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Apresentação
A Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e SE Associadas vem
sendo licenciada no âmbito do processo ambiental IBAMA nº 02012.001891/2019-26, estando
atualmente em fase de implantação do empreendimento. Considerando o estabelecido pela Lei
nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, o Plano Básico Ambiental (PBA) incluiu, dentre as
medidas de compensação, o Programa de Apoio à Elaboração/Revisão do Plano Diretor, cujo
objetivo é fornecer apoio à elaboração ou revisão de Planos Diretores dos municípios
impactados pelo empreendimento com as seguintes características:
▪

Municípios que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento;

▪

Municípios com mais de 20.000 habitantes que tenham a área de influência direta do
empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde foram verificadas alterações
significativas no ordenamento territorial do município, em função do empreendimento.

Esta condicionante foi reforçada pela Licença de Instalação (LI) nº 1331/2019 do
empreendimento, que traz como condicionantes ao empreendedor apresentar os Termos de
Compromisso com as seguintes prefeituras:
▪

Aquelas que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento, nos termos do inciso V do art. 41 da
Lei 10.257/2001;

▪

Aquelas dos municípios com mais de 20 mil habitantes, que tenham a área de influência
direta do empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde forem verificadas
alterações significativas no ordenamento territorial do município, em função do
empreendimento, nos termos da Resolução Recomendada nº 22, de dezembro de 2006.

Neste sentindo, a revisão do Plano Diretor do município de Miracema do Tocantins insere-se
no contexto deste Programa. Para tanto, a Arcadis foi contratada pela Neoenergia, empresa
responsável pela implantação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II –
Barreiras II e SE Associadas, para prestação serviços de consultoria especializada no apoio
técnico à elaboração do Plano Diretor em questão.
Ao longo dos últimos meses, foram realizadas as etapas de Diagnóstico e de Agenda de
Desenvolvimento Municipal, garantindo, assim, o levantamento e a definição dos subsídios
necessários para a execução da presente etapa: a de elaboração de propostas técnicas que
irão compor o conteúdo do Plano Diretor de Miracema do Tocantins.
Portanto, esta etapa e o presente produto, denominado de Caderno de Propostas,
apresentará, de maneira mais detalhada e devidamente justificada, as propostas técnicas que
têm como objetivo endereçar ações para as questões identificadas através do Diagnóstico e
pontuadas como “fragilidades” e “potencialidades” na Agenda de Desenvolvimento Municipal,
além de traduzir e disciplinar as estratégias e instrumentos urbanísticos definidos também
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nesta etapa anterior. Espera-se, com isso, evidenciar as principais propostas de uma maneira
direta, justificada e sistematizada, visando assegurar e fomentar o debate participativo entre
toda a população interessada de Miracema do Tocantins.
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1. Caderno de Propostas
O presente Caderno de Propostas tem como objetivo apresentar e detalhar as propostas
técnicas que irão compor o conteúdo normativo do Plano Diretor do Município de Miracema do
Tocantins.
Como será observado, as propostas apresentadas neste Caderno consistem na efetivação das
estratégias definidas durante a etapa anterior, denominada Agenda de Desenvolvimento
Municipal, mais especificamente em sua fase de Diretrizes de Conteúdo. Nela, foram definidos
as estratégias e os instrumentos mais adequados para o incentivo das potencialidades e
superação/mitigação das fragilidades previamente identificadas em Miracema do Tocantins. A
partir dessa definição, foram desenvolvidas as propostas técnicas ora apresentadas.
Figura 1-1 - Etapas de Desenvolvimento do Plano Diretor de Miracema do Tocantins.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Cabe ressaltar que, em consonância com a tendência e a vocação dos Planos Diretores no
Brasil, a Agenda de Desenvolvimento Municipal de Miracema do Tocantins indica a
predominância de propostas e instrumentos de ordenamento territorial e de proposição de
políticas setoriais, conteúdos centrais do Plano Diretor.
As Propostas de Ordenamento Territorial consistem em regramentos e disciplinas cujo objetivo
principal é organizar as formas de ocupação e de utilização do território municipal, bem como
induzir as transformações pretendidas, tendo em vista o equilíbrio dos aspectos ambientais,
sociais e econômicos. Já as Propostas de Políticas Setoriais objetivam definir diretrizes para o
desenvolvimento do município como um todo, de forma a abranger os diversos temas que
fazem interface com a gestão do território, quais sejam: Meio Ambiente, Saneamento,
Mobilidade e Transporte, Habitação, entre outros.
De forma conjunta, as propostas desenvolvidas deverão compor a Minuta de Lei do Plano
Diretor de Miracema do Tocantins, produto final deste processo. Vale dizer que os eixos de
desenvolvimento do município, definidos também na etapa da Agenda de Desenvolvimento
Municipal comporão a Minuta de Lei enquanto os pilares orientadores de todas as propostas
desenvolvidas, sendo eles:
▪

Adequação do Perímetro Urbano, gestão e controle do uso do solo, visando o
desenvolvimento ordenado e sustentável do município;

▪

Fomento do potencial turístico e cultural como fator de desenvolvimento econômico;

▪

Recuperação da Bacia do Córrego Correntinho e preservação de suas APPs;

▪

Proteção da área de vereda em meio à mancha urbana;
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▪

Incentivo e diversificação de atividades econômicas urbanas e rurais, de forma estratégica
e coordenada, visando a recuperação econômica do município e geração de emprego e
renda de forma sustentável;

▪

Estruturação da Mobilidade Municipal e Intermunicipal de pessoas e cargas, considerando
a posição do município em relação à Região e incentivando modos ativos de deslocamento
na mancha urbana.

1.1.

Conceitos e Métodos

A metodologia adotada para a elaboração e desenvolvimento do presente relatório teve por
base o “Guia para elaboração e revisão de Planos Diretores”, cuja versão para teste foi
apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de
Desenvolvimento Regional e Urbano (SDRU) no ano de 2019.
A partir dos circuitos e procedimentos constantes no referido Guia, foi desenvolvida uma
metodologia detalhada e adequada não apenas à consecução das Propostas de Ordenamento
Territorial e de Políticas Setoriais, mas também aos desafios e contextos específicos
identificados no município durante o processo de revisão do Plano Diretor.
As Propostas compreendem instrumentos específicos de ordenamento do território e diretrizes
de diferentes temas concernentes à gestão do município. A seguir, serão definidos estes
instrumentos e, concomitantemente, apresentados os métodos empregados para esta
definição.

1.1.1.

Propostas de Ordenamento Territorial

As Propostas de Ordenamento Territorial dividem-se nos seguintes temas: Perímetro Urbano;
Macrozoneamento Municipal; Zoneamento Rural; Zoneamento Urbano; Parcelamento do Solo;
Uso e Ocupação do Solo, a seguir tratados.
A definição do Perímetro Urbano é de fundamental importância para a gestão do território a
nível municipal. Isso porque ele define as áreas urbanas, nas quais recaem regramentos e
obrigatoriedades específicas que devem ser observadas tanto pelo Poder Executivo quanto
pelos munícipes. Portanto, entende-se que a definição do perímetro urbano é um tema a ser
contemplado pelo Plano Diretor, uma vez que a partir dele serão definidas as Macrozonas, o
Zoneamento Urbano e as disciplinas de uso e ocupação do solo decorrentes.
Já o Macrozoneamento, geralmente dividido em Macrozonas Urbanas e Macrozonas Rurais, é
um instrumento que permite a divisão do território municipal em grandes áreas a partir de um
olhar abrangente, em macroescala, e cujos atributos comuns potencializam um tipo de
ocupação e/ou o desenvolvimento de atividade específica. Sua definição deve ser feita a partir
de uma compatibilização entre a infraestrutura instalada, as condições do meio físico e biótico,
os atributos naturais existentes e as características do uso e ocupação do solo já identificadas
no território (BRASIL, 2019).
Uma vez definidas as unidades territoriais pelo Macrozoneamento, o Zoneamento permite
demarcar, com maior nível de detalhamento, os objetivos e as formas de desenvolvimento das
áreas que compõem cada Macrozona. Considerando que o Plano Diretor deve abranger a
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totalidade do território municipal, o zoneamento não deve ser restrito ao ambiente urbano, mas
também ao rural, definindo zonas, para as quais são disciplinados os regimes de uso e de
ocupação, tendo em vista a consecução dos objetivos pactuados para o Plano Diretor (BRASIL,
2019).
Por fim, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo são atreladas às zonas de uso
estabelecidas, sejam elas urbanas ou rurais. Embora haja legislação específica complementar
ao Plano Diretor que tenha competência de definir os regramentos relativos a tais temas (Ex:
Lei de Zoneamento), entende-se que a definição das normas gerais de parcelamento, uso e
ocupação do solo no Plano Diretor é pertinente na medida em que garante a aplicabilidade do
zoneamento e dá as diretrizes orientativas para o Poder Executivo elaborar as normas
complementares.

1.1.2.

Políticas Setoriais

As Políticas Setoriais compõem uma parte relevante dos Planos Diretores Municipais. Sua
importância reside no fato de suas diretrizes serem orientativas das ações do Poder Executivo
Municipal que, incluídas no Plano Diretor, podem ser territorializadas, considerando que a
espacialidade é um elemento distintivo da política urbana.
Elas dividem-se em uma variedade de temas fundamentais para o desenvolvimento integrado
e integral do município, como é o caso da educação, saúde, assistência social,
desenvolvimento rural, esporte e lazer, turismo, etc. Muitos dos temas abordados pelas
Políticas Setoriais, inclusive, são comuns aos temas orientadores da Agenda de
Desenvolvimento Municipal elaborada anteriormente.
Figura 1-2 – Temas orientadores da Agenda de Desenvolvimento Municipal

Elaboração: Arcadis, 2020.

As Políticas Setoriais propostas serão apresentadas ao final deste Caderno de Propostas.
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1.2.

Resultados

Diante do exposto acima e considerando a deliberação quanto à adequação e pertinência das
estratégias e instrumentos identificados na Agenda de Desenvolvimento Municipal, passarão a
ser apresentadas a seguir as principais propostas que comporão o Plano Diretor de Miracema
do Tocantins. A apresentação de cada proposta será composta pela indicação da estratégia a
qual corresponde, da metodologia de definição, da justificativa técnica da sua demarcação e
da forma que a proposta será adicionada à minuta de lei.

1.2.1.
1.2.1.1.

Delimitação do Perímetro Urbano

Estratégias

O embasamento para a delimitação do Perímetro Urbano está contido no produto anterior –
Agenda de Desenvolvimento Municipal de Miracema do Tocantins – em meio às estratégias
elencadas para apoiar a resolução de fragilidades e para efetivar as potencialidades
identificadas na fase de elaboração do Diagnóstico Municipal. As estratégias são:
▪

Ordenar o crescimento da área urbana com vista a garantir que os cursos d’água não
sofram com desmatamento e ocupação de suas APPs;

▪

Impedir novos loteamentos desconectados e sem aprovação;

▪

Delimitar áreas microparceladas na Zona Rural para evitar sua expansão, bem como
transformá-las em urbanas para viabilizar sua regularização;

▪

Manter a mancha compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandam deslocamentos.

Além disso, para a delimitação de um novo perímetro, foram avaliadas a área urbanizada atual,
considerando a projeção de crescimento populacional, as áreas vazias vocacionadas à
ocupação urbana, as áreas propícias do ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com
a área urbanizada existente e a proximidade de equipamentos públicos.
1.2.1.2.

Justificativa técnica

A definição do Perímetro Urbano deve levar em consideração não apenas a aptidão do terreno
para a ocupação urbana – portanto, livre de elementos físicos e ambientais que possam colocar
a população em risco ou induzam uma ocupação em áreas ambientalmente sensíveis e/ou
ilegais, nos termos das legislações federais e estaduais pertinentes – mas também a
adequação da extensão do perímetro diante da demanda populacional e construtiva do
município. Perímetros cuja extensão é maior do que aquela demandada pode levar a processos
de expansão urbana para áreas distantes e desconectadas da mancha urbana consolidada,
trazendo ônus desnecessários ao Poder Executivo para assegurar a conectividade das áreas,
a ampliação das redes de infraestrutura e a multiplicação de serviços e equipamentos públicos.
1.2.1.3.

Metodologia

Considerando os dois elementos norteadores da definição do Perímetro Urbano – a aptidão à
ocupação e a extensão frente à demanda, foram utilizados os seguintes procedimentos
metodológicos:
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▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as áreas de suscetibilidade a erosão
e movimentos gravitacionais de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e
alagamentos, (iii) as áreas legalmente protegidas, (iv) o uso do solo municipal e (v)
distribuição dos equipamentos públicos.

▪

Verificação de eventual proximidade da área de influência da Linha de Transmissão (LT)
500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e SE Associadas, visando evitar o crescimento
das áreas urbanas em sua direção;

▪

Verificação das áreas vazias ou de baixa densidade existentes;

▪

Cálculo das áreas necessárias, considerando a projeção populacional do município para o
ano de 2035, com base nos dados do Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias
Hidrográficas, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental em 2017, e a densidade populacional
atualmente existente no município;

▪

Verificação da existência de projetos de loteamento em andamento, que já tenham
adquirido o direito de urbanização da área, devido ao protocolo de pedido de diretrizes ou
de projeto;

▪

Utilização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para apoiar a proposição do perímetro,
considerando para tanto a delimitação das propriedades rurais a fim de evitar
segmentações incoerentes sempre que possível;

▪

Delimitação do Perímetro Urbano, com bases das sobreposições descritas anteriormente,
através do software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:3.000, com Datum
horizontal SIRGAS 2000 e coordenadas UTM.

1.2.1.4.

Inclusão da proposta na minuta:

▪

representação do Perímetro Urbano em mapa georreferenciado, com coordenadas UTM e
Datum horizontal Sirgas 2000;

▪

definição do Perímetro Urbano mediante descrição perimétrica com coordenadas UTM e
Datum horizontal Sirgas 2000;

▪

regramento incluído no texto normativo do Plano Diretor que indique os procedimentos e
elementos mínimos a serem observados quando da aplicação do Perímetro Urbano, em
obediência ao artigo 42-B do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001)

1.2.1.5.

Proposta

A seguir, são apresentados cálculos de capacidade de acomodação da população atual e
estimada na área urbana.
Estimativa populacional urbana
População urbana atual

15.555 hab

Estimativa de população urbana em 2035

15.565 hab

Demanda Urbana até 2035

10 hab

Densidade demográfica atual da área urbana

0,054 hab/ha

Área necessária para acomodar o crescimento populacional

0,54 hectares

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Área urbanizada atual
Quadras vazias ou com baixa ocupação

92,79 ha

Áreas com restrição à ocupação

0 ha

Áreas passíveis de ocupação

92,79 hectares

Elaboração: Arcadis, 2020.

O Perímetro Urbano proposto considera que a área já urbanizada de Miracema do Tocantins
engloba áreas ainda vazias em quantidade suficiente para acomodar o crescimento
populacional urbano estimado até 2035, conforme demonstrado nos quadros anteriores e no
quadro abaixo.
Além disso, foram consideradas áreas que já obtiveram licenciamento ou estão em processo
de regularização de acordo com requisitos urbanos, ou seja, que são consideradas urbanas
pela Prefeitura, apesar de ainda não disporem de infraestrutura de acordo com esta condição.
Vale dizer que, para além da área da sede municipal, foram identificadas áreas esparsas no
território municipal cuja ocupação tem características urbanas. Tendo isso em vista, tais áreas
foram demarcadas como Núcleos de Ocupação Urbana, que comporão, junto da sede
municipal, o conjunto de áreas urbanas do município de Miracema do Tocantins.

1.2.2.
1.2.2.1.

Macrozoneamento Municipal

Estratégias

▪

Avaliar a área urbanizada atualmente, considerando a projeção de crescimento
populacional, as áreas vazias vocacionadas à ocupação urbana, as áreas propícias do
ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com a área urbanizada existente e a
proximidade de equipamentos públicos;

▪

Manter a mancha urbana compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandem grandes deslocamentos.

1.2.2.2.

Justificativa técnica

A definição das Macrozonas é fundamental para a organização territorial, definindo
essencialmente qual parcela será considerada rural e qual urbana. Considerando, ainda, que
o objetivo do Macrozoneamento é abranger grandes unidades territoriais, não se entende ser
adequado a multiplicidade de Macrozonas – ficando resguardado ao zoneamento o
detalhamento das especificidades territoriais em menor escala.
1.2.2.3.
Metodologia
▪ Orientar a definição da Macrozona Urbana com base no Perímetro Urbano já desenhado;
▪ Verificar a necessidade de existência de alguma Macrozona voltada para a proteção
ambiental, com base nos mapeamentos das áreas legalmente protegidas;
▪ Definição da Macrozona Rural para o restante do território, visando o fomento das
atividades produtivas;
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▪

Delimitação das Macrozonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente,
através do software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:50.000, com Datum
horizontal SIRGAS 2000 e coordenadas UTM.

1.2.2.4.
Inclusão da proposta na minuta:
▪ representação das Macrozonas em mapa georreferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM.
1.2.2.5.

Proposta
Macrozona Rural

Descrição: a Macrozona Rural abrange a totalidade do território municipal não considerado

urbano, no qual somente serão admitidos o parcelamento do solo para fins rurais e o
desenvolvimento de atividades economicamente e ambientalmente compatíveis.
Objetivos:

▪

delimitar as unidades territoriais com maior aptidão ao desenvolvimento de atividades
agropecuárias executadas a partir de diferentes técnicas de manejo e produção, visando
ao desenvolvimento econômico sustentável municipal;

▪

proteger as áreas ambientalmente sensíveis e promover a conservação da
biodiversidade característica do município.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamentos de aptidão agrícola, unidades geoambientais e de áreas ambientalmente
relevantes;

▪

Mapeamento da Macrozona Urbana.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Macrozona Urbana
Descrição: a Macrozona Urbana abrange as áreas do município cujo conjunto de

características de uso e ocupação, instalação de sistema viário e existência de equipamentos
públicos e comunitários as definem como aptas ao fomento da dinâmica tipicamente urbana.
Objetivos:

▪

delimitar as áreas urbanas de forma a orientar a ação dos agentes públicos e privados
quanto à instalação de infraestrutura e serviços, abertura de loteamentos e cobrança de
impostos municipais;

▪

circunscrever os processos de ocupação urbana existentes em áreas diversas da sede;

▪

orientar o crescimento das manchas urbanas em direção às áreas aptas do ponto de
vista ambiental e físico.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Reconhecimento das manchas urbanas existentes;
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▪

Mapeamentos das i) as áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais
de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos e (iii) áreas de
fragilidade ambiental existentes;

▪

Confronto com as delimitações as propriedades rurais que compõem o banco de dados
do CAR.

A Macrozona Urbana é formada pelas áreas incluídas nos perímetros urbanos da sede
municipal e Núcleos de Ocupação Urbana.
Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-3 - Mapa de Macrozoneamento

Elaboração: Arcadis, 2020
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1.2.3.
1.2.3.1.

Zoneamento Rural

Estratégias

As estratégias elencadas na Agenda de Desenvolvimento Municipal que apresentam interface
com o Zoneamento Rural são:
▪

Delimitar as áreas de Campos de Dunas, com finalidade de permitir manejo adequado,
pesquisas e outras atividades que não potencializem processos erosivos e degradação
ambiental;

▪

Delimitar as áreas da região de Pilões, inclusive Serra da Bandeira, com maior fragilidade
ambiental e indicar usos adequados, ou seja, que não potencializem a ocorrência de
erosões e movimentos de massa;

▪

Delimitar áreas com potencialidade de uso para agricultura familiar, considerando a grande
quantidade de assentamentos e comunidades rurais;

▪

Delimitar áreas que sofrem com aplicação de agrotóxicos em propriedades vizinhas para
implantar técnicas que priorizem produções sustentáveis, orgânicas, agroecológicas ou
biodinâmicas.

1.2.3.2.

Justificativa técnica

A definição do zoneamento rural é relevante na medida que define as áreas mais apropriadas
para o desenvolvimento de atividades produtivas e também para a manutenção da
biodiversidade, a preservação do solo e dos recursos hídricos e da segurança alimentar. Em
vista disso, os atributos ambientais devem subsidiar a demarcação das zonas e a definição do
seu regime de uso, garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica para o município.
1.2.3.3.

Metodologia

▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as unidades geoambientais; (ii) as
áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa; (iii) as áreas
legalmente protegidas; (iv) o uso do solo municipal;

▪

Delimitação das zonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente, através do
software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:50.000, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM.

1.2.3.4.

Inclusão da proposta na minuta:

▪

representação do Zoneamento Rural em mapa georreferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

▪

regramento incluído no texto normativo (Minuta de Lei) do Plano Diretor que indique o
regime de usos permitidos e proibidos, as diretrizes e recomendações por Zona Rural.

Neoenergia 15

1.2.3.5.

Proposta

Zona Rural de Desenvolvimento Agrário
São áreas destinadas a atividades agropecuárias, extrativas minerais e agroindustriais, sustentáveis,
coincidindo principalmente com as Unidades Geoambientais de Superfícies Aplainadas e Domínio de
Colinas Amplas e Suaves.
Objetivos:
- Promover o uso e ocupação sustentável do território, conciliando as atividades agrícolas com a
manutenção da paisagem florestal e manutenção da diversidade biológica, valorizando os
remanescentes de vegetação nativa e a restauração das Áreas de Preservação Permanente;
- Fomentar o registro de APP e de Reserva Legal das propriedades rurais no Sistema Nacional do
Cadastro Ambiental Rural (SICAR), contemplando os remanescentes de vegetação nativa e
proporcionando a manutenção desses corredores de vegetação.
Bases que apoiaram a delimitação:
- Mapa de unidades geoambientais;
- Mapa de Suscetibilidade à erosão (Médias e Baixas);

Usos Compatíveis
- Agroindústrias, complementares às
atividades agropecuárias da região;
- Agricultura, respeitando a aptidão agrícola
e o tipo de manejo adequado;
- Pecuária e Uso de Pasto,
preferencialmente em áreas planas a suave
onduladas, sempre associado a técnicas de
conservação do solo, desde que respeitando
as reservas legais e APPs.
- Atividade extrativista de produtos minerais e
florestais madeireiros e não madeireiros,
condicionada ao licenciamento ambiental;
- Habitacional.
OBS: Atividades agropecuárias presentes
nestas áreas podem ser
mantidas,
preferencialmente nas áreas com melhores
condições produtivas, com base na aptidão
agrícola, respeitando-se as áreas de APP e
reservas legais;

Restrições

Diretrizes e
Recomendações

Atividades
agropecuárias
com
manejo inadequado e/ou
com alto consumo de
recursos naturais;

- Apoio técnico e
incentivos a atividades
primárias nas áreas já
desmatadas
e
convertidas,
com
práticas adequadas de
conservação de solos e
de
melhoria
de
pastagens,
visando
também o aumento de
produtividade;

- Uso de Pasto em áreas
de Alta suscetibilidade a
erosão e movimentos
gravitacionais de massa;
- Uso de Pasto, sem
técnicas de conservação
e manejo do solo, em
áreas
de
Média
suscetibilidade à erosão e
movimentos
gravitacionais de massa;
- Qualquer atividade de
alto potencial poluidor
sem
o
devido
licenciamento ambiental.

- Apoio a atividades de
manejo florestal;
- Ações de educação
ambiental
e
capacitações
aos
agricultores
sobre
práticas adequadas de
manejo do solo, uso de
agrotóxicos,
de
fertilizantes, produção
orgânica, técnicas de
proteção
de
matas
ciliares e boas práticas
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de coleta e destinação
de resíduos;
- Apoiar averbação de
reservas
legais,
preferencialmente,
contíguas a APPs ou a
reservas
legais
de
propriedades vizinhas e
adoção de medidas de
recuperação e proteção
da APP;
- Controle do
desmatamento ilegal e
fiscalização das
atividades
desenvolvidas de
acordo com as diretrizes
desta macrozona;
- Coleta e disposição
adequada de resíduos e
efluentes.

Zona Rural de Produção Sustentável
Área de ocorrência de alta fragilidade do meio físico, coincidindo principalmente com a unidade
geoambiental de rebordos erosivos e degraus estruturas e Domínio de Morros e de Serras Baixas.
Objetivo:
- Permitir usos diversificados de pequena escala e de forma restrita, com vistas à compatibilização de
atividades antrópicas com a conservação ambiental.
- Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a restauração das Áreas de
Preservação Permanente;
Bases que apoiaram a delimitação:
- Mapa de Unidades Geoambientais (especialmente degraus estruturais e rebordos erosivos
adequadas as áreas de Média e Alta suscetibilidade à erosão);
- Mapa de suscetibilidade à erosão (concentrações contínuas de Média e Altas suscetibilidade à
erosão);
- Delimitação do Assentamento Rural Brejinho

Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e
Recomendações
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- Atividades pecuárias com ganhos de
produtividade, em áreas nas quais a
atividade pecuária já é existente;
- Atividades de agricultura familiar,
subsistência, ou pequenas produções,
especialmente associadas a técnicas
de conservação do solo, agroecologia
e agricultura orgânica;
- Atividades de agricultura com
técnicas de conservação como
terraceamento, terraços em curva de
nível, ou similares;
- Atividade extrativista sustentável de
produtos florestais madeireiros e não
madeireiros,
condicionada
ao
licenciamento ambiental;
- Habitacional.
OBS: Os usos agropecuários já
existentes nessa zona serão tolerados
desde que associados às ações de
manejo
e
recuperação
dos
ecossistemas locais, como os sistemas
agroflorestais, e com a adoção de
técnicas
para
o
aumento
da
produtividade, a fim de não demandar
abertura de novas áreas de cultivo e
pastagens.

- Agricultura ou monoculturas
sem técnicas de conservação
como terraceamento, terraços
em curva de nível, ou similares;
- Agroindústrias, com exceção
daquelas de pequeno porte para
manufaturar produtos oriundos
de agricultura familiar ou de
pequenas produções;
- Expansão
pastagens;

de

área

- Assistência técnica
rural para as atividades
primárias nas áreas já
desmatadas
e
convertidas,
com
práticas adequadas de
conservação de solos e
de
melhoria/recuperação
de pastagens, visando o
aumento
de
produtividade;

de

- Uso de Pasto em áreas de Alta
suscetibilidade a erosão e
movimentos gravitacionais de
massa;
- Uso de Pasto já existentes,
sem técnicas de conservação do
solo (terraceamento/ terraço em
curva de nível), em áreas de
Média suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de
massa;

- Atividades que demandam
exposição e movimentação de
solo.

- Apoio técnico ao
manejo sustentável dos
recursos florestais e, em
particular, à recuperação
de áreas degradadas
com espécies nativas;
-Apoio técnico para
análises e correções de
solo, implantação de
técnicas de conservação
(terraceamento),
atividades de agricultura
orgânica, agroecologia,
e
instalação
de
pequenos
sistemas
integrados
para
produção de alimentos
de subsistência.
- Apoiar averbação de
reservas
legais,
preferencialmente,
contíguas a APPs ou
reservas
legais
de
propriedades vizinhas e
adoção de medidas de
recuperação e proteção
da APP
- Incentivo e apoio
técnico para estratégia
de
produção
com
Integração
LavoraPecuária e Floresta com
espécies Nativas (ILPF).
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Zona Rural Especial - Campo de Dunas
Área de ocorrência de alta fragilidade do meio físico e relevante interesse científico em devido
ocorrência de Dunas Estacionárias, coincidindo com a unidade geoambiental de Campos de Dunas.
Objetivos:
- Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a restauração das áreas que sofreram
com desmatamento;
- Garantir a estabilidade geodinâmica da área;
- Incentivar pesquisas acadêmicas de relevante interesse de dinâmica e evolução da paisagem
regional.
Bases que apoiaram a delimitação:
- Mapa de Unidades Geoambientais (Campos de Dunas);
- Uso do solo e Observação de Imagens Aéreas.

Usos Compatíveis

Diretrizes e
Recomendações

Restrições

- Atividades de regeneração de mata
nativa;

- Agricultura;

- Atividades com fins de pesquisa
acadêmica de relevância social e
ambiental.

- Áreas de pastagens;

- Agroindústrias;
- Atividades que demandam
exposição e movimentação de
solo.
- Construções.

- Ações de educação
ambiental que visem
conhecimento,
relevância ambiental e a
importância
de
sua
preservação.
Parcerias
com
instituições
e
universidades
que
possuem interessa na
pesquisa científica de
Dunas e dinâmica e
evolução da paisagem
regional.

Zona de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável
Área correspondente ao entorno e Planície do rio Tocantins (Zona de Proteção Ambiental e Turismo
Sustentável I) e Serra da Bandeira (Zona de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável II), onde existe
relevante fragilidade ambiental e interesse de preservação e fins turísticos.
Objetivo:
- Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a restauração das Áreas de
Preservação Permanente;
- Garantir a preservação destas áreas e assegurar sua proteção e função ambiental;
- Incentivar o turismo sustentável;
Diretrizes que apoiaram a delimitação:
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- Mapa de Unidades Geoambientais; (Chapadas e Platôs)
- Mapa de Suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa (especialmente Alta)
- Curvas de nível e delimitação da Serra da Bandeira;
- Mapa de Uso do Solo (pequenos produtores com potencial de turismo rural)

Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e Recomendações

turísticas

- Expansão de
Agricultura;

- Incentivo técnico para elaboração do Plano
Municipal de Turismo com vistas ao
desenvolvimento sustentável da atividade.

- Áreas de regeneração de mata
nativa;

- Expansão de
área
de
pastagens;

Atividades
sustentáveis;

- Atividades com fins de
pesquisa
acadêmica
de
relevância social e ambiental.

- Construções,
com exceção das
edificações
de
apoio à atividade
turística
ou
interesse social,
desde que de
acordo
com
regulamentações
e
legislações
vigentes.

- Ações de educação ambiental que visem
conhecimento do patrimônio ambiental e
turístico e a importância de sua preservação.
- Garantir segurança, sustentabilidade e
regramento, para áreas de uso, especialmente
banho, na Zona de Proteção Ambiental e
Turismo Sustentável I;
- Fomentar atividades de turismo sustentável,
com atividades de aventura, trilhas e
observação da paisagem e da fauna na Zona
de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável
II;
- Priorizar a Zona de Proteção Ambiental e
Turismo Sustentável II quando existir interesse
para criação de área legalmente protegidas no
município.

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-4 - Zonas Rurais

Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.2.4.
1.2.4.1.

Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo

Estratégias

As estratégias elencadas na Agenda de Desenvolvimento Municipal que apresentam interface
com a definição de Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo são:
▪

Mapear as APPs ocupadas e desocupadas a fim de auxiliar os técnicos municipais na
fiscalização e acompanhamento da ocupação urbana nessas áreas;

▪

Delimitar as áreas com predomínio de veredas com a finalidade de manter a preservação
e sua função ambiental, estruturando, onde possível, áreas de lazer;

▪

Dotar a prefeitura de procedimentos de aprovação e fiscalização de parcelamentos;

▪

Assegurar que a prefeitura tenha as ferramentas para a realização de projetos de
regularização fundiária;

▪

Priorizar regularização em setores com predominância de famílias de baixa renda,
considerando soluções adequadas de saneamento, especialmente à margem do rio
Sussuapara;

▪

Dotar a prefeitura de regras autoaplicáveis de regulação de uso e ocupação do solo;

▪

Estabelecer procedimentos para a instalação de indústrias;

▪

Incentivar a ocupação das áreas vazias ou com baixa densidade na mancha urbana,
reduzindo a necessidade de expansão urbana;

▪

Manter a mancha compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandam deslocamentos;

▪

Instituir regras para calçadas e ciclovias para novos loteamentos;

▪

Definir áreas a serem reservadas para a construção de novas Habitações de Interesse
Social;

▪

Priorizar regularização fundiária em setores urbanos com população de baixa renda para
obtenção de matrículas e possibilidade de crédito para reformas;

▪

Aplicar parâmetros urbanísticos adequados em áreas de suscetibilidade frente a ocorrência
de fenômenos de inundação.

1.2.4.2.

Justificativa técnica

A definição dos regramentos básicos relativos ao parcelamento, uso e ocupação do solo são
fundamentais para garantir a aplicabilidade do zoneamento urbano.
1.2.4.3.

Metodologia

▪

Consulta e avaliação dos regramentos de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano
vigentes no município;

▪

Elaboração de disciplinas básicas referentes aos temas do parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano, que poderão ser complementadas por legislações específicas posteriores,
a serem elaboradas pelo Poder Executivo.
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1.2.4.4.
▪

Inclusão da proposta na minuta:

regramento incluído no texto normativo do Plano Diretor que disponha sobre a disciplina
de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

1.2.4.5.
▪

Propostas

Uso do solo:

−

Definição das categorias de uso do solo e a permissão de uso por zona urbana, tendo
em vista as seguintes categorias:
▪

HB – Habitacional, subdividido em:
• HB 1: uma unidade habitacional por lote;
• HB 2: duas ou mais unidades habitacionais por lote, agrupadas
horizontalmente ou verticalmente;
• HIS: Habitação de Interesse Social.

▪

não residencial ambientalmente compatível – Nra, caracterizado pelas atividades
de manejo sustentável, sem utilização de agrotóxicos, realizadas em meio à área
urbana, tais como agropecuária e atividades agroflorestais;

▪

CS – comércio e prestação de serviços, subdividido em:

• CS 1: comércios e serviços que, por suas características de porte e atividade
desempenhada, não produzem incômodo à vizinhança

• CS 2: comércios e serviços que, por suas características, implicam em um
incômodo moderado à vizinhança
▪

IND – Industrial, subdividido em:

• IND 1: atividades industriais que produzem incômodo moderado à vizinhança,
em vista do seu baixo potencial de poluição ambiental, geração de efluentes
líquidos industriais, emissões atmosféricas, ruídos, odores, vibração,
resíduos sólidos, tráfego gerado, risco à saúde pública e potencial perigo à
população;

• IND 2: atividade industrial incômoda à vizinhança em vista do seu alto
potencial de poluição ambiental, geração de efluentes líquidos industriais,
emissões atmosféricas, ruídos, odores, vibração, resíduos sólidos, tráfego
gerado, risco à saúde pública e potencial perigo à população

▪

▪

Infraestrutura, caracterizado pelos usos e as atividades necessárias à implantação
e qualificação da infraestrutura básica do município, tal como saneamento básico,
mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, distribuição de gás e energia
elétrica e correlatos.

▪

Institucional, caracterizado pelos equipamentos comunitários de saúde, educação,
cultura e lazer.

Parcelamento do solo:

−

Regras para a abertura de novos parcelamentos do solo urbano, limitando-os às áreas
inseridas na Macrozona Urbana;
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−
−
▪

Definição de parâmetros de parcelamento do solo por zona urbana, especificamente
dos tamanhos mínimo e máximo de lote;
Definição de regras para a regularização dos parcelamentos irregulares.

Ocupação do solo:

−

Definição de parâmetros de ocupação do solo por zona urbana, especificamente da
Taxa de Ocupação1, Taxa de Permeabilidade2 e Coeficiente de Aproveitamento3.

O detalhamento dos parâmetros de parcelamento e ocupação do solo constam na cartilha em
anexo a este Caderno de Propostas (Anexo 1).

1.2.5.
1.2.5.1.

Zoneamento Urbano

Estratégias

As estratégias elencadas na Agenda de Desenvolvimento Municipal que apresentam interface
com a definição Zonas Urbanas são as mesmas do item anterior, uma vez que cada uma das
zonas terá os respectivos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo definidos.
1.2.5.2.

Justificativa técnica

Assegurar o ordenamento das áreas urbanas, visando a sustentabilidade ambiental da
ocupação antrópica e o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do município.
Assim como no Zoneamento Rural, os atributos ambientais e físicos são de grande relevância
para a definição das zonas urbanas, uma vez que são determinantes para a delimitação das
tipologias de uso mais propicias em uma determinada região, assim como, por exemplo, a
infraestrutura viária disponível e a presença de equipamentos públicos.
1.2.5.3.

Metodologia

▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as áreas de suscetibilidade a erosão
e movimentos gravitacionais de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e
alagamentos, (iii) as áreas legalmente protegidas, (iv) o uso do solo urbano, (v) sistema
viário, (vi) equipamentos públicos;

▪

Verificação das áreas cujas atividades instaladas estejam irregulares, como é o caso de
loteamentos irregulares ou clandestinos, ou cuja infraestrutura instalada seja insuficiente
ou inadequada para a demanda existente;

▪

Verificação das áreas vazias ou de baixa densidade existentes;

1

Define o quanto do terreno pode ser ocupado pela construção. O Plano Diretor vai definir a Taxa de Ocupação Máxima, ou seja,

a área máxima que o terreno pode ser ocupado pela construção.
2

Define quanto do terreno deve ser deixado com áreas que permitem a infiltração da água no solo, sem construção. O Plano

Diretor vai definir a taxa mínima, ou seja, a área mínima do terreno que deve ser permeável.
3

Define quantos metros quadrados podem ser construídos no terreno, tendo como base a área total do lote. O Plano Diretor vai

definir a área máxima, básica e mínima.
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▪

Verificação das áreas com maior aptidão para a instalação de atividades industriais,
considerando localização (aspectos logísticos e de incomodidade à população) e
infraestrutura disponível;

▪

Verificação das áreas aptas à instalação de unidades habitacionais de interesse social para
o combate ao déficit habitacional urbano;

▪

Delimitação das zonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente, através do
software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:3.000, com Datum horizontal SIRGAS
2000 e coordenadas UTM.

1.2.5.4.

Inclusão da proposta na minuta

▪

representação do Zoneamento Urbano em mapa georreferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

▪

regramento incluído no texto normativo (Minuta de Lei) do Plano Diretor que indique a
disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo por zona urbana.

1.2.5.5.

Proposta
Zona Mista - ZM

Descrição: Porções do território urbano que apresentam ocupação de baixa ou média densidade
construtiva ou áreas vazias vocacionadas à instalação do referido padrão de ocupação.
Objetivos:

▪

promover a ocupação de média densidade populacional e construtiva, tendo em vista a dinâmica
de crescimento urbano atual e projetada para o município;

▪

incentivar a instalação de múltiplas categorias de uso de forma compatível com a vizinhança,
visando reduzir os deslocamentos entre bairros e a segmentação de áreas da cidade;

▪

promover a qualificação da infraestrutura urbana, tal como o abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário e coleta e tratamento de resíduos sólidos, visando a melhoria e a ampliação
do acesso aos serviços urbanos nas áreas mais consolidadas do município;

▪

ampliar a oferta de serviços públicos de saúde, educação e lazer de maneira a garantir uma maior
distribuição das unidades e diminuir os descolamentos diários dos usuários.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de uso do solo urbano;

▪

Mapa de equipamentos públicos.

Lote mínimo
(m²)

Usos Permitidos

150m²

HB, NRa, CS, Ind 1, Infra e Institucional
Parâmetros
Coeficiente de Aproveitamento

Recuos

Neoenergia 25

Taxa de
ocupação (%)

Mínimo

Básico

Máximo

Taxa de
permeabilidade
(%)

70

0,15

1

1

15

Frontal: 5m
Laterais: 1,5m

Zona de Ocupação Controlada - ZOC
Descrição: porções do território urbano nas quais a ocupação antrópica deve ser restrita em razão da
presença de alta suscetibilidade a inundação e ou pontos de atenção devido ao acúmulo de águas
pluviais.
Objetivos:

▪

orientar a ocupação urbana de forma a conciliar o adensamento populacional com as condições
fisiográficas existentes;

▪

limitar a exposição da população a riscos oriundos do meio físico e biótico nas áreas urbanas;

▪

prevenir a ocorrência de inundações ou acúmulo de águas pluviais.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamento das áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos;

▪

Mapeamento do uso do solo urbano.

Lote mínimo
(m²)

Usos Permitidos

360m²

HB-1, CS-1, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de
ocupação (%)
60

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

Taxa de
permeabilidade
(%)

0,15

1

1

30

Recuos
Frontal: 5m
Laterais: 1,5m

Zona Industrial - ZI
Descrição: áreas urbanas destinadas à manutenção ou implantação de usos industriais, subdivididas
entre:

▪

Zona Industrial 1 (ZI-1): porções do território próximas à mancha urbana consolidada destinadas
à implantação e manutenção de usos industriais de baixo impacto e de infraestrutura essenciais
às áreas urbanas tais como estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários, entre outros;

▪

Zona Industrial 2 (ZI-2): porções do território destinadas à implantação e manutenção de usos
industriais de médio e grande impacto.
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Objetivos:

▪

alocar os usos industriais em áreas com boa conectividade e infraestrutura logística e de
transporte, de forma a garantir o escoamento eficaz da produção;

▪

minimizar os impactos das atividades industriais no território, a partir da incidência de instrumentos
urbanísticos que controlem a instalação e funcionamento de tais atividades.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa, bem
como das áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos.

▪

Indicação das áreas inseridas no perímetro urbano aptas à instalação das atividades industriais,
em vista da sua localização e possibilidade de escoamento da produção por meio das rodovias e
vias urbanas.

▪

Mapeamento de uso do solo urbano.

Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

ZI-1: 600m²

ZI-1: CS, Ind 1 e Infraestrutura

ZI-2: 1.500m²

ZI-2: Ind-1, Ind-2 e Infraestrutura
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)

Coeficiente de Aproveitamento

Taxa de permeabilidade
(%)

Mínimo

Básico

Máximo

ZI-1: 80%

ZI-1: 0,3

ZI-1: 1

ZI-1: 3

ZI-1: 15%

ZI-2: 80%

ZI-2: 0,3

ZI-2: 1

ZI-2: 3

ZI-2: 15%

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS
Descrição: porções do território caracterizadas pela presença de loteamentos irregulares que
apresentem situações inadequadas de urbanização e que estejam ocupadas prioritariamente por
população de baixa renda cuja permanência digna demande regularização fundiária e urbanística.
Objetivos:

▪

delimitar as áreas prioritárias para a atuação do Poder Executivo Municipal nos projetos de
regularização fundiária de interesse social;

▪

responder à demanda habitacional existente no território e garantir o seu gerenciamento mediante
as ações articuladas do Poder Executivo.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Indicação dos loteamentos irregulares existentes nas áreas urbanas, habitados por população de
baixa renda.

Regra Geral de uso e ocupação do solo
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Os parâmetros de uso e ocupação do solo devem ser definidos no Projeto de Regularização Fundiária;
até ele ser elaborado, devem ser aplicados os seguintes parâmetros:

Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

125m²

HB-HIS, CS, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
70

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

Taxa de
permeabilidade
(%)

0,15

1

3

15

Recuos
Frontal: 5m
Laterais: 1,5m

Zona de Ocupação Moderada - ZOM
Descrição: porções do território urbano ocupadas por chácaras e sítios, nas quais se deseja manter
baixas as densidades populacional e construtiva.
Objetivos:

▪

manter as tipologias de chácaras existentes;

▪

conter a expansão das áreas ocupadas nas APPs;

▪

conter a pressão de adensamento na Bacia do Córrego Correntinho.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamento de uso do solo urbano.

▪

Mapeamentos das áreas de preservação permanente.

Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

1.000m²

HB-1, NRa, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)

20

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

Taxa de
permeabilidade
(%)

0,1

0,4

0,4

70

Recuos
Frontal: 10m
Laterais: 5m

Zona de Recuperação Ambiental - ZRA
Descrição: áreas de relevante interesse de preservação ambiental no entorno do Córrego
Correntinho, cuja ocupação demanda a elaboração prévia de um Projeto de Recuperação pelo Poder
Executivo.
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Projeto de Recuperação referido no “caput” deste artigo deverá ser enviado à Câmara Municipal para
aprovação em, no máximo, 360 (cento e oitenta) dias contados da aprovação deste Plano Diretor, e
deverá prever, no mínimo:

▪

medidas de incentivo à plena recuperação ambiental da área, especialmente da cobertura vegetal,
da calha e da qualidade da água do Córrego Correntinho;

▪

medidas de incentivo à preservação da vegetação nativa remanescente e à promoção da
restauração da vegetação nos setores que se encontram degradados, especialmente das APPs;

▪

desassoreamento de setores com tal necessidade;

▪

áreas verdes e de lazer públicas;

▪

medidas obrigatórias de prevenção de processos erosivos, indicando as técnicas de manejo
adequado do solo com finalidade de prevenção do assoreamento do Córrego Curralinho e seus
afluentes;

▪

medidas de monitoramento de qualidade da água;

▪

promover solução de esgotamento sanitário para todas as unidades habitacionais presentes na
área;

O Projeto de urbanização específico deverá ser elaborado de maneira participativa, sendo obrigatória
a realização de ao menos 1 (uma) audiência pública de apresentação do projeto.
Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Buffer delimitado a partir do córrego Correntinho.

Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

1.000m²

HB-1, NRa, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
20

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

Taxa de
permeabilidade
(%)

0,1

0,4

0,4

70

Recuos
Frontal: 10m
Laterais: 5m

Zona Especial de Veredas - ZEV
Descrição: áreas entre a parte alta e a parte baixa da sede municipal, em que foram identificadas
características de Veredas, como o solo hidromórfico.
Objetivos:

▪

assegurar a preservação das áreas ambientalmente protegidas, de forma a garantir o
cumprimento das suas funções ambientais de preservação dos recursos hídricos, paisagem,
estabilidade geológica e biodiversidade
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▪

subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Executivo Municipal, mediante a demarcação
territorial das áreas não vocacionadas à ocupação urbana

▪

organizar o desenvolvimento das áreas urbanas municipais, impedindo a ocupação de áreas não
vocacionadas à instalação de atividades.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Identificação da formação de veredas e informações do poder público.

Lote mínimo

Usos Permitidos

Realização de estudos. Para as áreas de APP, observar a Resolução CONAMA nº 369/2006
Parâmetros
C.A.
T.O.

T.P.
mín.

bás.

máx.

Realização de estudos. Para as áreas de APP, observar a Resolução CONAMA nº 369/2006

Zona de Preservação Ambiental - ZEPAM
Descrição: corresponde às Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas dentro dos
perímetros urbanos e demarcadas em observância às disposições da Lei Federal nº 12.651 de 25 de
maio de 2012 - Código Florestal.
Objetivos:

▪

assegurar a preservação das áreas ambientalmente protegidas, de forma a garantir o
cumprimento das suas funções ambientais de preservação dos recursos hídricos, paisagem,
estabilidade geológica e biodiversidade

▪

subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Executivo Municipal, mediante a demarcação
territorial das áreas não vocacionadas à ocupação urbana

▪

organizar o desenvolvimento das áreas urbanas municipais, impedindo a ocupação de áreas não
vocacionadas à instalação de atividades.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamento das áreas legalmente protegidas inseridas no perímetro urbano.

Lote mínimo

Usos Permitidos
Resolução CONAMA nº 369/2006
Parâmetros
C.A.

T.O.

T.P.
mín.

bás.

máx.

Resolução CONAMA nº 369/2006
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Os mapas com o conteúdo descrito anteriormente estão apresentados a seguir.
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Figura 1-5 - Mapa de Zoneamento Urbano – Sede Municipal

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-6 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 1

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-7 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 2 e 3

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-8 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 4

Elaboração: Arcadis, 2020.

Neoenergia 35

Figura 1-9 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 5

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-10 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 6

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-11 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 7

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 1-12 - Mapa de Zoneamento Urbano – Núcleo de Ocupação Urbana 8

Elaboração: Arcadis, 2020.
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1.2.6.
1.2.6.1.

Políticas Setoriais

Estratégias

▪

Promover a melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população municipal;

▪

Promover a redução de desigualdades, o acesso a serviços, e o desenvolvimento
econômico sustentável.

1.2.6.2.
▪

Justificativa técnica

Garantir a orientação territorializada das ações do Poder Executivo municipal no que tange
às políticas setoriais.

1.2.6.3.

Metodologia

▪

Identificação de potencialidades e fragilidades no município por meio do diagnóstico
técnico;

▪

Levantamento de demandas e opiniões da população sobre os serviços públicos
municipais e qualidade de vida;

▪

Proposição de medidas e ações a partir das informações levantadas.

1.2.6.4.

Propostas

Proposição de diretrizes que deverão ser contemplados pelas Políticas Setoriais, dentre as
quais destacam-se:
Desenvolvimento Econômico Urbano e de Geração de Renda
▪

Estimular desenvolvimento de indústrias,
beneficiamento da produção rural local;

▪

Apoiar a diversificação de atividades econômicas rurais e urbanas;

▪

Implementar área específica e incentivos para atração de indústrias e setores estratégicos;

▪

Incentivar a ampliação das universidades e cursos.

empresas

vinculadas

ao

turismo

e

Saneamento Básico
▪

Garantir solução de saneamento para toda a área urbana;

▪

Coleta e destinação adequada de resíduos sólidos com a construção de aterro sanitário
municipal;

▪

Estudos de Macro e Micro drenagem para entender a dinâmica e demanda para captação
das águas pluviais e evitar alagamentos;

▪

Revisão do Plano de Saneamento.

Meio Ambiente
▪

Criar e buscar, continuadamente, políticas de incentivos à recuperação e preservação das
APPs;
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▪

Viabilizar estudos sobre a área de Vereda para preservar e manter sua função ambiental
e aproveitar potencial de lazer;

▪

Estudar e efetuar registro das cavidades naturais presentes no município no órgão
responsável e realizar parcerias com universidades e grupos de pesquisas espeleológicas
com finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre tal potencial;

▪

Recuperar APPs degradadas, em especial do Córrego Correntinho e seus afluentes, bem
como dos demais rios;

▪

Fomentar a criação de uma UC municipal em especial na Serra da Bandeira.

Transporte e Mobilidade
▪

Manter mancha urbana contínua e compacta, de usos variados e estimular a densidade
para maior eficiência de transporte e possibilidade de deslocamentos não-motorizados;

▪

Incentivar o uso de modais não motorizados e instituir regras para calçadas e ciclovias em
novos parcelamentos;

▪

Requalificar calçadas em vias prioritárias e fortalecer a Política de parceria existente;

▪

Viabilizar a recuperação da pavimentação urbana, atrelado à recuperação de calçadas e
inserção de ciclovias onde adequado;

▪

Buscar parceria para viabilizar melhorias na estrada de acesso à UFT – Cerrado, com
iluminação, calçadas e ciclovias;

▪

Elaborar Plano de Mobilidade Urbana, considerando deslocamentos internos e conexões
com a Região por transporte de pessoas e de cargas

Turismo
▪

Adotar o turismo como fator de desenvolvimento econômico, capacitando e estruturando
toda a cadeia do setor no município e Elaborar o Plano Municipal de Turismo;

▪

Fomentar o turismo sustentável em torno de praias, cavernas, pontos turísticos e Serra da
Bandeira;

▪

Definir regras e diretrizes para regulamentação de visitação junto aos proprietários (público
ou privado) de áreas com potencial turístico.
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Anexo I.

Cartilha – Parâmetros Urbanísticos
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CARTILHA
PARÂMETROS E INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Setembro de 2020

Plano Diretor Municipal

Olá!
A presente cartilha é um dos produtos elaborados ao longo do Processo Participativo do Plano
Diretor Municipal. Ela tem como objetivo:
▪

Explicar o que são os parâmetros urbanísticos;

▪

Indicar os tipos de parâmetros urbanísticos existentes (parâmetros de parcelamento, de
ocupação, de uso e de incomodidade);

▪

Explicar os diferentes parâmetros de parcelamento e de ocupação existentes;

▪

Explicar o que são os instrumentos urbanísticos;

▪

Explicar os principais instrumentos urbanísticos.

Ao final da leitura, espera-se que você, leitor, não só conheça mais sobre os parâmetros e
instrumentos urbanísticos, mas também se sinta mais apto à acompanhar os debates sobre
o Plano Diretor. Boa leitura!

Plano Diretor Municipal

Parâmetros Urbanísticos
Com o objetivo de organizar a vida na cidade, a Prefeitura pode regulamentar o que pode ser
construído em um terreno e de que forma isso será construído. Essa regulamentação é feita por
meio dos parâmetros urbanísticos. Eles se dividem entre:
▪

Parâmetros de parcelamento: definem algumas regras quando novos
lotes forem abertos;

▪

Parâmetros de ocupação: definem de que forma a construção pode ser
feita no terreno. Ex: o número de andares de um edifício, a metragem
máxima de uma casa, etc.

▪

Parâmetros de uso: definem quais atividades podem ser instaladas no
terreno. Ex: áreas com restrição à construção de indústrias;

▪

Parâmetros de incomodidade: definem como as atividades podem ser
desenvolvidas no terreno. Ex: nível de barulho e incômodo de um bar

Os parâmetros urbanísticos devem ser definidos por lei. O Plano Diretor irá definir alguns
parâmetros de parcelamento, de uso, de ocupação e de incomodidade. Os demais parâmetros

deverão ser definidos nas leis específicas de parcelamento e/ou de uso e ocupação do solo urbano.
Plano Diretor Municipal

Parâmetros Urbanísticos e
Zoneamento
Os parâmetros urbanísticos podem variar em diferentes locais da cidade de acordo com o que o
poder público imagina para aquela área, por exemplo: incentivar o aumento do número de
habitantes em um determinado bairro ou não? Isso significa que uma área poderá ter prédios com o
número máximo de 8 andares, enquanto que, em outra, o número máximo permitido poderá ser
limitado a 3 andares, por exemplo. Tecnicamente, essas áreas da cidade são denominadas zonas

e são definidas por meio do zoneamento municipal.
O zoneamento urbano do município será definido no Plano Diretor. Portanto, quando o plano for
aprovado, será possível determinar:
•

A zona em que seu imóvel está;

•

Os tipos de atividades que podem ser instaladas no seu terreno (habitação,

comércio, indústria);
•

De que forma a construção poderá ser feita (número de andares, metragem, etc.)

Plano Diretor Municipal

Parâmetros de Parcelamento do Solo
Área mínima de lote
É o menor tamanho que um terreno pode ter. Ele é importante para garantir
um padrão mínimo adequado para todas as pessoas da cidade.
Frente mínima de lote
É o menor tamanho de frente que um terreno pode ter. Ele é fundamental
para garantir que os lotes da cidade tenham um acesso adequado, de

frente para a via de circulação.

Parâmetros de Ocupação do Solo Urbano
Taxa de Ocupação
Define o quanto do terreno pode ser ocupado pela construção. O Plano
Diretor vai definir a Taxa de Ocupação Máxima, ou seja, a área máxima
que o terreno pode ser ocupado pela construção.

Plano Diretor Municipal

Parâmetros de Ocupação do Solo
Urbano
Coeficiente de Aproveitamento
Define quantos metros quadrados podem ser construídos no terreno, tendo
como base a área total do lote. O Plano Diretor vai definir:

• CA mínimo: é a menor construção admitida em um terreno; abaixo
disso, o terreno é considerado subutilizado
• CA básico: é a metragem que pode ser construída de forma gratuita
• CA máximo: é a maior metragem que pode ser construída no terreno,
mediante pagamento
Taxa de Permeabilidade
Define quanto do terreno deve ser deixado com áreas que permitem a

infiltração da água no solo, sem construção. O Plano Diretor vai definir a
taxa mínima, ou seja, a área mínima do terreno que deve ser permeável.
Gabarito
Define quantos pavimentos (“andares”) um edifício pode ter
Plano Diretor Municipal

Instrumentos Urbanísticos
Abaixo, listamos todos os Instrumento Urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade (Lei Federal

nº 10.257/2001). Cada município deve escolher os instrumentos que são mais adequados a sua
realidade e regulamentá-los no seu Plano Diretor; isso quer dizer que nem todos os instrumentos
abaixo serão regulamentados na minuta de Plano Diretor em elaboração:

JURÍDICOS E POLÍTICOS

TRIBUTÁRIOS E
FINANCEIROS
▪

▪
▪

Imposto
sobre
a
propriedade predial e
territorial urbana –
IPTU
Contribuição
de
Melhoria
Incentivos
e
benefícios fiscais e
financeiros

▪

Desapropriação

▪
▪

Servidão Administrativa
Limitações Administrativas

▪

Tombamento de Imóveis
Mobiliário Urbano
Unidades de Conservação

▪
▪
▪
▪
▪

Plano Diretor Municipal

▪
▪
▪
ou

de

Zonas Especiais de Interesse Social
Concessão de Direito real de Uso
Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios (PEUC)
Usucapião Especial de Imóvel Urbano

▪
▪
▪
▪

▪

Direito de Superfície
Direito de Preempção
Outorga Onerosa do Direito de Construir e
de Alteração de Uso
Transferência do Direito de Construir
Operações Urbanas Consorciadas
Regularização Fundiária
Assistência Técnica e Jurídica Gratuita
para as Comunidades e Grupos Sociais
menos Favorecidos
Referendo Popular e Plebiscito

Parcelamento,
Edificação
e
Uso
Compulsório + IPTU Progressivo no
Tempo + Desapropriação por títulos da
Dívida Pública
São instrumentos de indução da função social da propriedade urbana. Os imóveis sem
construção, com construção menor do que o coeficiente de aproveitamento mínimo ou que,
mesmo com construção, estejam sem uso, não são benéficos à sociedade. Por isso, a Prefeitura
pode fazer uma série de medidas para garantir que esses imóveis passem a cumprir a função
social.
01 ano

Notificação do
proprietário pelo Poder
Executivo Municipal
(averbada)

Plano Diretor Municipal

02 anos (da aprovação)

Protocolo do projeto no
órgão municipal
competente

Início das obras do
empreendimento

Aplicação do IPTU
Progressivo no Tempo

Desapropriação com
pagamento em títulos
da dívida pública

05 anos

Prefeitura conclui
adequações para cumprir
objetivos previstos

05 anos

Direito de Preempção
É a preferência que o Poder Público tem na compra de certos imóveis. Isso significa que, para os
imóveis marcados no Plano Diretor como direito de preempção, o proprietário, nos primeiros 05
anos, deverá primeiro ofertar a venda à Prefeitura, que poderá comprar ou não. Em caso de
recursa, o proprietário pode abrir a venda para qualquer pessoa.
Poderá ser exercido quando poder público desejar áreas para: regularização
fundiária, execução de Habitações de Interesse Social (HIS), reserva fundiária,
Prefeitura

ordenamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos,

Imóvel urbano

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico

Outorga Onerosa do Direito de Construir
É a possibilidade de construir acima do coeficiente de aproveitamento (CA) básico, mediante
pagamento de um valor à Prefeitura.
O Plano Diretor deve indicar as áreas da cidade onde a Outorga Onerosa do
Direito de Construir pode ser utilizada. No geral, são nas áreas com melhor
infraestrutura
Gratuita
O dinheiro arrecadado com a Outorga Onerosa deve ser usado para
CA BÁS

Plano Diretor Municipal

CA MÁX

melhorias no espaço urbano. Tais melhorias também devem ser
estabelecidas no Plano Diretor

Zona Especial de Interesso Social
Áreas em que recaem parâmetros específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo com
vistas à garantia da moradia da população de menor renda. No geral, são divididas em ZEIS que
demarcam áreas ocupadas – como favelas, loteamentos irregulares – e ZEIS em terrenos vazios.
ZEIS em áreas ocupadas

Regularização Fundiária

ZEIS de vazios

Construção de unidades habitacionais de baixa renda

Transferência do Direito de Construir
É a possibilidade de um proprietário exercer o direito de construir de um imóvel em outro ou
vender a outro proprietário que quiser construir acima do coeficiente de aproveitamento básico.
Válido quando o imóvel for necessário para: implantação de
equipamentos urbanos; preservação histórica, ambiental,

Prefeitura

Emissão de autorização
para transferência do
potencial de um local para
outro

Plano Diretor Municipal

paisagística, social ou cultural; servir a programas de
regularização fundiária, urbanização ou produção de Habitações
de Interesse Social (HIS)

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
É um documento elaborado pelo Poder Público ou agentes privados que avalia, de maneira
prévia, as consequências e impactos que uma grande obra pode gerar, por exemplo, no trânsito
das ruas ao seu redor. A ideia é que o EIV avalie impactos para que medidas para minimizá-los

sejam exigidas.

Contribuição de Melhoria
É uma forma do Poder Público recuperar os recursos aplicados em obras públicas que tenham
gerado valorização dos imóveis no entorno. É o caso, por exemplo, de imóveis que foram
valorizados por conta de uma nova estação de metrô nos arredores. Desses imóveis, é cobrado
um valor que os proprietários devem pagar ao Poder Público.

Tombamento
Restrição ao direito à propriedade que tem por objetivo proteger o patrimônio cultural

Plano Diretor Municipal

