 20. A bacia hidrográfica localizada a montante da captação
de água para abastecimento público deverá ser especialmente
protegida, conforme abaixo:
I – Não serão permitidos usos que ameacem o assoreamento do
curso d’água, especialmente a extração de areia e outros usos
que impliquem grandes movimentos de terra dentro do perímetro
urbano e zona de expansão urbana;
II – Não será permitido o uso do solo industrial para atividades
potencialmente poluidoras, sem que haja a previa aprovação
pelos órgãos competentes em relação ao destino dos resíduos
produzidos nas etapas do processo de industrialização;
III – Não será permitido o armazenamento de substâncias tóxicas
que coloque em risco o abastecimento de água e a saúde da
população do município.
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§ 1°. A administração deverá comunicar, através de edital
publicado em jornal local, ou, em sua falta, em jornal regional de
ampla circulação a todos os proprietários de estabelecimentos
comerciais e industriais da região as deliberações desta Lei, a
importância do manancial, formas pelas quais os proprietários
podem colaborar na preservação da qualidade da água e a
necessidade de comunicar imediatamente à Concessionária de
Abastecimento de Água e Esgoto.
§ 2°. A Administração Municipal deverá propor aos municípios
vizinhos, que integram a bacia hidrográfica referida no caput
deste artigo, a elaboração e execução de políticas comuns para
preservação da qualidade da água do manancial, e procurar
inserir esta proposta nas ações prioritárias a serem desenvolvidas
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde.”

A análise das condições atuais dos serviços que compõe os sistemas de
saneamento foi baseada nas informações disponibilizadas pela Prefeitura
durante a visita técnica identificada na primeira parte deste relatório e com
base em dados secundários, documentos oficiais e legislação pertinente.

Nesta primeira abordagem, busca-se indicar as principais questões e desafios
a serem aprofundados junto aos órgãos municipais competentes e a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, responsável
pelos serviços de abastecimento de água potável e coleta, tratamento e
disposição final de esgotos. Dessa forma, a revisão do PDDUA deverá buscar
avaliar os avanços alcançados no Município e fazer as recomendações para
aprimoramento

das

diretrizes

da

política

municipal

de

saneamento

consolidada no plano municipal.

Embora a análise contida neste relatório enfatize, de maneira pragmática, as
condições que caracterizam, especialmente, as redes técnicas de suporte às
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo
de águas pluviais, espera-se aprofundar na etapa de trabalho seguinte as
questões relativas à gestão do saneamento básico.
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Tome-se como referência, o estágio atual de implementação do Plano
Municipal de Saneamento de Três Corações, que estabeleceu para o
atendimento de toda a população os seguintes objetivos:
 “Garantir o acesso aos serviços com universalidade, qualidade, integralidade,
segurança, sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e
continuidade;


Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o
atendimento à população de baixa renda;



Fixar metas físicas baseadas no perfil do déficit de saneamento básico e nas
características locais;



Avaliar os impactos financeiros com base na capacidade de pagamento da
população;



Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental,
salubridade ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos
aspectos relacionados ao saneamento básico;



Estabelecer condições técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e
segurança da água para consumo humano e os instrumentos para a
informação da qualidade da água à população;



Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos
sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e soluções de reciclagem;



Deve-se, ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a inclusão
social e econômica de catadores de materiais recicláveis; e



Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas
conforme as normas de ocupação do solo incluindo: a minimização de áreas
impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e
assoreamento; a criação de alternativas de infiltração das águas no solo; a
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos e a captação de águas de
chuva para detenção e/ou reaproveitamento.”

Tais objetivos estão em consonância com a Política Nacional de Saneamento,
a partir da qual se compreende como desafio central para o Município
estabelecer

um

processo

pleno

de

gestão

integrada,

visando

a

universalização dos serviços de saneamento básico.

A complementação das informações pertinentes ao tema deverá avaliar até
que ponto estão sendo cumpridas as metas estabelecidas pelo PMSB de Três
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Corações para as áreas rurais e urbanas. Somente a partir desta avaliação
será possível estabelecer o que deve ser revisto e complementado no novo
PDDUA, já que o PDDUA 2006 estabeleceu as principais orientações assumidas
no PMSB/2014.

De acordo com o PMSB, as metas a serem alcançadas nas áreas rurais são:

Fonte: Plano de Saneamento Básico de Três Corações, 2014.

Definição das áreas rurais por ordem de priorização do PMSB/2014:
1º. Cinco, Lobo, Mafras, Correias, Divisa, Barra Mansa, Rio do Peixe, Boa
Esperança, Atalho.
2º. Canoa, Japão, Flora, Bom Jardim, Roseira, Grotão.
3º. Pedra Preta, Vargem, Cota, Taquaral, Estação São Tomé,
4º. Lagoa Macia, Campo Limpo, Facão, Marmeleiro, Serrinha, Serra das
Abelhas, Três Córregos, Barro Cru
5º. Porteira Pesada, São Bentinho, Abadia, Cachoeirinha, Amadeu Miguel.
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De acordo com o PMSB, as metas a serem alcançadas na área urbana são:

Fonte: Plano de Saneamento Básico de Três Corações, 2014.
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Seguindo os princípios do PMSB:
“O saneamento básico constitui um dos mais importantes meios
de prevenção de doenças, dentre todas as atividades de saúde
pública. Inclui várias definições, sendo que devemos sempre levar
em consideração aquela fixada pela OMS (Organização Mundial
de Saúde), segundo a qual “saneamento é o controle de todos os
fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer
efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social”. Seu
objetivo maior é a promoção da saúde do homem, pois muitas
doenças podem proliferar devido à carência de medidas de
saneamento.
No município de Três Corações há muito que ser feito para que
tenhamos um ambiente de qualidade para oferecer a todos os
munícipes, um fator importante é o envolvimento da população
colaborando com o governo municipal para efetivação das
políticas públicas de saneamento básico.” (PMSB/2014, Três
Corações)

8.2. Componentes dos Sistemas de Saneamento Básico
Conforme informações obtidas junto à Prefeitura, as atribuições principais dos
órgãos responsáveis pelos serviços públicos de saneamento básico em Três
Corações são:


COPASA/MG: responsável pelo abastecimento de água potável e
esgotamento sanitário;



Secretaria de Obras e Serviços Públicos: responsável pelo sistema de
drenagem pluvial e de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos;



Secretaria de Meio ambiente: fiscalização, no entanto, não há menção
à fiscalização da COPASA no que refere, por exemplo, a lançamento
de esgotos na rede de águas pluviais.
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8.2.1. Abastecimento de água potável
O

abastecimento

de

água

potável

é

constituído

pelas

atividades,

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos
de medição (LDNSB, art. 3º, inc. I).

A Estação de Tratamento de Água (ETA) da COPASA fica localizada no bairro
Vila Jussara, e a captação próxima ao bairro Cinturão Verde, portanto rios
acima em relação à cidade. O sistema é servido por 5 estações elevatórias
que garantem uniformidade de pressão em toda a cidade.

Segundo técnicos da COPASA o índice de atendimento é de 100% de na área
central. Questionados sobre se havia algum incentivo ou divulgação de
captação de água pluvial, seja para retardo, seja para usos não nobres, os
técnicos da Prefeitura informaram não existir nenhuma diretriz neste sentido.

Somente há recomendações para adoção de percentual de áreas
permeáveis em novos empreendimentos.
Figura: Localização da ETA Três Corações

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Corações, 2014.
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8.2.2. Esgotamento sanitário
O sistema público de esgotamento sanitário é aquele constituído pelas
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente (LDNSB, art. 3º,
inc. I).

O percentual informado de coleta de esgotos é de 40% na bacia do Rio Peixe
e de 60% na bacia do Rio Verde. A bacia do Rio Peixe possui uma Estação de
Tratamento de Esgotos (ETE) para 130 l/s em nível secundário em pleno
funcionamento, com eficiência mínima de tratamento de 85% de remoção da
DBO.

Figura: Localização da ETE, em construção (previsão de conclusão - 2019)

Fonte: Prefeitura e COPASA/MG, 2017.

A bacia do Rio Verde possui uma ETE prevista para o Rio do Peixe com
capacidade de 198 l/s que se encontra em construção, com previsão de
término para 2019.
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Figura: Localização ETE, em construção (previsão conclusão 2019)

Fonte: Prefeitura e COPASA/MG, 2017.

(i) Principais problemas detectados:

No loteamento Estância dos Reis, a última rua não tem abastecimento de
água e esgoto é encaminhado a uma fossa.

Figura: Loteamento Estância dos Reis

Fonte: Prefeitura, COPASA/MG, levantamento de campo IBAM, 2017.
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Outra área identificada como deficiente de esgotos foi a Vila Jessé, com
lançamento de esgotos in natura em córrego sob travessia na Rua Nhá Chica,
esquina Rua Chico Lima, Vila Jessé.
Figura: Lançamento in natura na Rua Nhá Chica, Vila Jessé

Fonte: Prefeitura, COPASA/MG, levantamento de campo IBAM, 2017.

(ii) Recomendações de água e esgoto para discussão e validação junto à
Prefeitura e COPASA:

De forma geral o abastecimento de água potável é universal, com exceção
de algumas áreas ainda não regularizadas na Prefeitura, como Estância dos
Reis.

A Prefeitura deveria encorajar o aproveitamento de águas pluviais para usos
não nobres, como a rega e descarga. Esta medida, além de representar
economia de água, funciona como retardo da água de chuva, diminuindo
alagamentos. Com relação à coleta de esgotos, a própria COPASA informou
que o índice de coleta não é de 100% em ambas as bacias.
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(iii) Aspectos Positivos:
 a existência de um sistema moderno de tratamento no Rio do Peixe;
 a existência de coletor tronco e elevatórias de esgoto em toda a
margem esquerda do Rio do Peixe;
 a construção de uma ETE igualmente moderna e eficiente no rio Verde;
 a construção de coletores e elevatórias em ambas as margens.

(iv) Cabe à COPASA:


cumprir integralmente as metas do contrato de saneamento;



manter uma rotina de inspeção de ligações clandestinas, seja de águas
pluviais na rede de esgotos, seja na de esgotos na rede de águas
pluviais.

(v) Cabe à Prefeitura:

Designar um setor responsável pela aferição do cumprimento das cláusulas do
Contrato entre a Prefeitura e a COPASA (regulação), tais como:
 cumprimento dos cronogramas e metas de atendimento;
 fiscalização permanente das ligações clandestinas de rede de esgotos
nas águas pluviais;
 fiscalização de lançamento de águas pluviais na rede de esgotos.

8.2.3. Drenagem e manejo das águas pluviais
Por drenagem e manejo das águas pluviais urbanas entende-se o conjunto de
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem de águas
pluviais urbana, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbanas (LDNSB, art. 3º, inc. I).
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Com relação à drenagem, nota-se, tanto na Prefeitura como na Associação
de Moradores, uma confusão entre inundação e alagamento. Primeiramente
é preciso diferenciar os dois casos.

As inundações são decorrentes de chuvas intensas ou longos períodos
chuvosos, com consequente saturação do solo da bacia hidrográfica e
aumento do nível d’água dos rios do Peixe e Verde. As medidas para resolver
ou atenuar estes efeitos são de macrodrenagem.
Os alagamentos são provocados por insuficiência, erro de projeto ou de
execução da rede de microdrenagem.

Microdrenagem
(i) Situação encontrada:

 A Prefeitura estabelece percentuais de áreas semipermeáveis nos novos
empreendimentos.

Esta

é

uma

medida

positiva,

pois

diminui

o

escoamento superficial diminuindo os alagamentos.
 A ausência de padronização dos dispositivos de drenagem: caixas de
ralo, bocas de lobo, tubulação, baterias de ralo, etc., provocam
alagamentos e erosão de margens de rios.
 Não há incentivo para aproveitamento de águas pluviais ou adoção de
reservatórios de retardo. Estas medidas previnem os alagamentos.
As imagens apresentadas a seguir ilustram as seguintes situações a serem
corridas:
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Figura: Área de alagamento (entrada do estádio - falta de dispositivos de captação)

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.

Figura: Ralo e bateria de ralo feito de barras de aço de construção soldadas, pouco rígidas e
representando risco de colapso sob cargas maiores, como caminhões

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.

Na figura a seguir, à esquerda, deságue em cota muito baixa, no Jardim Santa
Tereza, sujeita a ficar afogada com pequenos aumentos do nível d’água do
Rio Verde. À direita, assoreamento e desbarrancamento de caixa de rua, no
Jardim Santa Tereza, devido à ausência de rede de águas pluviais.
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Figura: Problemas críticos de drenagem

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.

Na Vila Vianna, conforme a Figura a seguir, destaca-se área sujeita a
inundação. A drenagem deságua em cota muito baixa, sujeita a ficar
afogada em pequenos aumentos do nível d’água do Rio Verde.

Figura: Áreas sujeitas à inundação

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.
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Figura: Implantação de drenagem e respectivo deságue no “Cinturão Verde”

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.

No Jardim América, a galeria da rua México deságua no Rio do Peixe, em
cota próxima de 2m acima do nível normal, estando sujeito a funcionar
afogada em aumentos maiores do nível do rio.

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.
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(ii) Recomendações gerais sobre microdrenagem:
 Fiscalizar

os

percentuais

de

áreas

semipermeáveis

nos

novos

empreendimentos, como medida para diminuir o escoamento superficial
e consequentemente, os alagamentos.
 Estabelecimento de padronização dos dispositivos de drenagem: caixas
de ralo, bocas de lobo, tubulação, baterias de ralo, etc., provocando
alagamentos e erosão de margens.
 Definição de chuva(s) de projeto, de forma a permitir o correto
dimensionamento dos dispositivos de drenagem.
 Incentivo

o

aproveitamento

de

águas

pluviais

ou

adoção

de

reservatórios de retardo. Estas medidas previnem os alagamentos.
 Definir um órgão responsável pelos estudos e projetos de drenagem.

(iii) Galeria Central:
Um problema constatado, que merece tratamento à parte, diz respeito à
galeria de águas pluviais, que na verdade é um córrego canalizado,
localizado na parte mais densamente povoada de Três Corações.

Atualmente passa por baixo de várias casas, calçadas e ruas e deságua sob
um grande depósito de materiais de construção. Em visita realizada ao local
foi observado entre os detritos, partes da própria galeria. Dentre detritos foram
encontrados trechos de calçada, pavimento e trechos de concreto da
própria galeria.
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Figura: Deságue da galeria de drenagem central

Fonte: IBAM, 2017.

Figura: Traçado da galeria central, com deságue no rio Verde, sob a loja de materiais de
construção

Fonte: Prefeitura; levantamento de campo IBAM, 2017.

Esta galeria representa, de acordo com vistoria técnica realizada pelo
consultor do IBAM, engenheiro especialista em drenagem, um risco aos
moradores com, cerca de, 15 residências localizadas sob a galeria.

Recomenda-se, neste caso, as seguintes medidas:
 projetar e construir nova galeria sob a caixa da rua, (em vermelho);
 desativar a rede existente;
 fazer reforço estrutural nos trechos de baixo de casas ruas e calçadas;
 em uma segunda etapa, vistoriar e, se necessário, refazer os trechos mais
danificados.
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Macrodrenagem
Entre as áreas mencionadas que sofrem com inundações pode-se destacar.
(i) No Rio Verde:
 Cinturão Verde, que inclusive foi tema de reportagens recentes;
 a parte baixa da Rodoviária;
 Parque Municipal;
 a orla do Bairro de Santa Tereza;
 a área da Escola de Sargentos de Armas - ESA.

(ii) No Rio do Peixe a área do Jardim Umuarama:
Entre as medidas usuais para combate às enchentes pode-se citar.
 dragagem associada à estabilização de margens nos trechos muito
rasos;
 remoção de estrangulamentos na calha do rio que possam provocar
remansos a montante (rio acima);
 adoção de reservatórios de retardo de cheias, na forma de pôlderes.

(iii) Reservatórios de retardo de cheias ou pôlderes:
Para o combate às enchentes propõe-se a adoção de reservatórios de
retardo, semelhante a pôlderes à montante (rio acima) das áreas de
inundação.
 o pôlder é uma área naturalmente baixa, ou escavada parcialmente,
separada do rio por um dique;
 a cota máxima deste(s) dique(s) é mais baixa que as cotas máximas
admissíveis nos pontos de alagamento;
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 quando ocorre a enchente, o excesso de vazão ocupa primeiramente os
pôlderes. Isto permite que o pico da cheia seja absorvido, evitando as
enchentes ou atenuando seus efeitos;
 após a passagem da cheia, o volume armazenado no pôlder é
devolvido ao rio por meio de comportas.

Possíveis áreas de pôlderes nos rios do Peixe, à esquerda e Verde à direita,
conforme representado na Figura.

Figura: Esquema de indicação de reservatório de retardo ou pôlderes

Fonte: Consultoria IBAM, 2017.
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Na tabela abaixo é indicada a área de cada pôlder, e as respectivas
capacidades em volumes de acordo com a cota dos diques.
Tabela: Área de pôlder por capacidade em volume
Volume (m³)

Área / Pôlder
Pôlder

(m²)

Dique h=2m

Dique h=4m

Dique h=6m

Dique h=8m

Peixe 1

50

100

180

-

-

Peixe2

80

160

288

-

-

Verde 1

214

-

770

1220

1712

Verde 2

110

-

396

627

880

Verde 3

228

-

821

1300

1824

Verde 4

138

-

497

787

1104

Fonte: Consultoria IBAM, 2017.

8.2.4. Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Segundo definido pela LDNSB a limpeza urbana compreende os serviços de
varrição, poda, capina, roçada, dentre outros relacionados à limpeza dos
logradouros públicos. Os serviços de manejo de resíduos sólidos incluem a
coleta, transporte, transbordo, triagem e tratamento de resíduos sólidos, e
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos (LDNSB, art. 3º, inc. I e
art. 7º).

O Município elaborou seu Plano de Saneamento Básico, sancionado por meio
da Lei nº 3.977 de 14 de julho de 2014, que define a universalização dos
serviços e o perfeito controle dos efeitos ambientais como meta para o
saneamento básico, onde se incluem os serviços de limpeza pública e manejo
de resíduos sólidos. Essa premissa estende as ações de manejo de resíduos
sólidos para a área rural.

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado em
2009, apesar de considerar tipologias diversas de resíduos como destino de
pilhas e baterias usadas, lâmpadas fluorescentes, pneus usados, resíduos de
eletroeletrônicos e embalagens vazias de defensivos agrícolas, deve ser revisto
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para atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº
12.305/2010) e seu decreto regulamentador (Dec. nº 7.404/2010), tanto no
tocante aos prazos para sua revisão (a cada 4 anos), como na definição das
responsabilidades compartilhadas.

(i) Prestação dos serviços:
No Município de Três Corações a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos é responsável pela gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos. Em termos da prestação dos serviços, não está
claro como são executadas as atividades de limpeza urbana (necessário
obter maiores esclarecimentos da Prefeitura), enquanto a coleta e o
transporte de resíduos domiciliares são realizados pela própria prefeitura de
Três Corações, a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Posturas – SEMOSP.
A operação do aterro sanitário encontra-se a cargo da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

Independentemente da forma de prestação dos serviços, direta ou
contratada a terceiros, cabe ao titular exercer as atividades de planejamento
e gerenciamento dos serviços públicos de resíduos sólidos de maneira a
assegurar a qualidade e zelar pela saúde pública.

À exceção do Centro, que possui coleta de resíduos diariamente, os demais
bairros da área urbana são atendidos com coleta de resíduos domiciliares três
vezes por semana, em dias alternados. A coleta seletiva é realizada uma vez
por semana e atende os seguintes bairros:
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Quadro: Bairros atendidos pelo serviço de coleta seletiva
Dia da semana

Horário

Bairros

Segunda-feira

07:30 às
11:00

Cotia - São Sebastião - Vila Viana - Santo Afonso

07:30 às
11:00

NªSª Aparecida – Novo Horizonte - Bandeirantes

12:00 às
18:00

Monte Alegre - Alto Peró - Estância dos Reis

07:00 às
11:00

Jd. Eldorado - Jd. Orion - Pq. São José - Santana - Jd. América Jd.Umuarama - Vila Rica - Prefeitura (Centro Administrativo
Municipal)

12:00 às
18:00

São Conrado - Santa Tereza - Triângulo - Vila Militar - Chácara das
Rosas

Terça-feira

Quinta-feira

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações.

Três Corações, dispõe de um Distrito Industrial, localizado às margens da
Rodovia Fernão Dias (BR-381), que abriga indústrias de grande porte e um míni
distrito, situado na estrada Três Corações/São Bento Abade, pronta para
receber empresas de pequeno porte.

Nesse setor destacam-se as indústrias de produtos metalúrgicos, químicos,
fertilizantes, desinfetantes, derivados do leite, artefatos de couro, fábrica de
ração, pré-moldados de cimento, refrigerantes, fibra de vidro, plástico entre
outros.

Ao considerar sua política de desenvolvimento industrial em progresso e o fato
desses distritos se encontrarem em extremo opostos da cidade, cuidados
direcionados ao destino dos resíduos sólidos industriais – perigosos ou não
perigosos - como também qualquer armazenamento de substâncias tóxicas
deverão ocorrer com aprovação dos órgãos ambientais competentes e seguir
orientações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
modo a não colocar em risco o meio ambiente e a saúde pública.
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(ii) Principais constatações:
Tomando-se como referência a consulta a dados secundários, o que deverá
ser confirmado a partir de entrevistas com as Secretarias Municipais
responsáveis, apresenta-se algumas constatações acerca dos serviços de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

(ii) Área urbana:
Apesar da coleta de resíduos domiciliares (lixo molhado) atender 99% da
população, constata-se a baixa participação dos moradores no atendimento
aos dias e horário da coleta regular.

A coleta seletiva (lixo seco) abrange 25% dos bairros, mas representa menos
de 2% da quantidade de resíduos coletados, o que reflete baixa aderência da
população ao programa. É realizada por meio da contratação do serviço à
Associação de Catadores de Material Reciclável de Três Corações (ACAMTC),
formada por catadores que trabalhavam no antigo lixão, hoje com 40
associados, que recolhem diariamente os recicláveis em comércios e
residências.

Vale ressaltar que o Município arca com todas as despesas decorrentes da
coleta seletiva, o que infringe o disposto na PNRS, em seu art. 30 que disciplina
a responsabilidade compartilhada, e Art. 33, § 1o, no que se refere a
embalagens em geral, para implantação da logística reversa.

O Município disponibiliza Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para recolhimento
de materiais como: pilhas, baterias, pneus, óleo usado, eletroeletrônicos,
lâmpadas e medicamentos vencidos, no entanto esse procedimento deve ser
disciplinado em atendimento ao Art. 33, inc. I ao VI da PNRS no que se refere à
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responsabilidade compartilhada com o setor empresarial para implantação
da logística reversa.

Os resíduos da construção civil, sobras de materiais utilizados em obras, como
também resíduos volumosos e bens inservíveis, por não haver procedimento
adequado para sua destinação são largados muitas vezes em terrenos baldios
e áreas de preservação permanente. Na maioria das vezes esses materiais se
apresentam misturados. Para o disciplinamento do descarte desses resíduos é
necessário estruturar um programa que setorize o Município com instalação de
PEV para seu recebimento ordenado.

(iii) Área rural:
As principais deficiências quanto aos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos encontradas na Zona Rural refere-se à inexistência de coleta
de lixo, muitas vezes deficiente e sem regularidade. As soluções adotadas nas
localidades são a queima para o lixo seco e o material orgânico é enterrado
nas propriedades para virar adubo.
Gráfico: Coleta domiciliar

Fonte: PMSB, 2014.
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Gráfico: Destinação do lixo domiciliar

Fonte: PMSB, 2014.

No que se refere às embalagens de defensivos agrícolas, a destinação é
realizada por meio de ações conjuntas entre agricultores, canais de
distribuição, indústria fabricante - representada pelo Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (INPES) -, e o Poder Público.

No entanto, não existe controle efetivo dos quantitativos comercializados e
respectiva destinação, o que remete à necessidade de orientação ao
produtor rural para adoção de práticas corretas seguido de fiscalização.

(iv) Disposição final:
O Município possui aterro sanitário para disposição final ambientalmente
adequada dos seus resíduos sólidos, localizado na MG-862, aproximadamente
a 1 km do míni distrito (ver Caderno de Mapas). O aterro sanitário, operando
desde 2001 sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, tem sua
vida útil estimada em 34 anos.

Além de resíduos sólidos urbanos, são depositados no aterro sanitário Resíduos
de Serviços de Saúde, dos grupos A1, A2 após tratamento, A4, B e E que não
causam danos à saúde e ao meio ambiente e D. Também recebe resíduos de
grandes geradores, com características de resíduos domésticos classificados
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como

Classe

II

(segundo

NBR

10.004/2004

da

ABNT),

desde

que

acompanhados de Manifesto de Transporte, após cadastro do usuário
(gerador) aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Com a perspectiva da ampliação do parque industrial, o Município deve
buscar soluções para tratamento e disposição final dos resíduos industriais
utilizando tecnologias adequadas à realidade local.
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9. MOBILIDADE URBANA
As diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída com a
promulgação da Lei Federal nº 12.587/12, enfatizam aspectos essenciais para
o aprimoramento da capacidade institucional dos municípios, a saber:
 transparência;
 modicidade tarifária e integração tarifária, física e operacional entre os
diferentes modos de transportes urbanos;
 mobilidade urbana como dimensão estratégica para o desenvolvimento
sustentável das cidades, visando a inclusão social e territorial.

Dentre as inovações criadas destaca-se a diretriz que aponta para a
necessidade de beneficiários diretos e indiretos contribuírem para o custeio da
operação dos serviços de transporte público. Medidas de desestímulo ao uso
do automóvel, como pedágio urbano, taxação de estacionamentos entre
outros mecanismos também são avanços importantes e desafiam o
planejamento das cidades brasileiras.

Todas essas inovações buscam a promoção da equidade no acesso ao
transporte público, ao favorecer a modicidade tarifária, assim como a justa
distribuição dos benefícios e ônus do uso dos diferentes modos de transporte.

Encontrar alternativas que favoreçam o transporte não motorizado e priorizem
as necessidades das pessoas está no topo da agenda urbana focada nas
mudanças climáticas, pois favorece a redução da emissão de gases do efeito
estufa.

Embora Três Corações não faça parte de uma região metropolitana, é
importante reforçar que o tema da mobilidade urbana no Estatuto da
Metrópole indica também como municípios vizinhos podem colaborar para
realizar um planejamento territorial integrado. Entretanto, observa-se que
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grande parte dos municípios enfrenta ainda dificuldades para incorporar estas
e outras prerrogativas da nova legislação.

Especialmente, porque a renovação do arcabouço legal, sem uma prática de
planejamento renovada, com treinamento adequado do corpo técnico
dedicado à essa tarefa, não tem se mostrado suficiente para melhorar a
qualidade dos sistemas de transporte urbano. Sobretudo para desatar o “nó”
que se materializa não apenas em congestionamentos de veículos nas
cidades brasileiras, mas no acesso desigual aos benefícios e serviços dessas
cidades.

9.1. Marco Regulatório
O marco regulatório que estabelece as condições de prestação dos serviços
da mobilidade urbana e transporte segue as determinações da Constituição
Federal de 88 e demais legislação decorrente, observando as competências e
responsabilidades complementares dos entes federados (União, Estados e
Municípios).

De modo geral, pode-se dizer que a legislação que regulamenta a prestação
dos serviços de transporte remete para Estados e Municípios grande parte da
responsabilidade de regular os contratos de prestação de serviços de
transporte público. Cabendo aos Municípios, de acordo com o Art. 30 da
Constituição Federal, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local,
incluindo o transporte coletivo, observando as diretrizes da política de
desenvolvimento urbano, instituída no Plano Diretor, conforme previsto no Art.
182.
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9.1.1. Legislação pertinente
Quadro: Marco regulatório da mobilidade
Norma Federal

Descrição do Conteúdo

Lei N°7.418/85
Lei do Vale
Transporte

Cria o Vale Transporte para utilização do trabalhador em despesas de deslocamento
residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público. O
empregador participa com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6%
(seis por cento) do salário básico do trabalhador.

Lei Nº 8.987/95.
Lei das
Concessões e
Permissões

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
(conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal sobre os serviços de transporte
público e coletivo de passageiros).

Lei Nº 9.503/97
Código de
Trânsito Brasileiro

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das
atividades relacionadas ao trânsito. Sua composição e competência são definidos na
Lei, em conjunto com outras definições e normas.

Lei Nº 10.257/01
Estatuto das
Cidades

O Estatuto da Cidade regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal. Dispõe
sobre as diretrizes da política urbana nacional, ratifica o plano diretor como
instrumento básico e cria instrumentos para o planejamento e a gestão democrática
das cidades.

Lei Nº 10.233/01.

Reestrutura os transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte (CONIT), a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Lei Nº 11.079/04.
Lei das PPPs

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no
âmbito dos Poderes.

Lei Nº 11.107/05.
Lei dos
Consórcios

Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados e os Municípios contratarem
consórcios públicos.

Lei Nº 12.587/12
Lei de
Mobilidade
Urbana

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana

Lei Nº 13.089/15
Estatuto da
Metrópole

Estabelece diretrizes para o planejamento, a gestão e a execução em regiões
metropolitanas e em aglomerações urbanas das funções públicas de interesse
comum, que inclui a mobilidade urbana. O compartilhamento de responsabilidades e
ações entre entes da Federação, bem como sua governança, são definidos na lei.
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Lei N° 13.146/15
Estatuto da
Pessoa com
Deficiência

Trata da Inclusão da Pessoa com Deficiência destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Estabelece os
direitos da pessoa com deficiência ao transporte e à mobilidade.

9.1.2. Lei Nacional de Mobilidade Urbana
A Lei Federal n 12.587/12, denominada Lei de Mobilidade Urbana, em
decorrência das disposições constitucionais, é, atualmente, a principal
referência para o setor, em alinhamento com as diretrizes de desenvolvimento
urbano contidas no Estatuto da Cidade. Nela ficam estabelecidas, dentre
outros assuntos apresentados de maneira sintética neste relatório, as
atribuições

complementares

dos

Entes

Federados

para

a

prestação,

diretamente, ou por delegação ou gestão associada, dos serviços de
transporte público.

De acordo com o seu Art. 1:
“A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da
política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do
art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria
da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território
do Município”.

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é compreendido como “conjunto
organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de
infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território
do Município”. É prioridade no planejamento das cidades e deve ser pensado
de modo integrado às diretrizes e aos instrumentos de desenvolvimento
urbano, de forma complementar ao Estatuto da Cidade.
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Cabe ao Município planejar, executar e avaliar a política de mobilidade
urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte
urbano. Princípios:
 acessibilidade universal;
 desenvolvimento

sustentável

das

cidades,

nas

dimensões

socioeconômicas e ambientais;
 equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
 eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;
 gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana;
 segurança nos deslocamentos das pessoas;
 justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes
modos e serviços;
 equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
 eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Diretrizes:
 integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e
gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
 prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado;
 integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
 mitigação

dos

custos

ambientais,

sociais

e

econômicos

dos

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
 incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de
energias renováveis e menos poluentes;
 priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e

249

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

 integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira
com outros países sobre a linha divisória internacional.

Objetivos:
 reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
 promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
 proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se
refere à acessibilidade e à mobilidade;
 promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas
nas cidades; e
 consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Diretrizes da política tarifária:
 promoção da equidade no acesso aos serviços;
 melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;
 ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de
acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;
 contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da
operação dos serviços;
 simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o
usuário e publicidade do processo de revisão;
 modicidade da tarifa para o usuário;
 integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das
redes de transporte público e privado nas cidades;
 articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos
por meio de consórcios públicos; e
 estabelecimento

e

publicidade

de

parâmetros

de

qualidade

e

quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.
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De acordo com essas diretrizes, a transparência da política tarifária é
essencial, sobretudo, pela obrigatoriedade da publicidade de parâmetros de
qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público
coletivo, da estrutura tarifária para o usuário e do processo de revisão com
simplicidade na compreensão.

O §2º do Art. 8º determina ainda que os Municípios deverão divulgar, de forma
sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no
valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo. Compreende-se
desse modo, que é fundamental e essencial a busca por modicidade tarifária
e sua utilização como mecanismo para promoção da equidade no acesso
aos serviços, considerando a função social da tarifa.

A tarifa, por isso, deve estar integrada às estratégias urbanísticas como
instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o
plano diretor municipal, assim como deve ser integrada a rede de transporte e
seus diversos modais.

A contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação
dos serviços aponta para maior participação de setores que usufruem da
circulação da população e remete à reflexão sobre novas formas pelas quais
os beneficiados indiretamente pela utilização do transporte público devem
arcar com seus custos.

A lei prevê assim que o sistema de transporte público coletivo pode ser
custeado pelos diversos setores interessados na demanda. Ou seja: é possível
pensar em novos modelos de parcerias que possam viabilizar o financiamento
do transporte público, sem estar vinculado diretamente ao “pagamento da
passagem” diretamente pelo usuário.
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A contratação dos serviços de transporte público coletivo deve ser
estabelecido por edital público e o contrato deve conter metas de qualidade
e desempenho vinculadas a incentivos e penalidades aplicáveis, inclusive
com instrumentos de controle e avaliação; alocação dos riscos econômicos e
financeiros (entre contratados e o poder concedente); as condições e os
meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras
ao poder concedente; e identificação de eventuais fontes de receitas
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem
como da parcela destinada à modicidade tarifária.

De acordo com a lei de mobilidade, a remuneração da prestação do serviço
pode ser constituída da seguinte maneira:
 tarifa pública cobrada do usuário;
 receita oriunda de outras fontes de custeio;
 e, caso o poder público optar pelo subsídio tarifário, o déficit originado
deverá ser coberto por receitas extra tarifárias, receitas alternativas,
subsídios, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante.

Os reajustes e as revisões devem incluir mecanismo de transferência de
parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.

O modelo de estrutura tarifária mais utilizado no Brasil é a cobrança única
independentemente da distância percorrida, mas esta não é a única maneira
de viabilizar economicamente a prestação dos serviços.

Para análise mais completa sobre a estrutura tarifária praticada no Município
de Três Corações, buscando contribuir com alternativas mais eficientes e
aderentes à capacidade de pagamento da população que mais necessita
desses serviços, será preciso ter acesso ao contrato de concessão do serviço.

252

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Com essa análise busca-se também identificar as diretrizes que devem compor
o PDDUA, visando o estabelecimento do conteúdo mínimo a ser desenvolvido
no Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
9.1.3. Plano de Mobilidade Urbana
O Plano de Mobilidade Urbana deve ser o instrumento de implementação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, atendendo as diretrizes do Plano
Diretor, de maneira integrada aos demais instrumentos da política urbana.

Inicialmente, os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana no prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência da Lei Federal de
Mobilidade Urbana ficariam impedidos de receber recursos orçamentários
federais destinados ao aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e
transporte até que atendam à exigência dessa Lei. Entretanto, esse prazo foi
adiado para abril de 2019, reconhecendo que nem todos os municípios estão
preparados para assumir tal responsabilidade.

É conteúdo básico do Plano de Mobilidade Urbana:
 os serviços de transporte público coletivo;
 a circulação viária;
 as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;
 a

acessibilidade

para

pessoas

com

deficiência

e

restrição

de

mobilidade;
 a integração dos modos de transporte público e destes com os privados
e os não motorizados;
 a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura
viária;
 os polos geradores de viagens;
 as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
 as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
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 os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
 a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Instrumentos e mecanismo para a gestão da mobilidade urbana:
 restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário,
de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
 estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários
determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos
espaços urbanos sob controle;
 aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela
utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de
determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à
aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte
público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do
subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;
 dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de
transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;
 estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e
privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte
integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
 controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à
circulação do transporte de carga, concedendo prioridades ou
restrições;
 monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de
efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição
de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de
emissões de poluição;
 convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e
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 convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades
definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com
outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.

O Artigo 23 da Lei de Mobildade Urbana prevê ainda como mecanismos de
gestão que podem ser utilizados para gerar recursos e, ao mesmo tempo,
incentivar o uso de transporte coletivo e a diminuição de emissões de gases:
 restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário,
de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
 aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela
utilização da infraestrutura urbana, vinculando-se a receita à aplicação
exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público
coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio
público da tarifa de transporte público.

Esses dois mecanismos utilizados em conjunto permitem a criação de sistema
de pedágio urbano. Nesse caso delimita-se um local, normalmente o centro
da cidade, que a circulação de veículos motorizados só é permitida mediante
o pagamento de tributo. Os recursos levantados devem idealmente ser
aplicados no custeio do transporte coletivo. A cobrança de pedágio urbano,
ao mesmo tempo, deve ser vista com cuidado e, em alguns casos, com
reservas, para não se transformar em mais um fator de exclusão social e
territorial.

9. 2. A Mobilidade Urbana no PDDUA/2006
Os conceitos da mobilidade urbana, conforme a política nacional, não está
devidamente recepcionado no PDDUA 2006 vigente. As diretrizes que
abordam o assunto referem-se ao sistema de trânsito urbano. Embora essas
diretrizes sejam apresentadas como Política de Trânsito do Município de Três
Corações observa-se a necessidade de complementação na revisão do
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PDDUA, estabelecendo as orientações para integração entre a Política de
Desenvolvimento Urbano e a Política Municipal de Mobilidade Urbana.

De acordo com o Art. 26, PDDUA/2006 vigente: “são diretrizes para a política
de trânsito no Município de Três Corações”:
 ações de controle e fiscalização do trânsito na região urbana do
município, conforme previsto na Lei Municipal 3.047/2002;
 a adoção de alternativas para o transporte, pela construção de pistas
exclusivas para bicicletas, transporte coletivo e veículos de tração
animal,

adaptadas

às

características

do

local

e

garantida

a

compatibilidade de uso das diversas alternativas;
 a construção de vias alternativas ao uso das rodovias que atravessam
nos limites do Município, para o transporte urbano;
 melhoria do sistema viário, com a construção de via de acesso que
comporte o trânsito de veículos pesados;
 a hierarquização das vias, pela definição de vias de trânsito rápido,
arterial, coletora e local;
 a sinalização das vias, a partir das diretrizes definidas no item anterior;
 implementação

de

uma

política

de

educação

no

trânsito,

especialmente nas escolas públicas municipais.

Além das diretrizes do Art. 26, o PDDUA ratifica as diretrizes do Estatuto da
Cidade no anexo VI, identificando ações prioritárias para a promoção da
mobilidade, a saber:
 Implantação na confluência da BR 381 e próximo à junção das vias de
contorno, terminais de carga com o objetivo de evitar o trânsito pesado
no centro da Cidade;
 transformação do atual terminal rodoviário em terminal de integração de
linhas urbanas;
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 implantação de um novo terminal rodoviário próximo à BR 381 ou da
Rodovia MG 167, visando com isso diminuir o tráfego no centro da
cidade, e levar o desenvolvimento às áreas lindeiras;
 a médio e longo prazo, construção de uma Rodovia contornando a área
urbana, objetivando a reestruturação da malha viária, como também a
ordenação do fluxo de veículos pesados que passam pela área central;
 otimização da linha férrea que cruza o Município para o transporte
coletivo;
 democratização do uso de vagas na área central criando políticas que
regulamentem o estacionamento de veículos e distribuição de cargas;
 planejamento do Sistema Viário, com novos corredores estruturais,
visando a mobilidade, a segurança e a qualidade;
 estudo técnico de transferência do atual Parque de Exposições para
local a ser definido e reaproveitamento do espaço para fins sociais.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Prefeitura, nenhuma
dessas ações foi implantada plenamente, sendo necessário aprofundamento
nas discussões sobre motivos pelos quais não foram executadas para
orientação de proposta de revisão do PDDUA.

9.3. Componentes dos Sistemas de Mobilidade Urbana
A mobilidade urbana no município de Três Corações analisada nesse
diagnóstico aborda sete (07) aspectos que pertinentes à implementação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana e que deverão ser tratadas na revisão
do PDDUA, a saber:
 Sistema viário
 Transporte público coletivo urbano
 Transporte não motorizado
 Estacionamento e políticas de restrição ao uso do automóvel
 Acessibilidade universal
 Equidade no transporte público
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 Logística Urbana

9.3.1. Sistema viário
(i) Pontos críticos na área Central da Cidade:
Inicialmente destaca-se que a área Central da Cidade que recebe,
diariamente, o maior fluxo de veículos e pessoas tem um traçado viário
incompatível com o tipo de tráfego predominante. Embora seja a área
urbana mais antiga e consolidada, a largura (calha) da maioria das ruas é
insuficiente para gerir de forma satisfatória o fluxo viário e o fluxo de pedestres.

Nos horários de maior movimento (picos da manhã e da tarde) observa-se
pedestres caminhando nas faixas de rolamento devido à falta de espaço nas
calçadas, como mostra a Figura abaixo. Essa situação oferece risco para os
pedestres, assim como prejudica a circulação dos veículos, configurando
vários pontos críticos e de conflito.
Figura: Pedestres caminhando na Rua Rui Barbosa.

Fonte: Visita técnica IBAM, 2017.

Por conta da configuração do traçado das ruas, as áreas centrais da cidade
estão, constantemente, congestionadas, sobretudo nos horários de pico,
como mencionado no parágrafo anterior. A partir de entrevistas realizadas
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junto aos técnicos da Prefeitura e levantamentos de campo realizados, foi
possível identificar as vias que apresentam este tipo de problema, a saber:
 Rua Deputado Carlos Luz
 Av. Desembargador Alberto Luz
 Av. Presidente Dutra
 Rua Rui Barbosa
 Av. Sete de Setembro
 Av. Getúlio Vargas
 Rua Dr. Roberto Cruz
 Rua Cabo Benedito Alves

(ii) Rio Verde como barreira natural:

O Rio Verde se comporta como uma barreira natural entre as porções norte e
sul da cidade, gerando, portanto, pontos de interrupção dos deslocamentos
nessas áreas. As pontes da rua Cabo Benedito Alves, Avenida Sete de
Setembro e Avenida Quinto Centenário são as ligações viárias que permitem o
tráfego entre elas.

(iii) Desigualdade na qualidade da pavimentação (centro/periferia):

No que diz respeito a pavimentação observa-se que os principais problemas
estão localizados nos bairros mais afastados do centro urbano consolidado.
Um estudo mais minucioso como parte do desenvolvimento do Plano
Municipal de Mobilidade Urbano será necessário para priorizar investimentos
nas áreas com necessidades urgentes de intervenção e requalificação.
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(iv) Hierarquia viária atual:

A hierarquia viária (classificação funcional das vias) de uma cidade é
comumente composta por vias arteriais, principais, coletoras e locais. Vias
arteriais são vias interurbanas que ligam duas cidades ou dois polos de uma
área conurbada com velocidade geralmente elevada. Pela sua função, tais
vias não são compatíveis com o uso intraurbano. Devido ao pequeno porte do
município, há poucas vias arteriais em Três Corações.

De acordo com levantamento de campo realizado, as vias que atualmente
cumprem esta função são as seguintes:
 Rodovia Fernão Dias (BR-381)
 Rodovia MG-167 (Entre o entroncamento com a rodovia Fernão Dias e o
loteamento de Nova Três Corações e após o bairro Jardim Paraíso).
 Rodovia LMG-862 (Entre o entroncamento com a rodovia Fernão Dias e a
interseção com a Avenida das Mangueiras e após o cemitério Parque
das Palmeiras).

As vias intraurbanas classificadas como principais conciliam o tráfego geral de
passagem com o tráfego local e asseguram o cumprimento das seguintes
funções: trânsito com fluidez, acesso para as vias coletoras e existência de
transporte coletivo. Ao contrário das vias arteriais, a velocidade não é fator
primordial. Geralmente o uso do solo nessas vias é misto, com presença
significativa de comércio e equipamentos de saúde e lazer.

Atualmente, em Três Corações as vias que exercem a função de vias principais
são:
 Rua Otacílio Pereira Amoreli
 Rua Cabo Benedito Alves
 Rua Deputado Carlos Luz
 Rua Desembargador Albero Luz
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 Avenida Adelino de Oliveira Verdigueiro
 Avenida José Jaime Nogueira
 Avenida Quinto Centenário
 Avenida Orlando Resende Andrade
 Rua José Capistrano de Souza
 Avenida Prefeito Orlando Rezende de Andrade
 Avenida Deputado Renato Azeredo
 Rua Doutor Roberto Cruz
 Avenida Presidente Getúlio Vargas

Vias coletoras também são vias intraurbanas de segunda grandeza que
realizam a coleta, o escoamento e a distribuição do tráfego de áreas
residenciais e a alimentação de vias e corredores próximos. No que se refere
ao uso do solo, a presença dominante é do uso residencial, incluindo
pequenos comércios de nível local. Podem ser classificadas na cidade de Três
Corações como vias coletoras as seguintes vias:
 Rua Otacílio Alves Pereira
 Avenida Sete de Setembro
 Rua Luciano Andrade Peixoto
 Avenida Projetada (Nova Três Corações)
 Avenida Valter Borges
 Rua Esmeralda
 Rua Mármore
 Rua Turmalina
 Rua José Basílio de Carvalho
 Rua José Pedro dos Santos
 Avenida Haroldo Rezende
 Rua Dona Glorinha Paiva
 Avenida Duque de Caxias
 Avenida Francisco Lima Novaes
 Rua da Chácara
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 Rua das Paineiras
 Rua Sibipurunas
 Avenida dos Flamboiantes
 Rua Antônio Matias
 Rua Antônio Sandi
 Avenida Presidente Dutra
 Rua Rui Barbosa
 Rua Desembargador Alberto Luz
 Avenida Julião Arbex
 Rua Doutor José Alves Pereira
 Avenida São João
 Rua José Ferreira Coelho
 Rua Édson Arantes do Nascimento
 Rua Engenheiro Frizotti Agostinne
 Avenida Coronel Francisco Antônio Pereira
 Rua Coronel Azárias Pereira
 Rua João XXIII
 Avenida das Mangueiras
 Rua Um
 Rua Carlos Victor Ribeiro
 Rua Édson Penha
 Avenida Fernão Dias
 Rua Domingos Borges Carvalho
 Avenida do Centenário
 Avenida Brasil
 Avenida México
 Rua Haiti
 Avenida Angelo Grossi
 Avenida Zequinha César
 Avenida de Cícero
 Rua dos Inconfidentes
 Avenida Tiradentes
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 Avenida Vila Rica
 Avenida Umuarama
 Rua da Lavínia
 Avenida Leonor
 Rua João Rodrigues Beck
 Avenida Marcelo Friodolin Estermann

Vias locais, de menor porte, destinadas principalmente ao acesso direto a
áreas residenciais. Em alguns casos podem dar acesso a áreas industriais e
comerciais. Todas as vias de Três Corações que não foram mencionadas nas
classificações anteriores podem ser compreendidas como vias locais.

Figura: Mapa hierarquia viária

Fonte: IBAM/PDDUA 2017.

263

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

A classificação das vias aqui apresentada poderá ser aperfeiçoada na
sequência do trabalho e revistas a inclusão de vias em determinadas
categorias. Quanto a propostas, ainda que o Plano Diretor deva fazer
indicações para à hierarquização viária, inclusive considerando suas relações
com o uso do solo, seu detalhamento deverá ser estudado também no âmbito
do Plano de Mobilidade Urbana.

(v) Hierarquia viária e uso do solo:

O planejamento do uso do solo necessita impreterivelmente levar em conta
essa classificação funcional das vias da cidade. Respeitando essa premissa,
consegue-se aproveitar a infraestrutura viária existente de maneira mais
eficiente e racional. A análise preliminar sobre as condições de operação do
trânsito na cidade de Três Corações indica que a hierarquia viária precisa ser
revista. Ruas classificadas como coletoras assumem papel de principais,
principalmente na área central da cidade.

Podem ser citadas como exemplos dessa situação:
 Avenida Presidente Dutra;
 Rua Rui Barbosa e
 Avenida Julião Arbex.

Nessas vias a atividade comercial é intensa, atraindo uma quantidade
substancial de viagens, tanto de pedestres como de automóveis. Entretanto, a
infraestrutura

viária

existente

não

possui

capacidade

para

atender

adequadamente essa demanda. É recomendável, portanto, que novos polos
geradores de viagem, como novos empreendimentos comerciais, centros
educacionais, centros de saúde e escritórios da administração municipal
sejam alocados em vias que apresentam características funcionais de via
principal.

264

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

A Avenida Deputado Renato Azeredo é uma via principal com capacidade
elevada de tráfego, com duas faixas por sentido em grande parte de sua
extensão e com canteiro central. Todavia, os bairros conectados por essa
avenida possuem baixa densidade populacional e presença de vazios
urbanos

significativos.

Recomenda-se,

portanto,

que

sejam

avaliadas

alternativas de uso e ocupação do solo que possam se beneficiar dessas
características,

principalmente

nos

bairros

de

São

Conrado,

Jardim

Umuarama, Nossa Senhora Aparecida e Jardim América.

Com o intuito de melhorar as condições de tráfego e diminuir os
congestionamentos é fundamental que a Prefeitura, além de outras medidas
que deverão ser abordadas no novo PDDUA, efetive a elaboração do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, realizando um estudo detalhado de tráfego,
priorizando a reestruturação do tráfego, especialmente na área central da
cidade.

Observa-se, nessa primeira análise, a necessidade de identificar os principais
gargalos do sistema viário e produzir insumos que sejam suficientes para:
propor alterações estruturantes, como mudança de sentido de ruas;
diminuição de interferências de fluxos originados em vias locais em vias
principais e/ou coletoras; proibição de conversões e melhor gestão da
infraestrutura das pontes mencionadas nesse relatório.

(vi) Recomendações gerais para complementação e melhoria do sistema
viário existente:

Uma vez que Três Corações possui dinâmico polo industrial nas margens da
Rodovia Fernão dias, é esperado que exista um fluxo considerável de veículos
pesados trafegando nas suas vias principais. Sendo assim, o Plano Municipal
de Mobilidade Urbana também deverá propor as condições de operação do
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fluxo desses veículos, através de contagens classificatórias, nas vias principais
da cidade.

Esse tratamento adequado do assunto estabelecerá parâmetros consistentes
para compreender o real impacto causado por esse tráfego na cidade.
Somente assim é possível embasar tecnicamente qualquer decisão acerca da
construção de novas vias, como desvios, arcos ou anéis viários destinados a
realocar o fluxo de veículos de grande porte.

A fluidez do tráfego também pode ser afetada pela geometria das vias e de
suas interseções. A análise técnica preliminar indica ainda que algumas
interseções que compõem o sistema viário intraurbano, apresenta elevado
fluxo de tráfego, com interação conflituosa entre pedestres e veículos
automotores.

Preliminarmente, é possível dizer que apresentam estas características as
seguintes interseções:
 Renato Azeredo X Pref. Orlando Rezende de Andrade
 Rui Barbosa X Getúlio Vargas
 Av. Orlando Rezende de Andrade X José Capistrano de Souza
 Sete de Setembro X Getúlio Vargas
 Marcelo Friodolin Estermann X Otacílio Alves Pereira
 Cabo Benedito Alves X MG-167
 José Henrique da Costa X Deputado Carlos Luz

Recomenda-se que a geometria dessas interseções, assim como a sinalização
viária, seja alvo de análise e proposições do Plano Municipal de Mobilidade
Urbana, conforme diretrizes e demais disposições que sejam pertinentes na
revisão do PDDUA.
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9.3.2. Transporte Público Coletivo Urbano
Segundo entrevistas realizadas com o corpo técnico da Prefeitura e da
empresa

responsável

pela

operação

dos

ônibus

municipais,

TrecTur,

atualmente Três Corações possui 26 linhas de ônibus regulares. Os ônibus dessa
operadora atendem a diversas localidades do Município, inclusive áreas mais
afastadas do centro, como Colônia Santa Fé, Flora e o Distrito Industrial,
indicando uma rede de transporte público razoavelmente abrangente.

Quando forem disponibilizados os itinerários georreferenciados das linhas, será
analisada a área de cobertura da rede de transporte público, podendo ser
construído o mapa da rede e calculado o indicador PNT42.

Ao mesmo tempo, apesar da cobertura, aparentemente, abranger todas as
áreas

da

cidade

constantemente

da

e

localidades
falta

de

rurais,

frequência

os

moradores
em

se

determinadas

queixam
linhas,

principalmente nos finais de semana. Recomenda-se também que no Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, sejam feitas pesquisas do tipo sobe-desce
para averiguar a lotação das linhas em diferentes horários e dias e identificar
os trechos mais carregados.

Como forma de analisar a oferta de transporte público frente a demanda
efetiva pelo serviço recomenda-se também a realização de pesquisa O/D
(origem-destino).

A frota operante (incluindo os ônibus reservas) é formada por 38 ônibus e 1
micro-ônibus. Na Figura apresentada a seguir são destacados dois modelos de
ônibus utilizados na operação das linhas municipais.

Sigla PNT significa em inglês People Near Transit. Esse indicador é muito utilizado para avaliar a
acessibilidade a pé da rede de transporte público. Para maiores informações acessar:
http://itdpbrasil.org.br/pnt/
42
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Segundo informações da operadora, 98% da frota de ônibus do município é
adaptada com elevadores para atender pessoas com dificuldades de
locomoção e cadeirantes. Apesar de Três Corações possuir temperaturas
elevadas nos meses de verão, nenhum ônibus dessa frota possui arcondicionado. Este item é fundamental para o conforto da população e
imprescindível para uma percepção positiva da qualidade do sistema.
Figura: Tipologia dos ônibus que operam em Três Corações

Fonte: Visita técnica IBAM, 2017.

Nos procedimentos licitatórios de concessão dos serviços de transporte público
é recomendado que sejam realizados estudos para averiguar a viabilidade
econômico-financeira da inserção de ar-condicionado na frota. A qualidade
do sistema é fundamental também para atrair novos usuários para o
transporte público, podendo ter efeito na redução dos congestionamentos
(transferência modal), além de trazer mais dignidade aos usuários cativos do
sistema, geralmente de renda mais baixa.

Figura: Temperaturas médias mensais máximas de Três Corações

Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.
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Como exposto anteriormente, a frota operante é composta de ônibus do tipo
básico ou Padron, segundo a classificação ABNT NBR 15570/2011, com
exceção de apenas 1 micro-ônibus. Esse tipo de ônibus possui em torno de 14
a 15 metros de comprimento.

Devido ao porte desses veículos, eles enfrentam dificuldades para realizar
algumas conversões, principalmente na zona central da cidade que se
caracteriza por um traçado urbano com ruas estreitas, impactando a fluidez
do tráfego. Recomenda-se, portanto, que seja estudada a possibilidade de
substituição de alguns ônibus por micro-ônibus, principalmente nas linhas que
atravessam o centro. Essas avaliações devem compor também os processos
licitatórios de concessão dos serviços de transporte.

Além do conforto e da confiabilidade, outro aspecto importante para a
qualidade do sistema é a disponibilidade de informação aos usuários. Os
pontos de ônibus carecem de informações acerca dos horários e itinerários
das linhas. No centro da cidade, ponto focal do comércio e turismo é
fundamental que tais informações estejam disponíveis para orientar os
usuários.

Devido ao intenso fluxo de viagens para o centro da cidade, é recomendável
a criação de um pequeno terminal de ônibus na região. Conforme a imagem
apresentada a seguir, o ponto em frente a Igreja Universal, na Praça Pelé não
possui condições de atender adequadamente os usuários do transporte
coletivo. Essa inadequação, constatada por meio de levantamento de
campo, expõe os usuários a situações de desconforto, comprometendo e
prejudicando o fluxo de pedestres nessas áreas públicas, além de prejudicar o
funcionamento das atividades localizadas no entorno.
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Figura: Ponto de ônibus com infraestrutura insuficiente para atender a demanda

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana deve conter, a partir de um
inventário completo dos pontos de parada de ônibus em todas as áreas da
cidade, a identificação de soluções para superar as deficiências detectadas.
Destaca-se que os pontos de parada, principalmente, em regiões de maior
demanda, devem proporcionar cobertura para proteger os usuários das
intempéries (sol excessivo ou chuva). Esse aspecto é importante para
promover a qualidade do sistema.

9.3.3. Transporte não motorizado
Conforme mencionado anteriormente, o padrão de urbanização de Três
Corações, principalmente nos bairros centrais, resultou na formação de uma
malha urbana com ruas estreitas, típicas de uma época em que não havia
tanto fluxo de veículos na cidade. Ao mesmo tempo, o espaço destinado
para as calçadas é nitidamente insuficiente para o fluxo de pedestres. Neste
sentido, é possível dizer que é urgente a requalificação das ruas do centro,
com um enfoque na escala humana, visando maior segurança e conforto
para os pedestres.
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Merecem destaque as seguintes vias:
 Rua Julião Arbex
 Rua Rui Barbosa
 Avenida Presidente Dutra
 Rua desembargador Carlos Luz
 Rua Desembargador Alberto Luz
 Rua Sagrado Coração de Jesus

Para obter espaço para o alargamento das calçadas, sugere-se suprimir as
vagas de estacionamento e os pontos de táxi dessas ruas. Conforme será
apresentado posteriormente, o centro da cidade possui uma quantidade
elevada de vagas de estacionamento público, esta situação também merece
ser revista, tendo como referencia a intervenção realizada na Praça Professor
Odilon Andrade e nas Ruas República do Líbano e Casimiro Filho (Figura a
seguir).

Figura: Rua Casemiro Filho com largura adequada de calçada e sem vagas de estacionamento

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

271

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Em outras ruas do Centro a configuração no estilo Shared Streets43 (Figura 63)
poderia ser utilizada. Nesse tipo de via, não há distinção física entre a faixa de
rolamento e a calçada, sendo todo o espaço viário compartilhado entre
pedestres, ciclistas e automóveis, sendo que o automóvel deve ter menor
preferência de passagem, com a velocidade reduzida. Esse tipo de
configuração é muito comum em cidades europeias, norte americanas e
asiáticas.
Figura: Exemplo de "shared street"

Fonte: gehlpeople.com.

A literatura sobre o tema afirma que a reforma de ruas comercias em shared
streets não impacta drasticamente o tráfego de veículos, e que ao contrário
do senso comum, o comércio é afetado positivamente com o aumento de
vendas.

Alguns exemplos44 de vias com potencial de se tornarem shared streets no
Centro de Três Corações são:
 Rua Joaquim Beto Carvalho (trecho entre Avenida Presidente Getúlio
Vargas e Rua Darcí Brasil).

Para
maiores
informações
acessar:
https://nacto.org/publication/urban-street-designguide/streets/commercial-shared-street/.
44
Durante o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana deve-se analisar o potencial de aplicação do modelo
43

shared streets em outras vias do centro. Os exemplos citados são meramente ilustrativos.
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 Rua Tab. C. Avelar
 Rua Casimiro Filho (trecho entre Avenida Presidente Getúlio Vargas e Rua
Sagrado Coração de Jesus)

A topografia de Três Corações é composta majoritariamente por colinas, não
sendo, portanto, convidativa para o uso da bicicleta como modo de
transporte. Entretanto, não foi encontrada nenhuma infraestrutura ou
sinalização visível dedicada ao ciclista, mesmo nas áreas mais planas da
cidade.

Embora o centro não possua condições de receber vias exclusivamente
dedicadas à bicicleta, seria recomendável que o Plano de Mobilidade Urbana
elencasse algumas ruas para serem adotadas como ciclorotas (vias com
tráfego compartilhado entre automóveis e bicicletas, com preferência de
passagem

para

a

bicicleta

e

com

sinalização

horizontal

e

vertical

adequadas).

9.3.4. Estacionamento e políticas de restrição ao uso do automóvel
Segundo informações da Prefeitura, as ruas do centro de Três Corações
possuem cerca de 1350 vagas de estacionamento público. A cobrança pelo
uso da vaga é feita somente em 400 dessas vagas, através do programa
chamado Via Azul num valor de R$ 2,00 a hora.

Segundo informações da Prefeitura, a renda da cobrança do estacionamento
público (em torno de R$ 15.000,00 mensais) nessas vias é inteiramente
destinada à Associação de Pais e Alunos Excepcionais - APAE. Também foi
informado que, atualmente, existem poucos fiscais alocados para realizar a
cobrança, o que restringe a operação do sistema e o seu poder de
enforcement.
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Destaca-se o excesso de carros estacionados na região central da cidade,
inclusive em vias de elevado fluxo de tráfego e de pedestres. A Figura a seguir,
apresenta um exemplo de uma via local com excesso de vagas (destaque
para a largura muito estreita das calçadas em ambos os lados da via).

A atual política de estacionamento público em Três Corações apresenta dois
tipos de fragilidade. Primeiro porque não é suficiente para tornar a cobrança
do estacionamento efetiva, ou seja, a Prefeitura poderia ter mais uma fonte de
recursos para investir em outras áreas (ou até mesmo no próprio transporte
público na forma de subsídio cruzado). E segundo porque a atual forma de
cobrança não gera desincentivos financeiros para que motoristas de áreas
vizinhas deixem de optar pelo transporte particular para realizar pequenos
deslocamentos, impactando desnecessariamente a fluidez já comprometida
da área central.

Além de uma política ineficaz de estacionamento público, a frota de veículos
automotores em Três Corações cresceu de forma acentuada na última
década. Segundo dados do DENATRAN (Figura 64), a frota de automóveis
duplicou em apenas 11 anos. A análise da quantidade de motocicletas torna
esse cenário ainda mais preocupante. Nesse mesmo período a quantidade de
motocicletas mais que triplicou.

Considerando que a infraestrutura viária, principalmente na área Central,
permaneceu inalterada nesse mesmo período, ocasionando o aumento dos
congestionamentos. Desse modo o congestionamento na área central sendo
apontado pela população como um problema constante.
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Figura: Rua no Centro no entorno do Kings Tower com excesso de vagas de estacionamento
público

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.

A gestão mais eficiente das vagas no centro, seja através da remoção de
vagas em excesso, ou de valores de cobrança diferentes por áreas deve ser
pensada como instrumento de gerenciamento de viagens. Se o município
deseja reduzir os congestionamentos, a atual política de estacionamento
público deve ser alterada.

Gráfico: Evolução da frota de automóveis e motocicletas

Fonte: DENATRAN. Elaboração: IBAM.

9.3.5. Acessibilidade universal
Como já mencionado, há uma grande carência de calçadas no centro de
Três Corações. Se para os pedestres em geral a situação é delicada, para os
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cadeirantes, idosos e demais pessoas com mobilidade reduzida é ainda mais
problemática. Rampas de acesso no meio fio estão presentes em um conjunto
limitado de ruas e cruzamentos. A largura da maioria das calçadas na região
central é insuficiente para receber adequadamente o fluxo de cadeirantes.

Segundo dados do Censo Demográfico 2010 existiam na semana de
referência 306 pessoas (de 10 anos ou mais de idade) com deficiência motora
no município, sendo que 24 declararam não conseguir se deslocar de modo
algum e 282 declararam grande dificuldade para se locomover. No que diz
respeito à cegueira, nesse mesmo período, 153 pessoas foram declaradas
como completamente cegas e 1.930 apresentavam dificuldade para
enxergar.

Para o município trazer maior qualidade de vida para seus habitantes,
principalmente aqueles com dificuldades de locomoção, é fundamental uma
reforma de suas calçadas, seja ela no que diz respeito ao tipo de pavimento
e/ou largura adequada.

Observa-se nas ruas da cidade cadeirantes sendo deslocados para as faixas
de rolamento das vias por falta de espaço nas calçadas. Além de ser uma
questão de dignidade, essa situação coloca esses cidadãos em risco de sofrer
acidentes. Embora a qualidade das calçadas seja bastante ruim, os ônibus
que operam no município possuem equipamentos necessários para atender
adequadamente os cadeirantes e deficientes físicos.

No desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana, necessário que seja
analisada as possíveis áreas/vias do município que devem receber piso
podotátil para permitir o deslocamento com mais segurança de deficientes
visuais.
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Mesmo que as condições adversas de acessibilidade comprometam mais
severamente os deficientes físicos ou visuais, elas impactam igualmente todos
os cidadãos, incluindo aqueles com dificuldades de locomoção temporária
como: grávidas, pessoas com carrinhos de bebê, ou pessoas que tenham
necessidades especiais temporárias ou definitivas.
Figuras: Passeios estreitos

Passeio estreito em via da área Central.

Barreiras sobre passeio estreito: poste e
rebaixamento do meio fio para acesso de
veículo.

Fonte: IBAM/PDDUA 2017.
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Figuras: Situações de inacessibilidade

Ainda que sinalizada, a travessia de pedestres
apresenta perigo devido à descontinuidade
da faixa pelo rebaixamento da sarjeta.

Rampas devem ter seu dimensionamento
vinculado à densidade do fluxo de pedestres
e, em geral, acompanhar a largura da faixa
de travessia. A travessia deve ser segura e
contínua, livre de barreiras pela má
conservação.

Rampas só cumprem plenamente sua função
quando corretamente dimensionadas,
construídas e sinalizadas.

A declividade do passeio é desconforme à
NBR 9050. O ponto de acesso de veículos
deve ser resolvido através de rampa ou
rebaixo da seção do passeio correspondente,
além de devidamente sinalizado.

Fonte: IBAM/PDDUA 2017.
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9.3.6. Equidade no transporte público
A principal finalidade do transporte público é dar acessibilidade à população.
Entende-se acessibilidade como a capacidade de alcançar com facilidade
os equipamentos urbanos comunitários e locais de emprego distribuídos pelo
território municipal. Sendo assim, o transporte público tem um papel
fundamental na qualidade de vida da população, principalmente para a
parcela de menor renda que, usualmente, não possui meios privados de
locomoção (automóvel ou motocicleta).

A tarifa do transporte público em Três Corações na época da visita de campo
custava

R$

3,50.

Levando

em

consideração

que

uma

pessoa

economicamente ativa faça duas viagens por dia (uma para ir ao trabalho e
outra para voltar para a casa) o gasto mensal com transporte pode chegar a
R$ 154,00. Segundo o IBGE45, o percentual da população com rendimento
nominal mensal per capita de até meio salário mínimo em 2010 era de 35 por
cento. Tomando como hipótese que essa proporção se manteve inalterada
até 201746, o comprometimento da renda mensal dessa parcela da
população somente com transporte alcançaria 33 por cento47.

Essa simulação demonstra como a tarifa de transporte pode impactar,
significativamente, o poder de compra da população de baixa renda na
cidade. Como essa parcela da população é inelástica ao preço da tarifa48,
preços elevados podem significar imobilidade, ou seja, pessoas podem deixar
de realizar viagens por conta do orçamento limitado. Consequentemente,
essa situação compromete, diretamente, a qualidade de vida e o direito à
cidade, assegurado constitucionalmente a todos os cidadãos.

Dados de 2010. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tres-coracoes/panorama.
É esperado que atualmente este valor seja substancialmente menor, uma vez que a renda média
nacional vem aumentando durante a última década.
47 Considerando o salário mínimo nacional de R$ 937,00.
48 Grupos de baixa renda são menos sensíveis ao preço da tarifa que grupos de renda mais elevada. Isso
reflete a falta de escolha e a alta dependência dessas pessoas com relação ao transporte público. Fonte:
Cervero, R. (1990). Transit pricing research: A review and synthesis. Transportation.
45
46
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O valor das tarifas de ônibus é um assunto que desperta grande interesse da
população e é constantemente debatido pela mídia, principalmente após as
manifestações de 2013. Atritos entre a população, o governo municipal e as
empresas de ônibus são comuns, e em grande parte são causados por
assimetrias de informação. Ou seja, a falta de dados transparentes e
disponíveis cria sentimento de dúvida em que a população se vê desconfiada
do processo de tomada de decisão do poder público no que diz respeito às
revisões e reajustes tarifários.

Com o intuito de tornar o sistema de transporte público de Três Corações mais
transparente, recomenda-se a criação de um “portal da transparência” no
website da Prefeitura com estatísticas organizadas sobre os custos envolvidos
no transporte (consumo de combustível, pneus, lubrificantes, etc), dados
operacionais (quilometragem percorrida por mês por linha, quantidade de
viagens realizadas, IPK, etc) e informações sobre a demanda (quantidade de
passageiros transportados por mês por linha).

Dessa maneira a população irá conseguir ter maior conhecimento sobre como
o sistema opera e terá maior segurança que o poder público é capaz de
garantir a prestação do serviço de forma adequada e equitativa. Segundo
informado por técnicos da Prefeitura, a tarifa é reajustada anualmente de
acordo com a evolução dos custos do serviço (planilha de custos) e não por
meio de uma fórmula paramétrica. Esse método, além de ser trabalhoso, pode
ser prejudicado por assimetrias de informação.

Recomenda-se para o próximo processo licitatório que seja feita uma auditoria
externa por uma empresa de consultoria especializada para se aferir os custos
do sistema e para conferir se o preço da tarifa atual reflete os custos de
operação. Não foi possível analisar até o momento como as gratuidades são
financiadas, se é a partir de subsídios governamentais ou se é por subsídios
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cruzados entres os próprios usuários do sistema (o que torna a tarifa mais cara
e aumenta a desigualdade).

9.3.7. Logística urbana
Embora o Plano Diretor de 2006 não tenha contemplado o tema da logística
urbana é fundamental que ele seja abordado nessa atualização. O centro de
Três Corações não possui um esquema especial de trânsito de caminhões de
carga.
A equipe técnica presenciou com recorrência a presença de caminhões
realizando atividade de carga e descarga durante o horário comercial na
maioria das ruas do Centro, conforme é demonstrado na Figura 65.
Recomenda-se, portanto, que seja elaborado um esquema especial que
defina horários e locais específicos para as atividades de carga e descarga. É
preferível que esses locais não estejam nas vias classificadas como principais
para não impactar a fluidez do tráfego.

Figura: Caminhão realizando descarga na Rua Rui Barbosa

Fonte: IBAM/PDDUA, 2017.
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10. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
As desigualdades no acesso à terra urbanizada e à moradia digna são
características marcantes das cidades brasileiras. Isto porque os investimentos
públicos e privados que impulsionam o processo de desenvolvimento urbano
são aplicados de maneira diferenciada, priorizando determinadas áreas das
cidades, em detrimento de outras.

Consequentemente, as áreas urbanizadas, com melhor infraestrutura, são
ocupadas pela parcela da população com maior capacidade econômica,
enquanto a população mais pobre ocupa de maneira irregular as áreas com
infraestrutura precária ou delas desprovidas. Observa-se que as famílias de
menor poder aquisitivo não podem arcar com os custos da terra urbanizada
que inclui rendas fundiárias produzidas pela própria dinâmica do mercado de
terras urbanas favorecida pela regulação do uso e ocupação do solo.

O uso residencial, tradicionalmente, é incorporado aos instrumentos de
controle do uso e ocupação do solo urbano, sem considerar de maneira clara
e objetiva que tais parâmetros urbanísticos influenciam, diretamente, o preço
da terra e, em consequência, o acesso a terra urbanizada e à moradia digna.
Portanto, a questão habitacional na sua dimensão social está, diretamente,
vinculada

à

função

social

da

cidade

e

da

propriedade

urbana,

reconhecendo que:
“A habitação é um espaço do morador e da cidade. O uso
habitacional ocupa a maior porção de terra na cidade e se
relaciona com outros usos do cotidiano das pessoas. A moradia
adequada insere-se em um ambiente qualificado. Deve dispor de
infraestrutura urbana - como energia elétrica e saneamento
básico - e estar próxima de serviços sociais - escola, creche, posto
de saúde, comércio e transporte coletivo regular que possibilite o
acesso ao mercado de trabalho.” (IBAM, 2017)49

AMAZÔNIA: plano diretor municipal e gestão do território. Coordenação Ricardo Moraes; Eliana Santos
Junqueira de Andrade. Rio de Janeiro: IBAM, 2017.
49
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A análise preliminar abordada nesta parte do relatório busca identificar os
principais aspectos a serem tratados na revisão do PDDUA, tomando como
referência tais princípios fundamentais, assim como o Plano Local de
Habitação de Interesse Social - PLHIS de Três Corações e as informações
obtidas junto à Prefeitura até o momento.

Tanto para a implementação da Política Urbana Nacional, de acordo com o
Estatuto da Cidade, como para a implementação do Sistema Nacional de
Nacional de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei Federal n
11.124/05 que também cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, a gestão do território é estratégica. E cabe ao poder público local a
tarefa de atuar, efetivamente, sob a gestão do território. Pois é sua atribuição
exclusiva conduzir os processos de planejamento urbano, assegurando a
prestação dos serviços públicos à toda população em prol da garantia dos
direitos que se expressam na esfera local.

Compreende-se, dessa maneira, que a revisão do PDDUA deve buscar
equacionar de maneira eficaz e eficiente as relações entre demandas
habitacionais e gestão do solo urbano.

10.1. Habitação Social no PDDUA/2006
O Plano Diretor Municipal de Três Corações de 2006 aborda o tema da
habitação de interesse social tendo como princípio assegurar a inclusão social
e o direito à cidade para a população de baixa renda. No zoneamento
urbano são criadas as Zonas Especiais de Interesse Social, denominada como
ZEIS 1.

Conforme Art. 10, sendo a ZEIS 1 destinada a regularização de loteamentos
considerados de interesse social. Estão mapeadas no PDDUA vigente como
ZEIS 1 as seguintes localidades:
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 Feira de Gado;
 Cinturão Verde;
 Vila Emilio;
 Prolongamento da Avenida Valter Borges.

Observa-se que além das zonas especiais destinadas à regularização fundiária
e urbanística de assentamentos ocupados pela população mais pobre da
cidade, a revisão do PDDUA pode criar novas zonas especiais em áreas vazias.
Essa estratégia de reserva de terras urbanas vazias e subutilizadas para
produção habitacional busca promover a inclusão da habitação de interesse
social em áreas da cidade com melhores condições de infraestrutura.

Entre os instrumentos da política urbana incluídos no PDDUA destacam-se
aqueles com foco na produção da habitação de interesse social e para a
regularização fundiária, a saber:
 Direito de Preempção;
 Solo Criado e Outorga Onerosa do Direito de Construir;
 Ocupação compulsória de imóveis não utilizados e subutilizados e IPTU
progressivo no tempo;
 Operação Urbana Consorciada;
 Transferência do Direito de Construir.

Destaca-se ainda que o Anexo IV do PDDUA/2006, também apresenta como
prioridade da política urbana a criação do Fundo Municipal destinado a
programas de habitação de interesse social. Na próxima etapa d trabalho
será importante avaliar com a equipe local os avanços obtidos com este
dispositivo, e os desafios que ainda estão postos para o aprimoramento da
política de habitacional.

De acordo com Art. 57, do PDDUA/2006, o Direito de Preempção se aplica
sempre que o poder público necessitar de terra urbana para a regularização
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fundiária e execução de programas e projetos habitacionais de interesse
social. Nestes casos, o poder público poderá exercer o direito de preferência
para aquisição de imóvel urbano, que sejam objeto de alienação onerosa
entre terceiros, conforme previsto no Estatuto da Cidade.

A regulamentação do Direito de Preempção está assim recepcionada por
meio da definição dos imóveis submetidos ao instrumento no prazo máximo de
360 dias (1 ano), a contar da aprovação da lei municipal que institui o PDDUA.
Entretanto, de acordo com as informações da Prefeitura, este dispositivo não
foi regulamentado, conforme estabelecido no PDDUA/2006.

Outro dispositivo previsto no Plano Diretor dirigido à promoção da melhoria da
qualidade habitacional e que está de acordo com a Política Urbana Nacional
e a Política Nacional de Habitação de Interesse Social, refere-se “a assessoria
técnica, urbanística, jurídica e social gratuita à população, indivíduos,
entidades, grupos comunitários e movimentos sociais na área de Habitação
de Interesse Social, buscando promover a inclusão social, jurídica, ambiental e
urbanística da população de baixa renda à cidade, na garantia da moradia
digna, particularmente, nas ações visando a regularização fundiária e
qualificação dos assentamentos existentes.” (Art .67, do PDDUA, 2006)

Entretanto, não foi identificado programa ou projeto municipal que
disponibilize este tipo de benefício.

Os demais instrumentos mencionados anteriormente, de maneira semelhante,
embora previstos no PDDUA/2006, não chegaram a ser regulamentados ou
utilizados pelo Poder Público municipal. Entre os quais, a Outorga Onerosa e a
Obrigação Compulsória de utilização de terrenos ociosos.

No caso da Outorga Onerosa o PDDUA/2006 prevê que parte dos recursos
obtidos com a sua aplicação seja destinado ao Fundo Municipal de
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Habitação de Interesse Social, conforme o Art. 45. Na regulamentação da
Outorga Onerosa também está previsto que, se for do interesse do Município e
aprovado pelo COMDUR50, o pagamento da Outorga Onerosa pode ser feito
mediante a doação de imóveis urbanos, devidamente, regularizados a serem
destinados para habitação de interesse social. Porém os dois dispositivos não
foram acionados e postos em prática pela Administração municipal, apesar
de regulamentados no PDDUA/2006.

Pode-se dizer que, de certa maneira, a política habitacional recepcionada no
PDDUA/2006 não foi implementada plenamente pelo Município nos últimos
dez anos. As iniciativas voltadas para a superação do déficit habitacional
identificado no Plano Local de Habitação de Interesse Social, a partir de 2010,
foram vinculadas aos recursos de financiamento do Programa Federal Minha
Casa, Minha Vida - PMCMV, com doação de terras pelo município. Essas
terras, no entanto, não foram obtidas a partir da aplicação dos instrumentos
previstos no PDDUA.

10.2. Necessidades Habitacionais
O déficit habitacional no Brasil é analisado a partir de um conceito mais
amplo, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro - FJP, denominado
“Necessidades Habitacionais”, que utiliza na diagnose das necessidades
habitacionais duas categorias de análise:
(a) déficit de moradias propriamente dito, que para ser suprido deve
ofertar novas habitações;
(b) inadequação da moradia, que se relaciona com a carência de
infraestrutura, fragilidade fundiária, adensamento excessivo do imóvel e
outras características de precariedade da habitação.

Observa-se que o COMDUR também não foi criado após a aprovação do PDDA em 2006. A sua
instalação ocorreu pela primeira vez desde aprovação do PDDUA agora, em outubro de 2007. A instalação
do COMDUR se deu em função da revisão do próprio PDDUA, dez após a sua promulgação.
50
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Na figura abaixo estão representados os componentes utilizados no PLHIS de
Três Corações, de acordo com a metodologia desenvolvida pela FJP.
Figura: Composição das necessidades habitacionais adotados pela Política Nacional de
Habitação de Interesse Social

Fonte: IBAM, 2017.51

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Três Corações foi
elaborado em 2010 pela Prefeitura, com apoio técnico da Universidade de
Alfenas - UNIFENAS, adotando como referência central as diretrizes e os
componentes da Política Nacional de Habitação de Interesse Social. Além dos
parâmetros quantitativos e qualitativos que compõe a identificação das
necessidades habitacionais locais, o PLHIS indica os bairros da cidade onde se
concentram a população com renda média da família de até 3 salários
mínimos e que, portanto, devem ser priorizadas pelos programas municipais de
investimento que visam a melhoria da qualidade da moradia. Em geral, as

51

IBAM, 2017: op.cit.
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moradias desta população estão localizadas em áreas de risco; em áreas
verdes e em áreas com problemas fundiários críticos.

O PLHIS aponta 29 bairros com necessidades habitacionais, de acordo com a
metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro, com base no Censo
Populacional do IBGE de 2010. Nesse sentido, considera-se que os dados e as
informações que embasaram o PLHIS de Três Corações são razoavelmente
atualizados.

Além dos bairros já identificados pelo PDDUA/2006 (1. Cinturão Verde, 2.
Parque Jussara, 3. São Gerônimo, 4. Jardim Paraíso, 5. Ipiranga Prolongamento
do Santo Afonso (Rua Valter Borges), Vila Emílio), o PLHIS indica como áreas
prioritárias os seguintes bairros:
1. Cafezinho;

11. Santana;

2. Retirinho;

12. Nossa Senhora Aparecida (antigo
Bairro Peró);

3. Conjunto Habitacional Belo
Horizonte;

13. Vila Jessé;

4. Nossa Senhora de Fátima;

14. Vila Lima;

5. Cotia;

15. Vilas Boas;

6. Rio do Peixe;

16. Vista Alegre;

7. Vila Fernão Dias;

17. Bela Vista;

8. Amadeu Miguel;

18. Odilon Rezende;

9. Canto do Rio;

19. Comunidade Flora

10. São José;

Também são considerados bairros com necessidades habitacionais as
comunidades de São Bentinho, Abadia e Rio do Peixe, localizados na Zona
Rural.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDESO, desde o
final da década de 60 foram produzidas 1.437 unidades habitacionais
destinadas à população de baixa renda. Entre os quais se destaca o Conjunto
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Odilon Resende de Andrade implantado, inicialmente, com recursos do FGTS
em 1992 e ampliado, posteriormente, em dois momentos com recursos
oriundos da COHAB/MG (primeiro na década de 90 - entre 97 e 99- e, depois,
em 2000 e 2001). Entre as décadas de 60 e 80 a produção habitacional no
Município ficou a cargo do BHN.

De acordo com o histórico da produção habitacional de interesse social em
Três Corações, ressalta-se a preponderância dos investimentos em habitação
tem origem em iniciativas dos Governos federal e estadual. Só mais
recentemente, o município em parceria com o governo federal, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV atuou, diretamente, no setor
habitacional,

com

a

doação

de

terreno

para

implantação

do

empreendimento.

Tabela: Conjuntos habitacionais construídos no âmbito do Programa Estadual de Habitação
pela COHAB/MG
Origem/

Unidades
Habitacionais

Recebimento
Definitivo

Recursos

Peró I

300

01/09/69

BNH

Rio do Peixe

278

01/01/81

BNH

Peró II

65

01/06/83

BNH

Odilon Rezende de Andrade I

500

01/10/92

FGTS

Odilon Rezende de Andrade II (Lote 1)

20

01/12/97

COHAB

Odilon Rezende de Andrade II

16

01/02/99

COHAB

Odilon Rezende de Andrade II (Lote 2)

7

01/06/99

COHAB

Odilon Rezende de Andrade II

30

01/09/99

COHAB

Odilon Rezende de Andrade

33

09/01/01

COHAB

Odilon Rezende de Andrade

68

06/07/02

COHAB

120

01/08/08

FEH

Conjunto Habitacional

Jardim Belo Horizonte
Total de unidades construídas

1.437

Fonte: PLHIS de Três Corações, 2010.

De acordo com o PLHIS de Três Corações, em 2010, a demanda habitacional
representada pela população com perfil de renda média mensal de até 3
salários mínimos se configurava da seguinte maneira:
 total de famílias com necessidades habitacionais igual a 2.602 famílias;
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 sendo: 1.337 famílias enquadradas na categoria de déficit habitacional;
 965 famílias classificadas por padrões de inadequação de moradias.

Figura: Resultado quantitativo do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Três Corações

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS de Três Corações, 2010.

10.2.1. Déficit
O conceito de déficit habitacional está ligado, diretamente, às deficiências do
estoque de moradias. Engloba aquelas moradias sem condições de serem
habitadas em razão da precariedade das construções e que, por isso, devem
ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em função
da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um
domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de
pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com
grande densidade. Inclui-se nessa categoria a moradia em imóveis e locais
com fins não residenciais.

O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por
reposição de estoque e déficit por incremento de estoque.
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O déficit total calculado no PLHIS, em 2010, foi estimado em 1.637 unidades
habitacionais. Entre os quais:


685 moradias destinadas a reposição do estoque por conta da
presença de habitações precárias;



419 moradias destinadas às famílias que são obrigadas a arcar com
ônus excessivo no pagamento de alugueis;



233 moradias destinadas às famílias que dividem a mesma unidade
habitacional com outras famílias, comprometendo a sua qualidade de
vida.

Observa-se que é expressivo o número de habitações precárias e de famílias
arcando com ônus excessivo de aluguel. Entretanto, conforme será
apresentado a seguir, o PLHIS não prevê nenhum programa que viabilize o
aluguel subsidiado, na forma de aluguel social, inspirado em experiências de
outros países. Predomina no PLHIS de Três Corações a concepção da casa
própria como única alternativa para a promoção da moradia digna.

Neste caso, é possível prever no PDDUA instrumentos e mecanismos que facilite
o acesso à terra urbana que pode ser através da previsão de um percentual
de terras reservadas em loteamentos privados para a produção da habitação
de interesse social. Esta inciativa pode favorecer o acesso à terra urbanizada
pela população de baixa renda a partir da própria dinâmica de reprodução
da cidade. Para isso o PDDUA deve prever as condições e o dispositivos a
serem acionados pelo poder público no processo de licenciamento urbano,
alinhados aos demais parâmetros urbanísticos.

10.2.2. Inadequação
São compreendidas na categoria de habitações inadequadas as famílias que
não moram em condições desejáveis, mas que não precisam de novas
unidades habitacionais para que sejam viabilizadas condições dignas para
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suas moradias. Pelo conceito adotado, são passíveis de serem identificadas
somente as moradias inadequadas localizadas em áreas urbanas. Não são
contempladas as áreas rurais, pois estas apresentam formas diferenciadas de
adequação não captadas pelos dados utilizados na metodologia da FJP.

O PLHIS de Três Corações detalha também os programas habitacionais
existentes nos âmbitos federal e estadual. Entre as ações implementadas no
município

para

enfrentamento

das

necessidades

habitacionais

por

inadequação das moradias, destaca-se o Programa Mutirão da Escritura, que
de acordo com o PLHIS, encontrava-se na seguinte situação em 2010:
“A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
(COHAB) por meio do Programa “Lares Gerais de Habitação
Popular” realizou o Mutirão da Escritura abrangendo mutuários dos
Conjuntos Habitacionais Rio de Peixe, inaugurado em janeiro de
1981, com 278 unidades; Nossa Senhora de Fátima, inaugurado
em setembro de 1969, com 300 unidades; e Peró II, inaugurado
em junho de 1983, com 65 unidades. Do total de 643 unidades
desses três conjuntos, 533 contratos já estão quitados e outros 110
estão pendentes.”

Dessa maneira, pode-se dizer que o diagnóstico do PLHIS fundamentou um
conjunto

de

princípios

e

diretrizes

que

visam

o

enfrentamento

das

necessidades de Três Corações, sem perder de vista uma ação mais efetiva
capaz de reorientar a dinâmica de reprodução habitacional de interesse
social. Destacam-se no PLHIS as seguintes diretrizes:
 coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais irregulares em
áreas inadequadas para esta finalidade, tais como as áreas de
preservação ambiental e áreas de uso comum do povo;
 promover programas de atendimentos habitacionais adequados a
pequenos lotes esparsos, buscando não criar guetos de segregação
espacial da população atendida;
 integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas, sociais
e ambientais, de forma a garantir o direito à habitação como direito à
cidade, incluindo o acesso a equipamentos sociais e de infraestrutura
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urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e a proteção dos
recursos naturais e da paisagem.

Essas

três

diretrizes

estão

diretamente

associadas

à

dinâmica

de

desenvolvimento urbano, reafirmado a necessidade de reorientar processos
que tendem a reproduzir a desigualdades sociais e territoriais. E, que, portanto,
estas devem ser observadas na revisão do PDDUA, independente da
atualização e revisão do PLHIS.

Como encaminhamentos, o PLHIS propõe a realização de um amplo
levantamento, ao final de quatro anos, com objetivo de aferir as condições de
habitação da população de Três Corações. O PHLIS tem o período de
vigência até 2026, prevendo como momentos de avaliação e revisão os anos
de 2013, 2017, 2021 e 2025.

A revisão do PDDUA em 2017, é uma oportunidade de recepcionar no PDDUA
as diretrizes básicas da atualização do PLHIS e as condições favoráveis à
implementação das metas do programa, independente da revisão de
cálculos quantitativos. Pois como será demonstrado neste relatório, embora o
déficit tenha sido alterado em função da implantação do empreendimento
Nova

Três

Corações

novos

problemas

surgiram.

E

as

necessidades

habitacionais calculadas em função da inadequação das habitações não
foram sanadas.

Os projetos priorizados para corrigir as situações de inadequação das 965
moradias identificadas no PLHIS são as seguintes:
 Projeto de identificação, reparo ou remoção das residências em situação
de risco e em reservas legais;
 Projeto para regularização fundiária;
 Projeto para construção de casas na zona urbana e na zona rural;
 Projeto para melhoria habitacional da população em risco;
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 Projeto de melhoria da acessibilidade e dos equipamentos públicos
urbanos e rurais;
 Projeto de capacitação para melhoria da qualidade de vida da
população beneficiária;
 Projeto de melhoria da mobilidade urbana e rural.

10.2.3. Plano de Ação 2010/2026

A análise preliminar do Plano de Ação sugere que sejam reavaliadas as metas
estabelecidas para sanar o déficit habitacional, porém as ações de correção
das

situações

de

inadequação

permanecem

pertinentes,

segundo

informações disponibilizadas pela Prefeitura.

A revisão do PDDUA também deve prever condições de absorção de
demandas futuras para novas moradias de interesse social, independente do
déficit relacionado às demandas não supridas no passado. As áreas indicadas
no PLHIS e não previstas no PDDUA/2006 também devem ser contempladas na
atual revisão.
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Quadro: Plano de Ação 2010-2016

PROGRAMA/PROJETO

COORDENAÇÃO

PROGRAMA HABITACIONAL
Projetos de redução do
déficit habitacional

PM Três Corações

Projeto de identificação,
reparo ou remoção das
residências em situação de
risco e em reservas legais

PM Três Corações

Projeto para remoção de
famílias com ônus excessivo
de aluguel e coabitação
familiar

PM Três Corações

OBJETIVOS

METAS
- 334 casas em até 4
anos
- 1337 em até 16 anos

25% da demanda
habitacional reprimida
a ser atendida em 4 anos e
100% em 16 anos

Captação de recursos
federais e estaduais

Garantir participação em programas
habitacionais com recursos federais e
municipais para moradores em
habitações precárias (domicílios
rústicos e improvisados), prioridade
para áreas de risco social e residências
em reservas legais

- 160 casas em área de
risco e em reservas
legais em até 4 anos

25% de habitações
precárias atendidas nos 4
primeiros anos e 100% em
16 anos

Captação de recursos
federais e estaduais

Garantir moradias próprias para os
moradores em habitações com ônus
excessivo com aluguel.

- 105 casas com ônus
excessivo em 4 anos

- 640 casas em até 16
anos

- 419 casas em até 16
anos
- 58 casas em até 4
anos
- 233 casas em até 16
anos

Programa de Adequação de
Moradias

Regularização
Fundiária
Projeto de
Infraestrutura
para melhoria
habitacional

ESTRATÉGIA

Reduzir o déficit habitacional
levantado no diagnóstico habitacional
do município de Três Corações

Reduzir o número de habitações com
coabitação familiar

Projeto de

INDICADORES

ORÇAMENTO
Para 4 anos
R$ 9.826.950
Para 16 anos
R$ 39.307.800
Para 4 anos
R$ 4.704.000
Para 16 anos
R$ 18.816.000

25% da demanda por
habitações com ônus
excessivo atendidas em
4 anos e 100% em 16
anos

Captação de recursos
federais e estaduais

25% da demanda de
habitações com coabitação
familiar atendidos em 4
anos e 100% em 16 anos.

Captação de recursos
federais e estaduais

Para 4 anos
R$ 3.079.500
Para 16 anos
R$ 12.318.000
Para 4 anos
R$ 1.712.550
Para 16 anos
R$ 6.850.200

Legalização das moradias com
situação fundiária irregular

- 809 casas em até 16
anos

100% das moradias com
situação fundiária
regularizada em 16 anos

Captação de
recursos federais e
estaduais

Para 16 anos
R$ 2.588.800

Melhoria das condições de
infraestrutura para proporcionar
condições desejaveis de habitação

- 156 casas para
atendimento em 4
anos

100% das moradias com
Melhoria de infraestrutura
em 4 anos

Captação de recursos
federais e estaduais

Para 4 anos
R$ 1.716.000

Fonte: PHLIS Três Corações 2010.
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10.2.4. Contexto Atual
Avaliando os resultados após sete anos de PLHIS, observa-se que outros dois
conjuntos habitacionais foram construídos a partir do Programa Minha Casa,
Minha Vida, atendendo a famílias com renda na faixa de até 3 salários
mínimos.
Tabela: Produção habitacional entre 2011/2015
Unidades
Habitacionais

Recebimento
Definitivo

Origem/Recursos

Vila Bela 11

243

16/09/11

CEF

Nova Três Corações 1

499

27/11/15

CEF

Nova Três Corações 2

294

27/11/15

CEF

1.036

-

-

Empreendimentos

Total de unidades construídas

Fonte: Prefeitura de Três Corações, 2017.

A construção das novas unidades habitacionais no período 2011/2015
corresponde a cerca de 63% do déficit habitacional calculado no PLHIS/2010,
cumprindo grande parte do objetivo do “Projeto de redução do déficit
habitacional” com meta de realização em 16 anos.

Entretanto, a instalação dos empreendimentos denominados Nova Três
Corações 1 e 2, no âmbito do PMCMV, em área urbana desprovida de
infraestrutura de serviços gerou novas demandas que impactam, diretamente,
o padrão de qualidade das moradias populares estabelecidas pelo próprio
PLHIS.

Os principais problemas detectados a partir das discussões ocorridas na
Conferência Municipal de revisão do PDDUA e na primeira Audiência Pública,
além das informações obtidas junto à própria Prefeitura, indicam a ocorrência
de certo desvio das diretrizes estabelecidas no próprio PLHIS. Pois os
empreendimentos Nova Três Corações 1 e 2, por estarem localizados em áreas
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periféricas, distantes dos serviços urbanos e sociais, tem gerado uma série de
reivindicações dos moradores, inclusive relacionadas à segurança.

Essas reivindicações indicam que a implantação de novos empreendimentos,
no intuito de resolver em grande escala o déficit habitacional de Três
Corações, tornaram-se foco de atenção por uma série de inadequações. Será
necessário realizar um levantamento detalhado dessa situação para compor
uma visão mais atualizada das necessidades habitacionais atuais.

Conforme informações da SEDESO há previsão da construção de mais dois
conjuntos habitacionais, em áreas próximas ao Cinturão Verde e ao Míni
Distrito Industrial, com recursos provenientes dos programas de habitação da
COHAB-MG. Entretanto, embora essa informação tenha sido repassada pela
equipe da Prefeitura, até o momento não foram disponibilizados dados e
informações suficientes para que o referido projeto seja recepcionado na
revisão do PDDUA.

Sobre a Colônia Santa Fé, a Prefeitura também informou que está realizando
levantamentos técnicos da área para a regularização fundiária das 83 famílias
cadastradas no local. Por ter sido repassado ao Município recentemente,
Santa Fé não representa ganho ao cumprimento do programa de adequação
das moradias, que teria como meta o atendimento a 156 casas em 4 anos.

Um ponto crucial para a revisão das metas estabelecidas para o
enfrentamento das necessidades habitacionais do município já estava na
pauta

do

próprio

PLHIS.

Levando

em

consideração

o

zoneamento

estabelecido no Plano Diretor, a Prefeitura instituiu como Zona Especial de
Interesse Social - ZEIS a área destinada ao enquadramento no Programa
Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O PLHIS prevê que essas ZEIS
devem ser descritas e caracterizadas por Decreto regulamentador expedido
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pelo Poder Executivo, o qual deverá conter a documentação de engenharia
necessária, conforme Lei Complementar nº 248/2009 de 20/11/2009.
Essa prerrogativa amplia as condições previstas no PDDUA/2006 para a
implantação das ZEIS. Portanto, além da ZEIS destinada a regularização
fundiária, está na pauta da revisão do PDDUA mais dois tipos específicos. A
ZEIS em áreas vazias, como mencionado anteriormente e a ZEIS criada pela
Prefeitura por meio de decreto para recepcionar programas habitacionais
federais e estaduais. Caso seja confirmada a necessidade de criação dessas
novas subcategorias de ZEIS o novo PDDUA revisto deverá estabelecer
condições e parâmetros específicos.

Além das áreas disponibilizadas pela Prefeitura visando implantar projetos
habitacionais, constata-se a partir de entrevistas com atores locais e debate
ocorrido na primeira reunião do COMDUR que a venda de lotes e casas por
corretoras locais aumentou. Segundo representantes de empresas locais, o
mercado imobiliário direcionado à população de baixa renda foi aquecido
em função da disponibilidade crédito para habitação e do Programa Minha
Casa Minha Vida.

Atualmente, de acordo com estimativas declaradas pelos conselheiros do
COMDUR, na cidade de Três Corações há cerca de 2 mil lotes vazios, em
parcelamentos formais e regularizados. A abertura desses novos loteamentos
que ainda se encontram parcialmente vazios pode ser atribuída à expectativa
gerada pelo PMCMV. No entanto, não existem informações qualificadas que
permitam avaliar a relação entre esta oferta e a demanda efetiva por novas
moradias na cidade. Este é um ponto crucial e estratégico para a revisão do
PDDUA e precisará ser aprofundado junto a equipe da Prefeitura.
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11. CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
11.1. Macrozoneamento
O primeiro passo do planejamento urbano, visando a efetividade do controle
do uso e ocupação do solo é distinguir as parcelas do território municipal que
devam ser destinadas à urbanização52, incluindo aquelas reservadas à
expansão futura da cidade. A definição clara e precisa do Perímetro Urbano e
da Área de Expansão Urbana no Macrozoneamento municipal é essencial
para poder estabelecer as demais normas de controle do uso e ocupação do
solo urbano de maneira eficiente e eficaz. Os instrumentos do Estatuto da
Cidade para a promoção do desenvolvimento urbano também dependem
dessa definição no Plano Diretor.

Por isso o Perímetro Urbano é conteúdo obrigatório do Plano Diretor e só pode
ser alterado em um processo amplo e abrangente, quando se dá a sua
revisão. Antes do Estatuto da Cidade era comum que os Municípios editassem
leis específicas para definição dos seus perímetros urbanos, independente das
normas urbanísticas vigentes, gerando incompatibilidades e conflitos no
regramento ordinário de uso e ocupação do solo urbano.

Atualmente, embora esse assunto já tenha sido melhor esclarecido, em alguns
casos, sobretudo nos municípios pequenos e médios, observa-se ainda certa
fragilidade na compatibilização entre o Plano Diretor e a legislação urbanística
dele decorrente por falta de clareza na definição do perímetro urbano.

O Macrozoneamento, contendo o perímetro urbano, é estratégico para
integrar os planos setoriais municipais, sobretudo, no tocante as suas
dimensões territoriais. Compreende-se que:
Outorga Onerosa do Direito de Construir: Caderno Técnico de Regulamentação e
Implementação/Fernanda Furtado, Rosane Biasotto e Camila Maleronka. Brasília: Ministério das Cidades,
2012.
52
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“O critério adotado pelo Município para subdivisão do
Macrozoneamento revela a forma de pensar sobre seu próprio
território e informa sobre os caminhos estabelecidos para o
planejamento e a gestão do desenvolvimento local. As
estratégias propostas no Plano Diretor, ancoradas no
Macrozoneamento, têm como qualidade maior assegurar a sua
projeção para o futuro, atribuindo-lhe o significado de uma
política de Estado, para além das ações que vierem a ser eleitas
pelos sucessivos Governos para alcançar os fins que determina.”
(MORAES, 2017 p-5)53

O Macrozoneamento instituído pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
e Ambiental - PDDUA de Três Corações, promulgado em 2006, estrutura-se,
basicamente, a partir das definições das Zonas Rural e Urbana. Entretanto, o
cotejamento entre o PDDUA/2006 e a Lei Complementar n406/2015, que
dispõe sobre o zoneamento e regulamenta o uso e ocupação do solo urbano,
demonstra que, atualmente, Três Corações convive com fragilidades no seu
ordenamento urbanístico.

Tais fragilidades decorrem, principalmente, da

incompatibilidade entre os perímetros urbanos definidos no PDDUA e os Setores
Urbanos delimitados na LC n406/2015.

Como mostra a figura apresentada a seguir, o perímetro urbano delimitado no
PDDUA (linha vermelha) e Área de Expansão (linha tracejada preta) é menor
que o perímetro decorrente da delimitação dos setores urbanos (representado
pela mancha laranja).

MORAES, R. Plano Diretor e as áreas não comprometidas com a ocupação urbana. In: AMAZÔNIA: plano
diretor municipal e gestão do território. Coordenação Ricardo Moraes; Eliana Santos Junqueira de Andrade.
Rio de Janeiro: IBAM, 2017.
53
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Figura: Perímetros do PDDUA e da Lei n406/2015

Fonte: PDDUA e Lei n406/15. IBAM, 2017.

(i) Distrito Industrial:

Destaca-se ainda, que o PDDUA/06 não incluiu no macrozoneamento
municipal o Distrito Industrial criado pelo Decreto Estadual nº 17.090/1975. No
entanto, a lei n406/15 incorpora essa mesma área com a denominação de
Setor Urbano Industrial.
Figura: Setores Urbanos e Zoneamento da Lei n406/2015

Fonte: PDDUA e Lei n406/15. IBAM, 2017.
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De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura e análises feitas a partir
de imagens de satélites, a planta original do Distrito Industrial, conforme figura
apresentada a abaixo, não corresponde à forma de ocupação atual.
Portanto, a revisão do PDDUA deve indicar os procedimentos a serem
adotados para a sua efetiva regularização.

Figura: Planta do Distrito Industrial - Rodovia Fernão Dias

Fonte: Prefeitura de Três Corações, s/d.

(ii) Áreas Urbanas Especiais:

Além das Zonas Rural e Urbana, o PDDUA/06 criou as Zonas Urbanas Especiais
que configuram perímetros urbanos descontínuos, conforme Mapa 12 do
Caderno de Mapas em anexo.

Entre essas Zonas Urbanas Especiais apenas uma delas está inserida no
Perímetro Urbano da Sede Municipal, enquanto as demais estão localizadas
na Zona Rural, a saber:
 Área Urbana Especial: que corresponde a área do exercito da Escola de
Sargento das Armas - ESA (localizada na Zona Urbana);
 Área Urbana Especial: que corresponde ao assentamento Amadeu
Miguel (localizado na Zona Rural, próximo a Rodovia Fernão Dias);
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 Área Urbana Especial: que corresponde a área onde está instalada a
Penitenciária Estadual, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Administração Prisional - SEAP/MG, (localizada na Zona Rural);
 Área Urbana Especial: que corresponde as instalações da Colônia Santa
Fé, ex-colônia de hanseníase (sob responsabilidade da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG (localizada na Zona Rural).

Entretanto,

o

PDDUA/2006

e

a

Lei

Complementar

n

406/2015

não

estabeleceram parâmetros urbanísticos específicos para essas zonas urbanas
especiais.
Figura: Áreas Especiais Urbanas

Fonte: IBAM,/PDDUA, 2017.

(iii) Unidades de Controle Ambiental:

As Unidades de Controle Ambiental, criadas no Art. 18, do PDDUA/06, diferente
das Áreas Urbanas Especiais, não foram delimitadas, mas identificadas nos
incisos de I a III, do Art. 19, da seguinte maneira:
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 as bacias cujos recursos hídricos sejam utilizados para abastecimento
público;
 as áreas que, em função das suas características geotécnicas e
geodinâmicas, requeiram controles especiais para ocupação e uso;
 a faixa non aedificandi ao longo dos cursos d’água do Município de
acordo com Lei Federal.

A revisão do macrozoneamento no PDDUA/06 deve, portanto, considerar estes
aspectos ressaltados para definir, minimamente:
 a área urbana consolidada;
 a área destinada a expansão urbana;
 as áreas destinadas ao uso industrial exclusivo;
 as áreas urbanas especiais fora do perímetro urbano da Sede Municipal
que devem ter tratamento diferenciado;
 as áreas de proteção e conservação ambiental que possam compor o
macrozoneamento municipal;
 outras unidades territoriais que possam orientar a integração das políticas
setoriais no território.

Essas definições devem ser acompanhadas de diretrizes específicas e, sempre
que necessário, dos critérios e parâmetros básicos que possam embasar o
detalhamento da legislação complementar.

11.2. Diretrizes e Parâmetros Urbanísticos

O PDDUA/2006 de Três Corações reproduz na íntegra as diretrizes expressas no
Art. 2°. do Estatuto da Cidade, com exceção do inciso XI, que trata da
“isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização,
atendido o interesse social.”
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É possível supor que a omissão desse inciso tenha sido ocasionada por um erro
na edição do texto da lei. Pois, mesmo não estando escrito no Plano Diretor, o
disposto no inciso XVI do Estatuto da Cidade deve ser considerado na
condução do planejamento e gestão de todas as cidades.

Em linhas gerais, o PDDUA/2006 é aderente às diretrizes e instrumentos do
Estatuto da Cidade, apesar de não expressar com maior detalhamento as
singularidades da Cidade e do território municipal, uma vez que parte
significativa dos critérios e parâmetros urbanísticos essenciais ao controle do
uso e ocupação do solo foram remetidos para a legislação complementar.

A Lei Complementar n°. 406/2015 que dispõe sobre o Zoneamento e
regulamenta o Uso e Ocupação do Solo Urbano no Município não é de fácil
compreensão, mas é possível dizer que reflete um plano urbanístico aberto e
flexível, sem estabelecer uma morfologia urbana rígida e pré-definida.

A análise da lei também indica que o processo de licenciamento é bastante
discricionário por falta de parâmetros objetivos, sobretudo em relação aos
limites máximos permitidos para as edificações multifamiliares nas Zonas Mista
Adensada, Mista e Central.

De acordo com o texto da lei, apenas para o uso Residencial e na Zona
Residencial ficam estabelecidos os limites máximos de pavimentos que variam
de 3 a 4. Ainda assim a identificação das Zonas não é fácil, pois o mapa
incluído na lei não é suficientemente legível e não há um quadro resumo com
os parâmetros por zona de uso e ocupação. A principal referência para
determinar a altura máxima das edificações destinadas ao uso residencial
multifamiliar é dada pela relação entre largura da via e alinhamento.
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De acordo com o Art. 23:
“A altura máxima permitida para edificação será obtida
somando-se o dobro da largura da via pública, considerada,
perpendicularmente, a partir do alinhamento, à dimensão do
afastamento frontal.”

Os afastamentos laterais e frontais são estabelecidos em função do número de
pavimentos, prevendo um escalonamento, com acréscimo de 25cm no
afastamento lateral a partir de 8 pavimentos.

Não há descritivo na LC n. 406/2015 que permita identificar as relações entre
tipos de uso, zonas e setores urbanos. Os parâmetros urbanísticos vigentes não
favorecem a simulação do potencial de adensamento construtivo a partir das
unidades territoriais que compõem o PDDUA e a referida legislação urbanística
complementar.

Como os parâmetros construtivos não estabelecem relação entre altura das
edificações e área edificável do terreno, é possível supor edificações verticais,
em lotes de pequenas dimensões. Neste caso, a principal restrição é dada
pela obrigatoriedade de se prever um número de vagas de garagem que
variam em função da área das edificações ou das unidades habitacionais.

Portanto, desde que o projeto equacione o número de vagas de garagem
exigido pelo padrão da edificação, é possível construir edifícios altos em lotes
pequenos e estreitos.

Além disso, o monitoramento do processo de adensamento urbano, em
função do grau de flexibilidade da legislação urbanística, é dificultado. Pois,
também não favorece simulações sobre a capacidade de adensamento dos
setores urbanos em função da infraestrutura instalada. Na prática os setores
urbanos

não

estão

sendo

utilizados

como

unidades

territoriais

de

planejamento. E a principal referencia da legislação urbanística é o
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logradouro público, tanto para estabelecer limites máximos de altura das
edificações, como para disciplinar os diversos tipos de uso não residencial.

A atual flexibilidade da legislação urbanística, portanto, permite múltiplas
possibilidades

de

ocupação

da

área

urbana,

estabelecendo

como

mecanismo para prevenção e mitigação de possíveis impactos o Estudo de
Impacto de Vizinha, regulamentado no PDDUA, nos artigos 30, 31 e 32.

De acordo com o Art. 31 do PDDUA/2006, os empreendimentos e atividades
previstos nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 30 dependerão da elaboração do
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV para obter alvarás, licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder
Executivo.

O EIV é regulamentado de forma a prever os efeitos positivos e negativos de
grandes empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de
vida da população residente, abordando, no mínimo, as seguintes questões:
 adensamento populacional;
 equipamentos urbanos e comunitários;
 uso e ocupação do solo;
 valorização imobiliária;
 geração de tráfego e demanda por transporte público;
 ventilação e iluminação;
 paisagem urbana e patrimônio natural, histórico e cultural.

O EIV é um relatório público e não substitui o Estudo Prévio de Impacto
Ambiental (EIA), requerido nos termos da legislação ambiental. Entre as
informações disponibilizadas pela Prefeitura, não foi identificada utilização do
EIV desde a aprovação do Plano Diretor, sendo assunto a explorar.
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São passíveis de aplicação do EIV, de acordo com § 1° do Art. 30, as
construções destinadas ao funcionamento das seguintes atividades:
Quadro: Enquadramento de usos para o EIV
Características de Usos Especiais PDDUA/2006 submetidos ao EIV


restaurantes,



casas noturnas,



templos religiosos,



terminais rodoviários,



clubes,



centros de armazenamento e reciclagem de produtos e resíduos,



mecânicas,



serralherias,



marcenarias,



depósitos de materiais de construção,



terminais de carga,



postos de gasolina,



depósito de material químico ou explosivo,



madeira e papel,



torres de telefonia móvel,



centros comerciais com mais de 500 m2 de área útil construída.

11.3. Instrumentos Estruturantes

11.3.1. Outorga Onerosa do Direito de Construir e Transformação de Uso
A definição das bases de regulamentação do instrumento da Outorga
Onerosa do Direito de Construir e de Transformação de Uso é fundamental
para o estabelecimento dos parâmetros urbanísticos a serem utilizados para
regular o uso e ocupação do solo urbano, assim como para orientar e induzir
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novos padrões de parcelamento da terra inseridos nas áreas de expansão
urbana.

O objetivo principal da aplicação do instrumento, de acordo com o Estatuto
da Cidade é induzir o desenvolvimento urbano, capturando parte das maisvalias fundiárias produzidas nos processos de urbanização do território.
Compreende-se que:
“As mais-valias fundiárias se referem à valorização da terra que
ocorre ao longo de todo o processo de urbanização. São os
incrementos de calor da terra que se acumulam sobre os terrenos
urbanos, sem a intervenção de seus proprietários e que se não
forem recuperados pelo poder públicoem benefício da
coletividade, são apropriados provadamente pelos proprietários.”
(FURTADO et. alli., 2012)54

Este instrumento foi previsto no PDDUA apenas para aplicação na Zona
Urbana, mas tem potencial para de aplicação também nas áreas destinadas
à expansão urbana. A revisão do PDDUA poderá ampliar o alcance do
instrumento considerando alguns aspectos elencados a seguir.

Além de previsto no plano diretor, os critérios essenciais para aplicação do
instrumento da Outorga Onerosa do Direito de construir nas áreas urbanas
consolidadas ou de expansão são:
 fixação do Coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos urbanos e
parâmetros construtivos;
 definição clara das áreas de incidência do instrumento;
 natureza da contrapartida;
 formas de cálculo da contrapartida;
 destinação dos recursos auferidos.

Outorga Onerosa do Direito de Construir: Caderno Técnico de Regulamentação e
Implementação/Fernanda Furtado, Rosane Biasotto e Camila Maleronka. Brasília: Ministério das Cidades,
2012.
54
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A ocorrência de concepções díspares desse instrumento - que provavelmente
é o mais importante dentre os que compõem o rol apresentado pelo Estatuto
da Cidade - mostra que ainda se faz necessário firmar entendimentos sobre o
próprio conteúdo da Lei Federal. No caso da OODC, a mudança conceitual
fundamental diz respeito à compreensão de que o direito de construir não
pode ser considerado como parte integrante do conteúdo da propriedade
imobiliária urbana, ainda que se reconheça que para que essa cumpra sua
função social, algum potencial construtivo deve ser exercido.

(i) Possíveis aplicações nas áreas de expansão urbana:

A principal finalidade do uso do instrumento nessas áreas é controlar e induzir o
processo de parcelamento da terra destinado à formação de chácaras. Esta
modalidade ocorre a partir do desmembramento das glebas rurais em
unidades imobiliárias inferiores ao módulo rural estabelecido por normas
federais, sob a responsabilidade do INCRA. Sem configurar o parcelamento da
terra

urbana

na

modalidade

de

loteamento,

deixando

o

proprietário/parcelador livre de uma série de obrigações previstas na Lei
Federal n. 6766/79 e demais normas municipais.

Embora a formação de chácaras ou sítios de recreio não configure um
loteamento para fins urbanos, a mudança de uso rural para urbano
provocada por este tipo parcelamento por meio do desmembramento afeta
o preço da terra e pode produzir rendas fundiárias significativas. Neste caso, o
Município pode utilizar a cobrança da Outorga Onerosa de transformação de
uso, prevista no Estatuto da cidade, como forma de capturar parte da mais
valia fundiária produzida nesse processo.

A formação de chácaras nas periferias urbanas deve ser controlada pelo
poder público para evitar que subdivisões de glebas não loteadas na
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expansão urbana gere um processo de adensamento irregular, sem as
infraestruturas necessárias.

Caso o município tenha interesse em regulamentar a outorga onerosa de
transformação de uso (rural-urbano) com essa finalidade, a revisão do PDDUA
deve prever as condições básicas da sua aplicação, incluindo parâmetros
para calculo do valor a ser cobrado pela outorga.

Essa medida é uma

alternativa de controle do parcelamento irregular da terra na periferia da área
urbana consolidada, ao mesmo tempo gerando recursos para novos
investimentos públicos.

(ii) Aplicação nas áreas urbanas consolidadas:

O Coeficiente de aproveitamento básico do terreno, de acordo com o
Estatuto da Cidade, funciona como princípio balizador da política fundiária
urbana municipal. Portanto, as áreas onde o coeficiente de aproveitamento
básico poderá ser ultrapassado, mediante o pagamento de contrapartida
pelo beneficiário, devem ser fixadas no Plano Diretor.

De acordo com o Art. 43, PDDUA/06, a Outorga Onerosa do Direito de
Construir, denominada como solo criado, é o instrumento que regula o uso do
solo nas zonas mistas definidas na Lei de Uso e Ocupação do Município
segundo o qual o empreendedor pode construir acima do coeficiente
permitido, definido no “§ 1° como 1 (uma) vez a área do terreno, obedecendo
os índices do código de obras”.

No § 2°, “fica estabelecido que não são computados, para efeito do cálculo
da área construída para outorga onerosa do solo criado nas unidades
residenciais: os terraços, varandas, sacadas, jardineiras, área de lazer,
garagem e ou estacionamentos cobertos”.
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O valor da outorga onerosa, de acordo com o Art. 44, “será calculado pelo
percentual 0,5 % do valor venal/m² do terreno. Sendo que: o valor a ser pago
pelo solo criado será calculado no ato da licença de construir, utilizando-se o
índice aplicado pelo Município e o pagamento correspondente será efetuado
em até 6 (seis) parcelas iguais mensais, sucessivas, ficando a expedição do
“habite-se”, condicionada à quitação de todas as parcelas”.
O PDDUA/2006 também estabelece que os recursos auferidos com a
aplicação do instrumento serão utilizados em obra de infraestrutura, ou
destinados ao Fundo Municipal de Habitação Social.

O Art. 46 prevê multa nos casos em que as edificações ultrapassem a área
autorizada no alvará de construção no valor correspondente a 500 %
(quinhentos por cento), “calculada sobre o produto da área construída em
excesso, pelo valor de lançamento fiscal do metro quadrado de terreno.” Na
hipótese da ocorrência de construções que excedam aos índices de
aproveitamento máximos o poder público precederá o embargo e demolição
da obra irregular.

Como forma de contrapartida, com aprovação do COMDUR, o pagamento
da outorga onerosa, poderá ser feito mediante doação de imóveis, conforme
previsto no Art. 47. A avaliação do imóvel doado será feita com base na
Planta Genérica de Valores do Município, e devidamente registrados no
cartório de registro de imóveis.

Os imóveis doados poderão ser destinados para:
 Preservação ambiental;
 Equipamentos públicos comunitários
 Sistema viário básico e instalação de infraestrutura;
 Habitação de interesse social.
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Apesar de ter sido previsto de maneira adequada, a partir da definição do
Coeficiente de Aproveitamento Único para toda a cidade igual a 1 (um), o
instrumento não foi implantado pelo Município. O motivo, em parte, pode ser
atribuído às fragilidades na definição dos parâmetros urbanísticos. Embora, é
sabido que tal instrumento enfrenta resistências mais profundas e enraizadas
na cultura do planejamento urbano do Brasil que associa o direito de construir
ao direito de propriedade.

A definição clara dos limites máximos autorizados pelo Município na legislação
urbanística deve garantir a segurança jurídica no processo de planejamento,
assim

como

facilitar

a

sua

própria

implementação,

fiscalização

e

monitoramento.

A revisão do Plano Diretor e das leis complementares devem estabelecer as
áreas propícias ao adensamento com a indicação dos limites máximos e
fórmulas de cálculo que deverão balizar a aplicação da Outorga Onerosa (do
direito de construir e de transformação de uso).

11.3.2. Do Parcelamento e Edificação Compulsórios
O instrumento do parcelamento e edificações compulsório, com as
respectivas penalidades previstas na lei, é estruturante do planejamento
urbano porque permite ao poder público atuar e pressionar a ocupação de
vazios

urbanos

que

possam

estar

desfavorecendo

a

otimização

da

infraestrutura instalada. Apesar de previsto no PDDUA/2006, o instrumento
também não chegou a ser aplicado na cidade de Três Corações. Assim como
o caso da outorga onerosa, a revisão do plano diretor deverá ajustar os
parâmetros vigentes e, especialmente, e rever as áreas onde o instrumento
incide de acordo com o PPDDU vigente.
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De acordo com o PDDUA vigente, artigo 49, considera-se:
 lote vago: qualquer lote em que não conste a existência de liberação de
habite-se, conforme definido no Código de Obras do Município”; e
 edificado: o terreno com percentual de construção igual ou superior a
20% de sua área bruta, não sendo admitidos padrões temporários de
edificação, nos termos das normas vigentes”;
 subutilizado: o terreno que possua área edificada inferior a 20% de sua
área bruta, e/ou que não tenha uso residencial ou não tenha atividade
econômica cadastrada na Prefeitura há pelo menos dois anos.

De acordo com o Art. 50 do PDDUA, a edificação ou utilização compulsória
será aplicada nas seguintes áreas:
 Setor Urbano 1 (que corresponde a área central da Cidade);
 Santa Tereza e Av. Deputado Renato Azeredo;
 Glebas não parceladas em todo o perímetro urbano.

Observa-se que na área central o número de terrenos vazios é decorrente de
demolições, uma vez que se trata da área urbana da cidade mais antiga e
mais consolidada. Neste caso, é mais adequado o enquadramento por
subutilização, buscando deixar evidente que tipo de imóvel interessa induzir a
reconstrução.

O PDDUA indica como subutilizado, de maneira genérica, imóveis com área
construída acima de 200m. Será necessário verificar junto à Prefeitura que tipo
de imóvel está sujeito às sanções previstas no plano, para não haver conflito e
contradição com a legislação de preservação e proteção do patrimônio
histórico.

Recomenda-se também uma avaliação mais precisa sobre os imóveis
localizados em Santa Tereza e Av. Deputando Renato Azeredo. De acordo
com o PDDUA/2006, nessas áreas são subutilizados os imóveis com área
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construída superior a 300m2 e que não tenham uso residencial ou não esteja
sendo aproveitado para nenhuma atividade econômica cadastrada no
município a mais de dois anos. Enquadramento semelhante é feito para todas
glebas não parceladas no perímetro urbano com área superior a 1.500m2.

A equipe do IBAM solicitou à Prefeitura informações sobre o resultado do
licenciamento urbano, nos últimos dez anos, para avaliar a situação. No
entanto, o sistema de licenciamento do Município não é informatizado. Por
esta razão a Prefeitura não realiza um monitoramento mais preciso sobre os
processos de licenciamento. Informações valiosas que poderiam ser obtidas
pelo setor de fiscalização não alimentam um banco de dados e informações
organizado. Ressalta-se que são requisitos fundamentais da aplicação dos
instrumentos de indução do desenvolvimento urbano o aprimoramento da
capacidade técnica e operacional dos setores de planejamento, fiscalização
e monitoramento, sem quais dificilmente serão devidamente aplicados.

A notificação prevista no Art. 51, do PDDUA vigente, também fica prejudicada
pela falta do cadastro imobiliário atualizado. É condição essencial para
aplicação de tal instrumento a modernização e aprimoramento dos sistemas
que compõe o setor de tributação municipal. As informações disponíveis no
cadastro imobiliário do Município (IPTU; ITBI e ISS), não permitem realizar uma
análise espacial sobre a localização das atividades econômicas no Município.

11.3.3. Operações Urbanas Consorciadas
A operação urbana consorciada, conforme prevista no PDDUA vigente,
depende de lei específica complementar (At.36). Pois, não são delimitadas as
áreas específicas para a utilização do instrumento. De acordo com o Art. 38,
do PDDUA vigente, fica autorizada a aplicação do instrumento de operação
urbana consorciada nas seguintes situações, em áreas a serem delimitadas:
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 de intervenção urbanística;
 de controle ambiental;
 destinadas ao fomento de atividades econômicas, quando assim
declaradas pelo Poder Público;
 destinadas à preservação do Patrimônio histórico e cultural do Município;

 destinadas a Loteamentos de Interesse Social; em recuperação de áreas
degradadas.

O Art. 35 do PDDUA/2006 define as operações urbanas consorciadas da
seguinte maneira, conforme previsto no Estatuto da Cidade: “Considera-se
operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Público Municipal com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área, transformações urbanísticas, estruturais,
melhorias sociais e controle ambiental.”

De acordo com o § 3°, Art. 38, do PDDUA/06 deverá ser criado um programa
de revitalização da área do centro da cidade através de operações urbanas
consorciadas.

As operações previstas no Art. 39. (PDDUA/06) são as seguintes:
 flexibilização do potencial construtivo;
 permuta de áreas públicas;
 concessão de espaço público para publicidade;
 outras, a critério do Poder Público.

Conforme o Art. 40 (PDDUA/06) a lei especifica que regulamentar as
operações urbanas devem envolver pelo menos duas ações entre as
seguintes:
 tratamento urbanístico de áreas públicas;
 abertura de vias ou melhorias no sistema viário;
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 implantação de programa habitacional de interesse social;
 modificação de parâmetros construtivos, de posturas, de uso e de
ocupação do solo;
 regularização de edificações ou terrenos;
 implantação de equipamentos públicos;

 proteção do patrimônio cultural;
 proteção ambiental; reurbanização;
 fomento de atividades econômicas;
 recuperação de áreas degradadas.

Destaca-se que a combinação de duas ações a partir da listagem do Art. 40,
PDDUA/2006, não garante vinculação do instrumento com as iniciativas de
promoção da habitação social ou demais ações de inclusão social ou
territorial. Em geral, o conteúdo mínimo do plano diretor visa garantir alguns
princípios

fundamentais

na

regulamentação

da

operação

urbana.

Estabelecer no mínimo duas ações de uma lista tão variada e distinta parece
não ser suficiente para garantir as diretrizes definidas do Plano Diretor, mesmo,
tendo a participação do COMDUR, como previsto no próprio PDDUA/2006.

11.4. Considerações Gerais
Os demais instrumentos previstos no PDDUA/2006, em grande parte se
vinculam tanto à política municipal ambiental, como à produção de
habitação de interesse social.

Entretanto, nota-se que falta maior objetividade nas regulamentações destes
instrumentos para garantir maior coerência na sua aplicação.

São condições a serem previstas:
 Instrumentos legais coerentes e de fácil compreensão
 Transparência das ações do poder público
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 Integração das políticas públicas e dos instrumentos de planejamento
municipal
 Mecanismos de acompanhamento e controle social
 Sistema de informação e monitoramento contínuo
 Recursos humanos e financeiros
 Capacitação técnica permanente

A análise do PDDUA/2006 sobre as demais normas urbanísticas vigentes no
Município de Três Corações permite concluir que, além de omissões
significativas em relação ao uso e ocupação do solo “real”, falta coerência
entre dispositivos essenciais ao licenciamento urbano. Grande parte dessas
omissões e falta de coerência está relacionada à necessidade de melhor
explicitação de conceitos básicos na própria legislação vigente.

As relações entre o rural e o urbano no planejamento territorial são conceitos
elementares que poderiam estar de maneira mais clara no PDDUA/2006 de
Três Corações. Como exemplo, pode-se mencionar algumas contradições em
relação as diretrizes para a área rural e dispositivos da lei de uso e ocupação
do solo urbano.

Chama atenção na lei de uso e ocupação do solo urbano o dispositivo que
autoriza a instalação de atividades tipicamente urbanas na área rural,
conforme Art. 14, da Lei Complementar n 406/2015, que prevê a instalação
de atividades comerciais e de serviços (CS - 5) e de indústria de grande
impacto ambiental (I3) na Zona Rural, desde que sejam obtidas as devidas
autorizações dos órgãos estaduais competentes.

Na tabela abaixo, segue uma comparação entre as atividades a serem
submetidas ao EIV, de acordo com PDDUA/2006 e os usos previstos como
permitidos na área rural, de acordo com a lei de uso e ocupação do solo de
2015:
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Tabela: PDDUA/2006 e Lei n406/15
Características de Usos Especiais PDDUA/06.
Submetidos ao EIV

Usos CS - 5: Comércio e Serviços Lei n406/15. Usos
urbanos permitidos na Área Rural, desde que
autorizado pelos órgãos estaduais competentes



restaurantes,



casas noturnas,



templos religiosos,



terminais rodoviários,



clubes,



centros de armazenamento e

grosseiros, com área de terreno superior a

reciclagem de produtos e resíduos,

500m2, notadamente os de insumos para



Depósito

de

materiais

perigosos

notadamente


Depósito e comercialização de sucatas



Depósito e/ou armazéns de estocagem
de

matérias

primas,

estabelecimentos

atacadistas ou varejistas de materiais

agricultura



mecânicas,



serralherias,



marcenarias,



depósitos de materiais de

e

pecuária,

materiais

de

construção e sucatas

construção,


terminais de carga,



postos de gasolina,



depósito de material químico ou
explosivo,



madeira e papel,



torres de telefonia móvel,



centros comerciais com mais de 500



Explosivos e fogos de artifíco



GLP em volume superior a 100 m3 ou em
área construída superior a 500m2.



Granjas e abatedouros



Pedreiras, campos de tiro e congêneres



Produtos Siderúrgicos



Radiotivos



Tóxico ou inflamáveis em volume superior
a 50 m2 ou em área construída superior a
300m2.

m2 de área útil construída.
Fonte: PDDUA/06 de Três Corações e Lei Complementar n 406/15

Na listagem abaixo, observa-se que os usos previstos na categoria “I3 Indústria com alto ou médio potencial de poluição da atmosfera por queima
de combustíveis”, permitidos na área rural conforme a Lei Complementar
n406/2015, são ainda mais abrangentes, a saber:
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Abate de animais



Álcool - fabricação de produtos primários (destilados) e intermediários
derivados de álcool



Beneficiamento de borracha natural



Beneficiamento e preparação de minerais não metálicos (gesso, gipsita,
mica,

malacacheta,

quartzo,

cristal

de

rocha,

talco,

estética,

agalmatolito, etc)


Britamento de Pedras



Carvão - fabricação de produtos primários e intermediários derivados
de carvão.



Carvão de Pedra - fabricação de produtos derivados de destilação de
cloro, cloro químicos e derivados - fabricação



Compostagem e incineração de lixo domestico



Desdobramento de madeira



Fabricação de rações balanceadas para animais



Fabricação de resinas de fibra e fios artificiais



Fabricação

de

sabão,

detergentes,

desinfetantes,

germinadas,

fungicidas


Fabricação de solventes



Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes e impermeabilizantes



Fabricação e elaboração de vidros e cristais



Gás de nafta craqueada - fabricação



Indústrias com alto potencial de poluição atmosfera por queima de
combustíveis



Indústrias com potencial moderado de poluição da atmosfera por
queima de combustível ou odores



Indústrias com produção ou estocagem de resíduos perigosos



Indústria com risco de emissão acidental de poluentes capazes de
provocar danos ambientais significativos ou de afetar a saúde pública



Indústria de fabricação de açúcar natural, adubos e corretivos do solo
não fosfatado



Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas
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Operação com processo de fabricação de carne, sangue, osso e
semelhantes, farinha



Operação com processo de fabricação de fertilizantes fosfatados,
fósforo de segurança, gelo (usando amônia como refrigerantes).



Operação com processo de produção de ferro esponja, gusa, metais
não ferrosos, ligas exclusive metais preciosos (latão, bronze, ombak,
zamak e semelhantes).



Petróleo - fabricação de produto de refino



Petroquímica - fabricação de produtos primários e intermediários.



Pólvora, explosivos e detonantes (inclusive munição para caça e
esporte e artigos pirotécnicos) fabricação



Preparação e fabricação de conservas de pescado



Produção com emissão de efluentes líquidos de carnes, conservas e
salsicharias



Produção de aço laminado, relaminado, forjado ou arames



Produção de ferro e aço fundidos



Produção de peças fundidas, lâminas, tubos e arames de metais não
ferrosos e ligas.



Produção de tijolos, telhas e outros artefatos de barro cozido, inclusive
telhas cerâmicas



Produção ou estocagem de grandes quantidades de resíduos sólidos
perigosos



Qualquer indústria com área construída superior a 2,500 m2



Soda caustica e derivados - fabricação

Além das diretrizes do PDDUA/2006, para a Zona Rural, este também
determina a obrigatoriedade do EIV para implantação de usos especiais. De
acordo com o Art. 31, os empreendimentos e atividades previstos nos
parágrafos 1º e 2º do Artigo 30 dependerão de EIV para obter alvarás, licenças
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do
Poder Executivo.
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Conforme o Art. 32, “O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade
de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a
análise, no mínimo, das seguintes questões”:
 adensamento populacional;
 equipamentos urbanos e comunitários;
 uso e ocupação do solo;
 valorização imobiliária;
 geração de tráfego e demanda por transporte público;
 ventilação e iluminação;
 paisagem urbana e patrimônio natural, histórico e cultural.

De acordo com o PDDUA/2006, a elaboração do EIV não substitui a
elaboração e aprovação de EIA, requerido nos termos da legislação
ambiental.

Vale mencionar que as áreas destinadas à expansão urbana também estão
sujeitas as normas urbanísticas do município. Pois, nessas áreas não incidem
apensas regras para o parcelamento da terra, mas todos os demais
instrumentos urbanísticos utilizados para o disciplinamento dos padrões
construtivos das novas edificações e tipos de usos urbanos permitidos
(residencial; comercial e de serviços e industrial).

Para que não haja dúvidas em relação as normas que incidem sobre as áreas
de expansão urbana, é recomendável que fique expresso no Plano Diretor
parâmetros

urbanísticos

básicos

que

podem

ser

detalhados

na

Lei

complementar de uso e ocupação do solo urbano.

A partir dessa análise crítica dos instrumentos vigente em Três Corações deverá
ser promovido um diálogo junto à Prefeitura e o COMDUR para definir os
critérios básicos a serem utilizados na revisão do perímetro urbano e dos
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parâmetros urbanísticos. Estas definições, a serem discutidas com a equipe da
Prefeitura, deverão ser apresentadas em Audiência Pública para debate com
a população.

Outro ponto a ressaltar desrespeito ao aprofundamento da alternativa já
identificada de um tratamento diferenciado na área central, bem nas
unidades espaços de Flora, Colônia Santa Fé e Distrito Industrial.

O rebatimento espacial da atuação da Prefeitura em relação ao uso e
ocupação do solo urbano - leitura do espaço -, deverá ser tratado nas suas
interfaces com a leitura comunitária no Produto 3, além das demais
proposições advindas da Prefeitura.

323

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

PARTE IV: ANEXOS
Anexo I. Bibliografia, Referências e Fontes de Consulta
Caracterização do Município
AZEVEDO, Geiza Gonçalves de. Política de regionalização do turismo de Minas Gerais:
uma análise sob a percepção de agentes do poder público municipal. Fundação
João Pinheiro/FJP. Belo Horizonte, 2015.
CAMPOS, Ana Paula. Minha caneta é a enxada: um estudo sobre letramentos na
comunidade quilombola do Taquaral em Três Corações. Dissertação. Programa de
Mestrado em Letras. UninCor, 2013.
CODEMIG. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Plano
estratégico para o desenvolvimento sustentável do turismo em Minas Gerais no
período de 2016 a 2018.
IBGE. Regiões de influência das cidades. Rio de Janeiro, 2008.
IEF. Instituto Estadual de Florestas. Projeto corredor ecológico. Belo Horizonte, 2017.
__. Plano estadual de proteção à biodiversidade. Panorama da biodiversidade em
Minas Gerais. Rascunho. s/d.
IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Plano diretor de recursos hídricos da
bacia do Rio Verde. Relatório executivo. Agosto, 2010.
FIRJAN. Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Índice FIRJAN de Gestão
Fiscal/IFGF. 2017.
GEMG. Governo do Estado de Minas Gerais. Caderno regional do sul de Minas. Belo
Horizonte, 2013. Monografia. Curso de Geografia da Universidade Federal de Viçosa
(UFV). Setembro, 2006.
OLIVEIRA, Elias Mendes. A experiência mineira na implantação de distritos industriais
em municípios de pequeno porte: o caso de Elói Mendes.
ONU. Organização das Nações Unidas. PNUD. Atlas Brasil do desenvolvimento humano,
2010.
POMPEU, Diogo Sá da Silva. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e seu
plano diretor 2006. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Universidade Federal de Uberlândia. 2017.

324

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

SEBRAE MG. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Série.
Identidade dos municípios mineiros. Identidade territorial sul, 2014.
WISNIK, Guilherme. A pós-cidade. Bamboo, v. 37, 01 jul. 2014.
Sites consultados: anotados no texto.

Clima Urbano e Conforto Ambiental
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3: Desempenho térmico
de edificações. Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas
para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.
BARANDIER, Henrique; ALMEIDA, Maria Cristina Tiná Soares de; MORAES, Ricardo.
Planejamento e controle ambiental-urbano e a eficiência energética. 2.ed. Rio de
Janeiro: IBAM; ELETROBRAS, 2013. (Guia Técnico Procel Edifica).
BARBIRATO, Gianna; SOUZA, L. C. L.; TORRES, S. C. Clima urbano e eficiência energética
nas edificações. Rio de Janeiro: PROCEL EDIFICA, 2011. (Série Material Didático).
CEMIG. Companhia Energética de Minas Gerais. Projeto Prefeituras ecoeficientes:
PLAMGE - plano municipal de gestão da energia elétrica – Três Corações. [Rio de
Janeiro: IBAM/CEMIG], 2012.
HAMADA, L. Identificação das oportunidades de aplicações das questões de conforto
ambiental e eficiência energética para edificações de climatização mista: uma
contribuição ao caderno de encargos municipal. 2004. 114 p. Dissertação (Mestrado
em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.
GIVONI, B. Man, climate and architecture. 2. ed. Applied Science Publisher Ltda. 1976.
ROMERO, Marta Adriana Bustos. A arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília,
DF: UNB, 2007.
Sites Consultados:
http://projeteee.mma.gov.br/ Acesso em: 18 de out. 2017.
https://pt.climate-data.org/location/25070/ Acesso em: 18 de out. 2017.

Mudanças Climáticas
BARANDIER, Henrique; ALMEIDA, Maria Cristina Tiná Soares de; MORAES, Ricardo.
Planejamento e controle ambiental-urbano e a eficiência energética. 2.ed. Rio de
Janeiro: IBAM; ELETROBRAS, 2013. (Guia Técnico Procel Edifica).

325

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

BRASIL. LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a
criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos
12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de
1996; e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/
L12608.htm>. Acesso em: 15 nov. 2017.
______. Ministério de Meio Ambiente. Plano nacional de adaptação à mudança do
clima:
sumário
executivo.
Brasília:
MMA,
2016.
Disponível
em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/LIVRO_PNA_Resumo%20Executivo_.p
df>. Acesso em: 01 out. 2017.
______. Plano nacional de adaptação à mudança do clima: volume 1 - estratégia
geral: portaria MMA nº 150 de 10 de maio de 2016. Brasília: MMA, 2016. 2 v. Disponível
em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/PNA_Volume%20I.pdf>. Acesso
em: 01 out. 2017.
______. Plano nacional de adaptação à mudança do clima: volume 2 - estratégias
setoriais e temáticas: portaria MMA nº 150 de 10 de maio de 2016. Brasília: MMA, 2016.
2 v. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/LIVRO_PNA_Plano%20Nacional_V2.p
df>. Acesso em: 01 out. 2017.
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES. Atlas brasileiro de
desastres naturais: 1991 a 2012. 2. ed. rev. ampl. Florianópolis: CEPED UFSC, 2013.
Disponível em: <http://www.ceped.ufsc.br/atlas-brasileiro-de-desastres-naturais-2012/>.
Acesso em: 01 nov. 2017.
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Estudo de vulnerabilidade regional às
mudanças climáticas. Belo Horizonte: FEAM, 2014. 139 p. Disponível em:
<http://www.feam.br/images/stories/Estudos/pemc_vulnerabilidade_regional%2021022
014.pdf>. Acesso em: 15 out. 2017.
MORAES, Ricardo et al. Elaboração e atualização do código de obras e edificações.
2. ed. Rio de Janeiro: IBAM/ELETROBRAS, 2012.
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Ação emergencial para delimitação de áreas em
alto e muito alto risco a enchentes. Rio de Janeiro: Ministérios de Minas e Energia,
CPRM DEGET, 2013. Disponível em:

326

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

<http://cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geologia-de-Engenharia-e-RiscosGeologicos/Setorizacao-de-Riscos-Geologicos-4138.html>. Acesso em: 23 nov. 2017.

Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico
CAMPOS, Ana Paula. Minha caneta é a enxada: um estudo sobre letramentos na
comunidade quilombola do Taquaral em Três Corações. Dissertação. Programa de
Mestrado em Letras. UninCor, 2013.
CAMPOS, Bruno Nascimento. Tropas de aço: os primeiros impactos da Minas and Rio
Railway sobre a economia de abastecimento no sul de Minas (1884-1902). Artigo.
Cultura Histórica e Patrimônio, v.1, n.1. UNIFAL, 2012.
CARMO, Sidney José do. Colônia Santa Fé. Cadernos do Morhan. Projeto Acervo, 2010.
CHAVES, Danisa. A Folia de Reis na cidade de Três Corações: um estudo sobre cultura
popular. Dissertação. Programa de Mestrado em Letras, UninCor, 2011.
CONSELHO. Patrimônio Histórico e Cultural de Três Corações/MG. Ata n. 06 de15 de
agosto de 2012.
CRUZ, Cícero Ferraz. Fazendas do sul de Minas Gerais: arquitetura rural nos séculos XVIII
e XIX. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Escola
de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008.
GAMBI, Thiago Fontelas Rosado; MEGDA, Andréa Vieira. Crédito e bancos no sul de
Minas Gerais (1917-27): reconstituição da história econômica da região em sua
transição para o capitalismo. Relatório. ICSA/UNIFAL- MG, agosto 2012.
GEHL, Jan. Cidades para pessoas. Anita di Marco trad. Ed. Perspectiva: São Paulo,
2013.
IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Educação
Patrimonial: inventários participativos: manual de aplicação. Sônia Regina Rampim
Florêncio et al. Brasília/DF, 2016.
JUNIOR, José Geraldo Simões; CAMPOS, Candido Malta. Permanências do urbanismo
de colina como tradição luso-brasileira: os casos de Salvador e de São Paulo. Artigo.
URBE Revista Brasileira de Gestão Urbana v. 5, n. 1, jan/jun 2013.

327

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

MARTINS, Marcos Lobato. Uma história da navegação a vapor no sul de Minas (18801960). Artigo. Diálogos, v. 15, n. 2, maio-agosto 2011.
MELO, Carina Adriele Duarte de. Fragmentos da cidade: história e memória em Três
Corações por Três Corações. Dissertação. Programa de Mestrado em Letras, UninCor,
2008.
MGTM, Patrimônio Cultural e Turístico. Reavaliação dos bens imóveis do Município de
Três Corações. Diagnóstico e proposta para os bens inventariados. Belo Horizonte,
2015.
POMPEU, Diogo Sá da Silva. O desenvolvimento urbano de Três Corações/MG e seu
plano diretor 2006. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Universidade Federal de Uberlândia. 2017.
PREFEITURA, Três Corações. Lei n. 2.370 de 25 de agosto de 1993. Estabelece a
proteção do patrimônio cultural e natural do Município.
_____. Lei Complementar n. 192 de 10 de outubro de 2006. Aprova o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Três Corações/MG.
_____. Lei n. 3.741 de 29 de dezembro de 2011. Cria o Fundo Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico e Cultural do Município.
_____. Decreto n. 2. 308 de 4 de janeiro de 2012. Regulamenta a Lei n. 3.741/2011.
_____. Lei Complementar n. 338 de 29 de abril de 2013. Dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e o controle da expansão urbana.
_____. Lei Complementar n. 406 de 25 de março de 2015. Dispõe sobre o zoneamento
e regulamenta o uso e a ocupação do solo urbano do Município.
_____. Código de Obras e Edificações de Três Corações/MG, s/n e s/d.
_____. Relatório Conferência Municipal de Cultura, 2013.
SAES, Alexandre Macchione; CASTILHO, Fábio Francisco de Almeida. Cortando a
Mantiqueira: entre café e abastecimento no sul de Minas (1880-1920). Revista de
História SAECULUM, n. 29, jul/dez. João Pessoa: 2013.

328

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

SAES, Alexandre Macchione; ROSA, Elton Rodrigo. Mercado pontual: atuação estatal
na formação da Feira de Gadode Três Corações (1900-1920). Artigo. Estudos
Econômicos, v. 43, n. 4, out/dez. São Paulo, 2013.
Outras referências:
Comunicados Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura/SELTC: documentos
narrativos dos efeitos e conflitos causados pelo Inventário dos bens imóveis de
interesse do patrimônio cultural dirigidos às instâncias municipais superiores - julho e
agosto 2017.
Projeto de Lei que dispõe sobre a proteção, preservação e promoção do patrimônio
cultural do Município de Três Corações/MG (sem no e data).
Planilhas de Pontuação ICMS Patrimônio Cultural - exercícios diversos do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA/MG Superintendência de Desenvolvimento e Promoção.
Periódico: Jornal da Noite. 1a ed., ano III, n. 413, de 29 de setembro de 1931. Rio de
Janeiro.
Sites consultados:
Biblioteca Nacional. http://memoria.bn.br
Legislativo. www.camaratc.mg.gov.br
CPDOC/FGV. Acesso web http://www.fgv/cpdoc/acervo/ - documentos diversos s/d.
Prefeitura. www.trescoracoes.mg.gov.br
Demais sites referenciados no texto.

Meio Ambiente
BRASIL. Lei n° 12.651/2012, Código Florestal.
______. Lei Complementar n° 140/2011, que define as atribuições para a gestão
ambiental municipal, bem como as diretrizes para o licenciamento das atividades de
impacto local e ações de cooperação entre os demais entes federativos.
______. Resolução SMAC P nº183/2011.
______. Lei n° 11.428/2006 - Lei da Mata Atlântica.
______. Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o sistema nacional de unidades de
conservação da natureza (SNUC).
______. Lei Federal nº 9.433/1997, que define a política nacional de recursos hídricos.

329

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

______. Resolução CONAMA n° 9, de 24 de outubro de 1996, define corredor de
vegetação entre remanescentes como área de trânsito para a fauna.
CPRM. Machado, Marcely Ferreira; Silva, Sandra Fernandes da. org. Geodiversidade
do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: CPRM, 2010.
IEF. Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Projeto corredor ecológico - unindo
florestas e articulando forças. Belo Horizonte, 2017.
___. Plano estadual de proteção à biodiversidade: panorama da biodiversidade em
Minas Gerais. s/d.
IGAM. Instituto de Gestão das Águas/MG. Plano diretor de recursos hídricos da bacia
do rio verde. Relatório executivo. Agosto, 2010.
MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 20.922/2013, que dispõe sobre a política florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado.
____________. Lei Estadual nº. 13.199/1999, que estabelece a política estadual de
recursos hídricos, o comitê de bacias do rio verde em conjunto com Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM).
PREFEITURA, Três Corações. Plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental. 2006.
__________. Lei n° 3.831/2013 dispõe sobre a política de proteção, conservação e
controle do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida.

Saneamento Básico
PREFEITURA, Três Corações/MG. Lei nº 3.977 de 14 de julho de 2014 e seus anexos: Plano
Municipal de Saneamento Básico, 2013, Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, 2009.

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - Diagnóstico Anual Resíduos
Sólidos, em http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2015.

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, em
http://sinir.gov.br/web/guest/2.5-planos-municipais-de-gestao-integrada-de-residuossolidos.

330

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Sites consultados:
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/area-de-atuacao
http://www.trescoracoes.mg.gov.br/index.php/secretarias-municipais/89-obras-eservicos-publicos
http://www.trescoracoes.mg.gov.br/index.php/secretarias-municipais/93-meioambiente
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/01/familias-vitimas-de-enchentevoltam-para-casa-mas-problema-continua.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/01/familias-sao-retiradas-debairros-com-risco-de-enchente-em-tres-coracoes.html

Mobilidade Urbana
SARAIVA, J. C. D.; VAREJAO, E.. A Regulação da Mobilidade Urbana. A regulação da
mobilidade urbana. 1ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, v. 01, p. 117-136.
PESSOA, Eudes Andre. A Constituição Federal e os Direitos Sociais Básicos ao Cidadão
Brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011.
ANTU. Transporte público como direito social: e agora? / Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos. - Brasília: ANTU, 2016.
SARLET, Ingo Wolfgang. “Direito fundamental ao transporte traz novos desafios a velhos
problemas”. Revista Consultor Jurídico, 25 de setembro de 2015.
http://www.conjur.com.br/2015-set-25/direitos-fundamentais-direito-fundamentaltransporte-traz-novos-desafios-velhos-problemas#author
BRASIL. Ministério dos Transportes, Cálculo de Tarifas de ônibus Urbanos: Instruções
Práticas Atualizadas. 1996, 2°. Edição. GEIPOT, Brasília, DF, Brasil. Disponível em:
http://www.GEIPOT.gov.br/Estudos_Realizados/cartilha01/Tarifa/Tarifa.htm. Acessado
em: 2017

Habitação de Interesse Social
CARDOSO, Adauto Lúcio, Assentamentos precários Assentamentos Precários no Brasil:
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no Brasil: uma análise crítica da implantação do Programa Minha Casa Minha Vida na

331

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2

Cidade do Rio de Janeiro (2009 a 2011). 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e
Urbanismo), Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro.
__________, Habitação de Interesse Social. In: AMAZÔNIA: plano diretor municipal e
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Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2011.
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed., 3. reimpressão. São Paulo: Editora
Universidade de São Paulo, 2013.
Outras referências:
http://www.capacidades.gov.br/

333

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
PRODUTO 2
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-
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Lei Federal nº
9.433/1997

Política Nacional de Recursos Hídricos
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2000

Lei Federal Nº
9.985/2000

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC)

Federal

2001

Lei Federal Nº 10.257/
2001

Estatuto da Cidade
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2007

Lei Federal
N11.445/2007

Política Nacional de Saneamento Básico
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2010

Lei Federal Nº
12.305/2010

Política Nacional de Resíduos Sólidos
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2011

Lei Complementar n°
140/2011

Define as atribuições para a gestão ambiental
municipal, bem como as diretrizes para o
licenciamento das atividades de impacto local e
ações de cooperação entre os demais entes
federativos

Federal

2012

Lei Federal Nº
12.587/2012

Política Nacional de Mobilidade Urbana

Federal

2012

Lei Federal Nº
12.651/2012

Código Florestal

Federal

2014

Decreto Nº 8.243/2014

Política Nacional de Participação Social - PNPS

Estadual

1975

Decreto Estadual
nº17.090/1975*

Implantação do Distrito Industrial de Três Corações

Estadual

1999

Lei Estadual nº.
13.199/1999

Política Estadual de Recursos Hídricos

Estadual

1998

Decreto Estadual nº
39.910/1998

Criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Verde

Estadual

2013

Lei Estadual Nº
20.922/2013

Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado

Municipal

2006

Lei Complementar Nº.
0.192/2006

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Ambiental do Município de Três Corações

Municipal

2013

Lei Complementar Nº.
338/2013

Lei de Parcelamento do Solo Urbano
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2013

Lei Complementar Nº.
348/2013

Lei de Parcelamento do solo rural para
Chacreamento Particular
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2015

Lei Complementar Nº.
406/2015

Lei de Uso e Ocupação do Solo

Municipal

1995

Lei Complementar
Nº0.006/1995

Código de Obras

Municipal

1996

Lei Complementar Nº
xxx/96**

Lei de Parcelamento do Solo Urbano
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Desenvolvimento do Meio Ambiente

Municipal

2000

Lei Nº 2953/2000

Altera Lei 2829 - 98 - Codema

Municipal

2013

Lei Nº 3829/2013

Sobre a reestruturação do Conselho Municipal de
Meio Ambiente e dá outras providências
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2013

Resolução Nº 001/2013
CODEMA

Regulamento das Normas para o plantio supressão,
poda, restrição e recuperação de árvores na área
urbana no município de Três Corações.

Municipal

2009

Lei Municipal Nº
3474/2009

Dispõe sobre Obrigatoriedade aos Órgãos Públicos
Municipais a realizarem Coleta Seletiva de Lixo de
modo a permitir sua reciclagem

Municipal

1992

Lei Municipal Nº
2319/1992

Dispõe sobre a arborização de logradouros
públicos

Municipal

2011

Lei Nº 3741/2011

Criação de Fundo Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico e Cultural

Municipal

1993

Lei Nº 2370/1993

Proteção do Patrimônio Cultural e Natural do
Município de Três Corações

Municipal

1988

Lei Nº 1775/1988***

Proteção do Patrimônio Cultural e Natural do
Município de Três Corações

Municipal

1998

Decreto Nº 954/1998***

Criação de Conselho do Patrimônio

Municipal

1993

Decreto Nº 723/1988***

Criação de Conselho do Patrimônio

Municipal

2002

Decreto Nº
1258/2002***

Aprovação do Regimento Interno do Conselho

Municipal

2012

Decreto de
Regulamentação Nº
2308/2012***

Regulamentação do Fundo de Preservação
Patrimonial

Obs: Foram recebidos também as minutas de lei de Uso e Ocupação do Solo e de Parcelamento elaborados pela
Prefeitura em 2016, bem como os Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (2010) e o Plano Municipal de
Saneamento Básico (2013).
* Não foi possível ter acesso a esta lei pelo site do Assembleia de Minas Gerais
** Não foi possível localizar os números dessas leis nem no site nem no material que eles nos passaram (que é um word)
*** Foram enviados pela Secretaria de Cultura, mas não localizados no site da Prefeitura
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