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APRESENTAÇÃO
Este documento consiste no Diagnóstico Situacional do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, formado
por um volume relativo às dimensões socioeconômico e produtiva e por um segundo volume relativo à
dimensão urbanística e geoambiental, além de um documento institucional de suporte à análise da dimensão
administrativa e gerencial da prefeitura.
Este Diagnóstico Situacional contém as análises técnicas elaboradas pela equipe do Instituto de
Estudos Pró-Cidadania – PRÓ-CITTÀ, a partir do levantamento, sistematização e análise de dados
secundários, da realização de entrevistas e de visitas e atividades de campo. Em consonância com a
metodologia de elaboração de Planos Diretores, trata-se da visão técnica do município, debatida com a
comunidade de Pedro Leopoldo no Seminário do Plano Diretor, realizado no dia 26 de agosto de 2014, e será
utilizado como insumo para as Oficinas de Planejamento Participativo, que acontecerão ao longo das
primeiras semanas do mês de setembro.
O Plano Diretor de Pedro Leopoldo obedece aos dispositivos da legislação federal, especialmente o
Estatuto das Cidades, Lei Federal nº. 10.257/2001, bem como as resoluções do Conselho Nacional das
Cidades.
A promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis através do planejamento, necessariamente
processual e participativo, configura um processo contínuo e permanente que demanda a observação da
solidariedade entre as gerações atual e futuras, adotando uma compreensão sistêmica e interdependente da
realidade social, através do estudo de elementos temáticos que abarcam um conjunto de aspectos da vida
social: as dimensões.
O planejamento do processo de desenvolvimento, segundo essa abordagem, considera que o
conjunto da realidade social pode ser compreendido, para fins de análise e/ou intervenção, como composto
por dimensões interdependentes.
No caso do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, considerando as características e o perfil da realidade
municipal, foram utilizadas quatro dimensões de sustentabilidade: (1) socioeconômica, (2) produtiva, (3)
urbanística e geoambiental e (4) político-institucional, respondendo cada dimensão por um conjunto de
aspectos da dinâmica social local, os quais se refletem e interagem com elementos, forças e atores da
realidade metropolitana, estadual, nacional e global.
No processo de elaboração do Plano Diretor, conforme informado anteriormente, serão realizadas
Oficinas de Planejamento Participativo, nas quais deverão ser produzidos diagnósticos comunitários da
realidade local, em conformidade com a metodologia proposta pelo PRÓ-CITTÀ e aprovada pela prefeitura.
Serão realizadas Oficinas de Planejamento Participativo nos diversos distritos de Pedro Leopoldo, buscando
abranger toda a diversidade social, econômica e ambiental das diferentes porções do território municipal.
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A equipe do PRÓ-CITTÀ espera contar com a interlocução técnica com a prefeitura e com o
envolvimento da sociedade local para que este Diagnóstico subsidie, da melhor forma possível, o processo de
revisão do Plano Diretor do Município de Pedro Leopoldo.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO
LEOPOLDO ESUA INSERÇÃO METROPOLITANA
O Município de Pedro Leopoldo, segundo a regionalização do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Belo
Horizonte, na Microrregião de Belo Horizonte, integrando a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). Apresenta uma divisão territorial constituída de 5 distritos: sede,
Doutor Lund, Fidalgo, Lagoa de Santo Antônio e Vera Cruz de Minas. O Mapa 1.1 ilustra
a inserção regional de Pedro Leopoldo, situado no Vetor Norte da RMBH.

Mapa 1.1 – Inserção regional do Município de Pedro Leopoldo

O município ocupa uma área de 292,947km², fazendo limites com os municípios de
Matozinhos, São José da Lapa, Confins, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Esmeraldas e
Jaboticatubas.O Mapa 1.2, na página seguinte, situa os distritos de Pedro Leopoldo no
município.
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Mapa 1.2 – Distritos do Município de Pedro Leopoldo
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O Município de Pedro Leopoldo possui uma localização espacial economicamente
estratégica no Vetor Norte da RMBH. Distante 46 km da capital, tem acesso através das
rodovias MG-010 e MG-424, e está a 15 minutos do Aeroporto de Internacional Tancredo
Neves, no município vizinho de Confins, por meio de estrada duplicada.
Todo este setor da região metropolitana vem sofrendo o impacto de grandes obras do governo
estadual aí implantadas, como o Centro Administrativo, obras viárias de interligação metropolitana como a
Linha Verde, o programado Rodoanel de Contorno Metropolitano Norte, distrito industrial do aeroporto
metropolitano, dentre outras.
Em 2007, o governo estadual instituiu o Plano de Governança Ambiental Metropolitano, o qual
previa priorizar o Vetor Norte e a área de influência do Anel de Contorno Norte da RMBH. Foi então criado
o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte da RMBH (SAP Vetor Norte). Este sistema consiste em uma
rede de áreas protegidas e seus corredores ecológicos, idealizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, que visa garantir a conservação do patrimônio natural, histórico e cultural da
região.
A implementação do SAP Vetor Norte constitui uma das condicionantes das obras públicas do
governo do estado. O Município de Pedro Leopoldo, assim como todos os municípios que integram a subbacia do ribeirão da Mata e a APA Carste de Lagoa Santa, estão inseridos na área territorial do Vetor Norte
da RMBH.

1.1. CARACTERÍSTICAS DO MEIO NATURAL DE PEDRO LEOPOLDO
Geologicamente, o Município de Pedro Leopoldo é compartimentado por dois
domínios: um associado ao complexo gnáissico do embasamento cristalino, que abrange a
área central e sul do município, domínio da bacia do ribeirão da Mata; outro, a LesteNordeste, integra o domínio da Área Cárstica de Lagoa Santa. Esta área é constituída de
rochas calcárias, pertencentes ao grupo Bambuí, componente da Formação Sete Lagoas,
que afloram nesta região, correspondendo ao extremo Sudeste da extensa bacia sedimentar
do rio São Francisco.
O efeito corrosivo da água sobre as rochas calcárias propiciou o aparecimento do
relevo cárstico nesta região, com suas características físicas peculiares, constituindo uma
das principais áreas desse tipo de relevo no Brasil. Diversos tipos de formações são
encontradas, sendo umas subterrâneas, formando o endocarte, cujas principais feições são
as cavernas. Outras são visíveis em superfície, constituindo o que é chamado de exocarte,
sendo comuns as seguintes formações:
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Lapiás – sulcos formados na superfície das rochas calcárias, pela ação corrosiva das
águas. Esses sulcos funcionam como fonte de abastecimento do aquífero cárstico,
pois a água das chuvas que neles penetra chega até as águas subterrâneas;



Dolinas – depressões de formato elíptico ou circular, formadas em terrenos
calcários pela ação solvente da água sobre a rocha ou pelo desmoronamento do teto
de cavidades. Geralmente, ocorrem em pontos onde a rocha apresenta uma junção
de fraturas. As dolinas podem formar lagoas temporárias;



Uvalas – depressões constituídas pela junção de duas ou mais dolinas;



Poliés – depressões de grande extensão, caracterizadas por fundo plano,
atravessadas, geralmente, por um fluxo contínuo de água e rodeadas por paredões
rochosos. Alguns poliés também podem se transformar em lagoas temporárias;



Vales Cegos – são vales onde a água subterrânea aparece na superfície por uma
surgência e termina de forma repentina em um sumidouro;



Maciços – grandes planaltos cársticos, limitados por paredões rochosos escarpados
com lapiás, que alojam vales cegos, sumidouros, cavernas e ressurgências.
No Carste, essas formações possuem um sistema de circulação e transmissão das

águas subterrâneas que possibilitam uma maior influência dos fatores externos, pois há
comunicação entre os aquíferos e a superfície, tornando-os mais frágeis às várias fontes de
poluição.
Os solos do município são, de modo geral, no compartimento de rochas do
cristalino, argissolo vermelho-amarelo distrófico e, no compartimento de rochas calcárias,
o argissolo vermelho autrófico.
A vegetação do Município de Pedro Leopoldo se insere na área de contato entre os
biomas do cerrado, com suas diversas fisionomias, e da Mata Atlântica, representada pelas
florestas estacionais semideciduais. A vegetação original foi em grande parte substituída
por pastagens, ocupação urbana, exploração mineraria (calcário, argila e areia) e atividade
industrial. A vegetação predominante na área cárstica do município é o Cerrado. A Mata
Seca está presente sobre os maciços calcários, e nos locais mais úmidos, como nas dolinas
e ao redor dos afloramentos calcários, onde desenvolve-se uma mata mais densa. Ao longo
dos cursos de água, a mata ciliar apresenta-se reduzida e inexistente em vários trechos.
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O clima do município conforme a classificação de Köppen é tropical de altitude
Cwb, chuvas de verão e seca no inverno.
Os recursos hídricos do município estão inseridos na bacia hidrográfica do rio das
Velhas, bacia do rio São Francisco, através de seu afluente, o ribeirão da Mata. A sua bacia
hidrográfica abrange a área de dez municípios, sendo que 28% estão no Município de
Pedro Leopoldo, ocupando toda a sua porção central e Sudoeste. A Nordeste do município,
predomina o sistema hídrico do relevo cárstico, com drenagens com descarga final no
ribeirão da Mata a Sudoeste, ou diretamente no rio das Velhas, a Nordeste.
Considerando as características do meio físico do município e de sua inserção no
Vetor Norte da RMBH ele está inserido ambientalmente em uma rede de Unidades de
Conservação, que serão mencionadas por compartimento geológico em que estão situadas.
Unidades de Conservação do compartimento de rochas calcárias do relevo cárstico
do município:


Área de Proteção Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa: foi criada em
1990, pelo Decreto Federal nº 98.881, de janeiro de 1990, com o objetivo de
garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional,
proteger as cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueológicos e
paleontológicos, a vegetação e a fauna. A APA, que ocupa área de 39.000ha,
possui um Plano de Manejo aprovado em 1966 e abrange os municípios de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, Matozinhos, Funilândia, Vespasiano
e Prudente de Morais;



Parque Estadual do Sumidouro: foi criado em 1980, pelo Decreto Estadual nº
20.375, tendo como objetivo preservar o patrimônio cultural e natural
existente nessa região, como as grutas e as pinturas rupestres, a fauna e a
vegetação do Cerrado. Essa Unidade de Conservação (UC), localizada nos
municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, ocupa uma área de 2.003,57
hectares e nela está inserida, dentre outros tesouros arqueológicos e belezas
naturais, a Gruta da Lapinha. No total, o Parque abriga 52 cavernas e 174
sítios históricos e pré-históricos. Circunscrito pela APA Carste de Lagoa
Santa e integrante do SAP do Vetor Norte, o Parque Estadual do Sumidouro
tem a maior extensão de sua área considerada como sendo de muito alta
prioridade de conservação;



Área de Proteção Especial (APE) do Entorno do Aeroporto: foi criada em
1980, pelo Decreto Estadual nº 20.597, com o objetivo de preservar os
mananciais, patrimônio cultural, histórico, e arqueológico paisagístico e para
evitar também a ocupação urbana descontrolada no entorno do aeroporto
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metropolitano. A APE ocupa uma área de 37.631ha, abrangendo os
municípios de Lagoa Santa, Matozinhos, Confins, Funilândia e Prudente de
Morais;


Monumento Natural Lapa Vermelha: localizado na área da Mineração Lapa
Vermelha, no limite com o Município de Confins, consiste num maciço
calcário com quatro grutas, sendo que em uma delas foi encontrado o crânio
de “Luzia”, o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Vale
salientar que nessa região ainda estão previstas, em fase de estudos, mais
duas UCs, a Fazenda Samambaia e o Planalto das Dolinas, previstas pelo
SAP Vetor Norte;



Duas RPPNs estão localizadas nesta área cárstica; a Sol Nascente que está
situada ao lado da extração de calcário da Intercement, antiga Cauê, com
uma área de 60.28ha; e outra denominada Fazenda Campinho, localizada a
Sudoeste da Fazenda Samambaia, com uma área de 43ha.

No compartimento de rochas cristalinas, na bacia hidrográfica do ribeirão da Mata,
há ainda duas UCs:
1. Área de Proteção Especial do Ribeirão Urubu (APE Urubu): foi criada em
1981, abrangendo toda a bacia do ribeirão Urubu, um dos afluentes do
ribeirão da Mata, abrangendo os municípios de Pedro Leopoldo e
Esmeraldas. A APE visa a proteção das suas nascentes representadas pelo
ribeirão Vau do Palmital e córrego do Tijuco. A APE foi implementada após
2007, conforme previsto no SAP do Vetor Norte;
2. Refúgio da Vida Silvestre Serra das Aroeiras: criado em 2014, vinculado ao
SAP Vetor Norte, possui 93% de sua área no Município de Pedro Leopoldo,
e 7% no Município de São José da Lapa. A Serra das Aroeiras é o divisor de
águas das bacias do ribeirão das Neves e ribeirão Areias, no Sudeste do
Município de Pedro Leopoldo.
O Mapa 1.3 apresenta o conjunto de Unidades de Conservação do município.
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Mapa 1.3 – Unidades de Conservação no Município de Pedro Leopoldo

2. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
2.1. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DE PEDRO LEOPOLDO
A caracterização ambiental do Município de Pedro Leopoldo, apresentada no capítulo inicial deste
documento é aprofundada, neste capítulo, a partir da caracterização e da localização espacial dos recursos
ambientais locais, seguida da avaliação das principais interações às quais esses se encontram submetidos.
Para uma compreensão mais objetiva da questão ambiental municipal, definiu-se como unidade
básica de trabalho as bacias e sub-bacias hidrográficas que drenam o município, as quais configuram
unidades territoriais de planejamento e gestão.
O planejamento e a gestão de bacias hidrográficas consistem em instrumentos que, a médio e longo
prazo, orientam o poder público e a sociedade na utilização e monitoramento dos recursos ambientais
naturais, econômicos e socioculturais da área de abrangência da bacia, contribuindo para a promoção do
desenvolvimento sustentável.
Assim sendo, buscou-se, na análise geoambiental das bacias existentes no município, identificar os
principais conflitos que comprometem e/ou podem vir a comprometer a qualidade dos ecossistemas e a
sustentabilidade do uso dos recursos ambientais locais. Este foi o conceito que norteou as discussões na
década passada na bacia do Rio das Velhas, e que resultou na criação dos subcomitês das bacias
hidrográficas de seus afluentes. Em 2006 foi criado o Subcomitê da bacia hidrográfica do ribeirão da Mata,
abrangendo os dez municípios de sua bacia. Mais de 50% do território do município de Pedro Leopoldo está
inserido na bacia do ribeirão da Mata.
A rede hidrográfica do município de Pedro Leopoldo possui feições distintas de drenagem conforme
o compartimento geológico em que está inserida. Na parte central, norte e sul sistema hídrico de águas
superficiais domínio da bacia hidrografia do ribeirão da Mata, a nordeste, a região cárstica de Lagoa Santa,
onde o sistema hídrico é frágil, constituído de águas superficiais e principalmente subterrâneas que drenam
para o ribeirão da Mata, com exceção do córrego Samambaia, que deságua na Lagoa do Sumidouro,
desaparece no paredão calcário e reaparece numa ressurgência desaguando diretamente no rio das Velhas.
O Mapa 2.1, na sequência, apresenta a rede hidrográfica do município, a partir das 5 microbacias do
ribeirão da Mata, que configuram unidades de análise ambiental: curso principal do ribeirão da Mata, ribeirão
Urubu , ribeirão das Neves, ribeirão Areias, e as microbacias da drenagem subterrânea do sistema hídrico do
relevo cárstico.
A análise ambiental do município, feita por bacia hidrográfica, nas páginas seguintes, é ilustrada
pelos Mapa 2.2 a 2.6, que apresentam os principais vetores de degradação ambiental do território municipal.

O ribeirão da Mata nasce em Matozinhos no pico da Roseira, é afluente da margem
direita do rio das Velhas no qual deságua no município de Santa Luzia. Recebe a
contribuição de seis afluentes; córrego Boa Vista, ribeirão Urubu, córrego Braúnas,
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ribeirão das Neves, córrego Areias e córrego Carrancas. A vazão média da nascente a foz é
de 10.3m³/s A bacia possui uma área de drenagem de 789km² e abrange 10 municípios:
Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão
das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano.
A bacia do ribeirão da Mata está inserida numa área de contato do Bioma do
Cerrado e o Bioma da Mata Atlântica, o tipo de solo é o argissolo vermelho-amarelo
distrófico e o clima, segundo a classificação de Köppen, é o Cwb tropical de altitude.
O Município de Pedro Leopoldo possui 218,9km² de sua área inserida na bacia
hidrográfica do ribeirão da Mata, o que corresponde a 28% da área total da bacia, e os
principaisafluentes do ribeirão da Mata no município são: ribeirão Urubu, ribeirão das
Neves e ribeirão Areias, todos da margem direita.
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Mapa 2.1 – Microbacias do Município de Pedro Leopoldo

Em termos de uso e ocupação do solo, a bacia do ribeirão da Mata, no Município de
Pedro Leopoldo, apresenta usos múltiplos, destacando-se os seguintes usos: (1) extração
mineral; (2) uso agrícola; (3) ocupação urbana e; (4) uso industrial.
A bacia enfrenta problemas decorrentes desses usos como o assoreamento dos
cursos de água, remoção da vegetação, erosão, parcelamento desordenado do solo urbano,
impermeabilização do solo, contaminação do solo e das águas dos cursos de água pelo
lançamento de esgoto industrial, doméstico e lixo. Esses impactos vem ocorrendo há muito
tempo e reduziram o volume de a água do ribeirão da Mata a 1/3 nos últimos 30 anos.
A redução de todos esses problemas ambientais na bacia decorrentes dos vetores
de poluição existentes é de fundamental importância para a qualidade de vida da população
dos dez municípios que estão inseridos na bacia. Vários programas vêm sendo
desenvolvidos visando a recuperação ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão da Mata.
O mais importante é o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Ribeirão da Mata
finalizado em 2009, realizado pela Concremat com financiamento da COPASA como
condicionante da construção do Centro Administrativo do Estado. Outro evento importante
é a assinatura do convênio PAC do Saneamento com as duas entidades com o Governo
Federal para a construção de 7 ETEs na bacia hidrográfica do ribeirão da Mata.
As microbacias hidrográficas do ribeirão da Mata que serão analisadas no
município são: do curso principal do ribeirão da Mata, do ribeirão Urubu, do ribeirão das
Neves, do ribeirão Areias e do sistema hídrico da área cárstica da margem esquerda.
2.1.1. Caracterização da microbacia do curso principal do ribeirão da Mata
O curso principal do ribeirão da Mata percorre o município de Pedro Leopoldo na
direção noroeste-sudeste, na área de contato entre a área cárstica na porção nordeste do
município e os terrenos cristalinos a sudoeste. Atravessa a área urbana da sede, onde
ocorre a confluência com seus dois principais contribuintes da margem direita, os ribeirões
Urubu e das Neves. A margem esquerda os terrenos são mais elevados em direção à MG424, que corta este trecho da microbacia, e estão inseridos na área de drenagem
característica do sistema hídrico do relevo cárstico.
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2.1.1.1. Análise geoambiental da microbacia do curso principal
do ribeirão da Mata
Em termos de uso e ocupação do solo, a bacia do ribeirão da Mata apresenta usos
múltiplos: extração mineral, ocupação urbana, indústrias.
Inúmeros problemas ambientais ocorrem, sendo os principais vetores de
degradação: alto índice de contaminação das águas pelo lançamento do esgoto doméstico,
o município não possuem estação de tratamento de Esgoto ETE ( está em fase de
implantação pela COPASA ) e as indústrias instaladas na área urbana, produzindo resíduos
e poluição atmosférica.
Outro problema sério de poluição é o lançamento de lixo, resto de materiais de
construção, pneus, etc., nos cursos de água desta microbacia.
Todos esses problemas ambientais provocam o assoreamento no leito dos cursos de
água, dificultando a drenagem das águas. E este é um problema sério na área urbana de
Pedro Leopoldo, sujeita a inundações no terraço fluvial entre a calha do rio e os trilhos da
estrada de ferro. Problema este agravado, já que os ribeirões do Urubu e das Neves
deságuam no ribeirão da Mata na área urbana, tornado as áreas de seus baixos cursos
também sujeitas a inundações no período das chuvas. Esta situação também se estende
pela calha do rio em direção ao distrito de Dr. Lund. Na margem esquerda, já nos terrenos
típicos do carste, as enchentes não ocorrem por serem os terrenos mais elevados em
relação a calha do ribeirão da Mata, mas outros ocorrem como os riscos geológicos nos
terrenos calcários, com suas fragilidades. A drenagem subterrânea da área está sujeita a
contaminação pelo lixo, e esgoto.
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Mapa 2.2 – Principais áreas impactadas na microbacia do ribeirão da Mata
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2.1.2. Microbacia do ribeirão Urubu
O ribeirão Urubu tem suas nascentes no município de Esmeraldas e ocupa toda a
porção oeste do município de Pedro Leopoldo. O ribeirão do Urubu é formado pela junção
do ribeirão Vau do Palmital e o córrego Tijuco que constituem o limite do município de
Pedro Leopoldo com Esmeraldas. Esses dois cursos de água deságuam no ribeirão Urubu
já no município de Pedro Leopoldo. Todo o alto curso do ribeirão Urubu é cortado pela
BR-040 no distrito de Melo Viana, em Esmeraldas. Esta era uma antiga área de sítios, que
passou pelo processo de reparcelamento de áreas transformando-se em um aglomerado em
torno de 29 de bairros de baixa renda, sem infraestrutura urbana, saneamento básico o que
significa uma grande ameaça na qualidade e quantidade da água da microbacia do ribeirão
Urubu, assim como da bacia do ribeirão da Mata. O ribeirão Urubu deságua no ribeirão da
Mata na área urbana do município de Pedro Leopoldo depois de percorrer um trecho com
características rurais no seu médio curso. Já próximo a sua foz está instalada a fabrica de
cimento da Holcim que possui nas proximidades uma jazida de exploração de argila.
Visando proteger as nascentes do ribeirão Urubu pela importância desse afluente do
ribeirão da Mata foi criada em 1980 a APE do ribeirão Urubu que abrange os municípios
de Esmeraldas e Pedro Leopoldo.
2.1.2.1. Análise geoambiental na microbacia hidrográfica do ribeirão Urubu
O uso predominante nesta microbacia é o urbano no seu alto curso, com o forte
adensamento na área das nascentes no distrito de Melo Viana em Esmeraldas, mas com
forte impacto no restante da bacia provocando sérios problemas ambientais, devido a falta
de saneamento básico, com o lançamento de esgoto domiciliar e lixo, com consequências
para toda a microbacia do ribeirão Urubu, assim como também no ribeirão da Mata.
Próximo a confluência com o ribeirão da Mata, em bairros da área urbana de Pedro
Leopoldo também os principais vetores de degradação são; o lançamento de esgoto
domiciliar e industrial, lixo e restos de construção, contaminando as águas e obstruindo a
calha do ribeirão. Esta área está sujeita á inundações periódicas.
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Mapa 2.3 – Principais áreas impactadas na microbacia ribeirão Urubu
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2.1.3. Características da microbacia do ribeirão das Neves
Este afluente do ribeirão da Mata nasce no município de Ribeirão das Neves,
possui uma densa área de drenagem, e ocupa toda a área central da porção sudoeste do
município de Pedro Leopoldo. Sua foz fica na área urbana de Pedro Leopoldo, o que é
mais um agravante para as condições ambientais neste trecho do ribeirão da Mata. No
limite com o município de Ribeirão das Neves nas proximidades da sede do distrito de
Vera Cruz e região de Manuel Brandão há uma densa ocupação urbana, agravada com a
proximidade com os bairros de Ribeirão das Neves, que geram inúmeros problemas
ambientais para a microbacia. A atividade de extração de areia é intensa ao longo do
ribeirão desde o sul da bacia até as proximidades de distrito de Vera Cruz. Alguns
pequenos afluentes da margem esquerda, já no baixo curso mantém ainda algumas
características de atividade agrícola, como na bacia do córrego do Café, nas proximidades
da Fazenda Modelo.
2.1.3.1. Análise geoambiental da microbacia do ribeirão das Neves
O uso do solo urbano na sede e entorno, e a proximidade com os bairros de Neves
na proximidade provocam inúmeros problemas ambientais, sendo os principais vetores de
degradação das águas pelo lançamento de esgoto domestico e lixo. Ao longo do curso do
ribeirão das Neves e em alguns afluentes sérios danos ambientais ocorrem com a extração
de areia, tanto de empresas de maior porte quanto de pequenos exploradores muitas vezes
clandestinos, que exploram diretamente do curso de água, com pequenas dragas que são
facilmente escondidas nos matagais. A exploração de areia nas margens desses cursos de
água provocam a retirada a vegetação das APPs .A grande movimentação para a retirada
da areia, gera inúmeras lagoas e grandes cavidades, que não são recuperadas pelas
mineradoras. É um passivo ambiental sério para o município que por enquanto não tem
sido solucionado. Uma das consequências é o assoreamento do leito do ribeirão e
afluentes, tornando todo seu baixo curso sujeito a inundações.
2.1.4. Características da microbacia do ribeirão das Areias
O ribeirão das Areiasocupa uma área bem restrita no município de Pedro Leopoldo
tendo suas nascentes na margem esquerda na Serra das Aroeiras divisor com a bacia do
ribeirão das Neves, na qual foi implantada uma Unidade de Conservação do tipo Refúgio
de Vida Silvestre. Na margem direita há algumas nascentes no município de Ribeirão das
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Neves. Todo o limite norte da bacia do ribeirão Areias está junto a vários bairros de baixa
renda de Ribeirão das Neves. A foz do ribeirão das Areias no ribeirão da Mata localiza-se
no município de São José da Lapa.

Mapa 2.4 – Principais áreas impactadas nas microbacias dos ribeirões das Neves e Areias

2.1.4.1. Análise geoambiental da microbacia do ribeirão das Areias
O uso urbano nesta microbacia está concentrado nos bairros de baixa renda de
Pedro Leopoldo, praticamente conurbados com Neves e que na maior parte não possuem
saneamento básico, o que significa inúmeros problemas ambientais. Os principais vetores
de degradação são: o alto índice de contaminação da água pelo lançamento de esgoto
doméstico e lixo. Nesse ribeirão acontece também com grande intensidade, a exploração
de areias nas suas margens, o que provoca a retirada de vegetação e gera grande passivo
ambiental pela não recuperação das margens.
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2.1.5. Microbacias da drenagem subterrânea do sistema hídrico da área cárstica
Toda a porção nordeste do município de Pedro Leopoldo está inserida no
compartimento das rochas calcarias, que pelo efeito corrosivo da água sobre a rocha
originou o relevo cárstico com suas formas peculiares característico de toda esta área do
Vetor Norte da RMBH em que se destacam as cavernas. Nos períodos pré-históricos
abrigaram á vida, daí o reconhecimento, não só da sua riqueza natural, mas de sua
importância para a Arqueologia e Paleontologia nacional e mundial. Toda esta área de
relevo cárstico está inserida na bacia hidrográfica do ribeirão da Mata. Os recursos hídricos
do carste apresentam alta fragilidade e necessitam de monitoramento, já que o carste na
maioria dos casos contém sistemas de transmissão e comunicação como condutos, fissuras,
dolinas, cavernas e sumidouros por onde circulam as águas. Esses sistemas de transmissão,
no entanto possibilitam uma maior influência dos fatores externos, pois há comunicação
entre os aquíferos e a superfície, tornando-os mais sensíveis às várias fontes de poluição.
Os sistemas fluviais dessa área combinam sistemas superficiais e subterrâneos, têm
descarga final no ribeirão da Mata a sudoeste ou diretamente no rio das Velhas a nordeste,
com exceção do córrego Samambaia, que deságua na lagoa do Sumidouro, desaparece no
seu paredão e reaparece numa ressurgência nas proximidades do rio das Velhas sua
descarga final. Para proteger todo este conjunto de formações tão relevantes no âmbito
regional e nacional, foram criadas várias unidades de Conservação para Preservação, com
extensão e tipologia diversas.
2.1.5.1. Análise geoambiental da microbacia da drenagem subterrânea
do relevo cárstico
Diversas atividades geradoras de impactos ambientais são frequentes no carste da
região. As mais comuns envolvem depredação das cavernas, pichações e acumulo de lixo
por visitantes. A atividade mineraria também é responsável por impactos, uma vez que
remove a vegetação, alteram as características do solo, modifica condições de fluxo de
água, geram depósitos de sedimentos, movimentação de máquinas pesadas, emissões
atmosféricas e detonações. Existem problemas relacionados à quantidade de água com
bombeamento de água sem controle que podem provocar desabamento das cavidades,
antes sustentadas pela pressão da água, resultando na formação de dolinas de abatimento
nas áreas urbanas, o que pode colocar em risco a população. A presença de fossas negras é
outro fator que compromete de forma significativa a qualidade da água subterrânea da
região como acontece no distrito de Fidalgo assim como em outras aglomerações urbanas.
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Para garantir a preservação do carste é necessário que sejam implantadas medidas
que minimizem os impactos negativos abrangendo todos os agentes envolvidos como
órgãos públicos federais e estaduais que gerenciam as Unidades de Conservação, o poder
público municipal, as instituições de pesquisa e as Organizações Não Governamentais
municipais, para uma fiscalização permanente e eficiente do patrimônio arqueológico,
paleontológico, sistema hídrico, fauna e flora, saneamento ambiental.
(As informações referentes ao relevo cárstico foram retiradas da cartilha; Região
Cárstica de Lagoa Santa: Potencialidades, Impactos Ambientais e Principais DesafiosPublicado em 2011- pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável).

Mapa 2.5 – Principais áreas impactadas na região cárstica
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Quadro 2.1 – Síntese da análise ambiental
Rede Hidrográfica

(continua)

Principais atividades

Principais Impactos




Microbacia do curso
principal do ribeirão da Mata

Corta o perímetro
urbano e o distrito de
Doutor Lund. Usos
múltiplos (residencial,
comercial e industrial)



Extração de areia,
argila



Uso residencial e
industrial



Extração de areia







Destruição da vegetação mata
ciliar, assoreamento do leito do
ribeirão.



Lançamento de esgoto
residencial, industrial, lixo,
poluição atmosférica.






Assoreamento;
Retirada de vegetação;
da APP;
Desestabilização das margens
para depósito da areia, formação
de lagoas, depressões;
Movimentação de caminhões de
transporte do material retirado;
Passivo ambiental abandona
sem recuperação.

Microbacia do ribeirão
Urubu

Microbacia do ribeirão das



Neves





Uso residencial na
área do Distrito de
Vera Cruz e no bairro
Manuel Brandão

Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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Assoreamento;
Lançamento de esgoto
residencial, industrial, restos de
construção;
Assoreamento do leito do
ribeirão na área urbana;
Retirada de vegetação da APP;
Área de risco de inundação na
área urbana desde a foz do ribeirão
Urubu até o distrito de Doutor
Lund.



Lançamento de esgoto
residencial, lixo, restos de material
de construção.

Quadro 2.1 – Síntese da análise ambiental
Rede Hidrográfica

(continuação)

Principais atividades


Extração de areia



Uso residencial

Microbacia do ribeirão das

Principais Impactos




Areias








Extração mineral,
calcário, pedra Lagoa
Santa












Turismo

Microbacias de drenagens

Assoreamento;
Alteração de vegetação da APP;
Passivo ambiental deixado pela
extração de areia nas margens.

Lançamento de esgoto, lixo.
Remoção de vegetação;
Alteração das características do
solo;
Modificação das condições do
fluxo das águas;
Promoção de detritos;
Depósito de sedimentos;
Promove detonações;
Emissões atmosféricas;
Exploração de Pedra Lagoa
Santa no Distrito de Fidalgo.

Depredação de cavernas;
Pichações;
Acúmulo de lixo;
Queima de vegetação.

subterrâneas do relevo


cárstico


Agricultura e
pecuária






Uso residencial





31

Retirada de vegetação do
entorno de dolinas para
agricultura ou formação de
pastagens;
Queimadas anuais no período da
seca.

Lançamento de esgoto, lixo em
bairros da área urbana na sede do
município e na área urbana do
Distrito de Fidalgo;
Bombeamento de água para
realização de atividades
humanas;
Presença de fossas negras;
Compromete a qualidade de
água subterrânea.

Mapa 2.6 – Principais áreas impactadas nas microbacias de Pedro Leopoldo

2.2. ASPECTOS RELATIVOS À GESTÃO AMBIENTAL
Em Pedro Leopoldo a gestão ambiental do território é feita pela Secretaria de Meio Ambiente e
pelas Unidades de Conservação presentes no município.
A Secretaria de Meio Ambiente foi criada em 2011. A prioridade da atual administração é elaborar o
Programa de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, com orientação técnica e
metodológica do Comitê da bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, CBH-Velhas.
Na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente está a Divisão de Desenvolvimento Rural, que
desenvolve ações de fomento, produção e abastecimento, integrando as cadeias produtivas para o
desenvolvimento rural. Possui convênio com a EMATER-MG, e desenvolve alguns projetos no município:
projeto Barraginha; Programa Merenda Escolar em que 30% dos produtos para a merenda escolar em da
produção de pequeno produtor familiar e o Programa Hortifeira, que promove apoio a comercialização de
pequeno produtor rural , com feira de produtos rurais todo sábado no centro da cidade.
O município possui o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é consultivo e deliberativo, tendo
sido reativado em 2003, e o Fundo de Meio Ambiente.
O ICMS Ecológico do município, provêm das Unidades de Conservação do município, e pela
destinação adequada do lixo. A outra fonte vem da Promotoria do Meio Ambiente de Pedro Leopoldo,
através de multas e TACs aplicados no município.
As Unidades de Conservação - UC's, outro instrumento de gestão territorial no município, ocupam
uma extensas áreas e têm um importante papel na gestão do meio ambiente de Pedro Leopoldo, tanto para a
preservação do relevo cárstico a nordeste, quanto na bacia hidrográfica do ribeirão da Mata a sudoeste.
Criadas por decreto, as Unidades de Conservação possuem área de atuação definida, restrições de uso do solo
e fiscalização, sob a jurisdição do Governo Federal como na APA Carste Lagoa Santa, e do Governo Estado,
em relação as Unidades Estaduais: Parque do Sumidouro, APE do Entorno do Aeroporto Tancredo Neves,
APE do ribeirão Urubu, Monumento Natural Lapa Vermelha, Refúgio da Vida Silvestre Serra das Aroeiras e
quatro RPPNs estaduais.
Para o licenciamento ambiental de qualquer atividade na área das Unidades de Conservação se faz
necessário a anuência dos Conselhos da APA Carste - Lagoa Santa e do Parque do Sumidouro, ou do órgão
gestor das outras Unidades de Conservação do município que é o Instituto Estadual de Florestas IEF.
O gerenciamento das bacias hidrográficas do município é feito peloSubcomitê da Bacia da Mata
vinculado ao CBH Velhas.
O município através da Secretaria de Meio Ambiente participa dos Conselhos da APA-Carste, do
Parque do Sumidouro, e do Subcomitê do ribeirão da Mata.
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3. DESENVOLVIMENTO E POLÍTICA URBANA
3.1.EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA EM PEDRO LEOPOLDO
A mancha urbana de Pedro Leopoldo cresceu ocupando lentamente áreas situadas
às margens do ribeirão da Mata, entre a altura da Cachoeira Grande (Cachoeira das Três
Moças) e a barra do ribeirão das Neves. Eram terrenos que à época das chuvas e das
enchentes periódicas do ribeirão da Mata ficavam em grande parte inundados1.
Devido à imprecisão territorial das informações obtidas não foi possível produzir
um mapa de evolução da ocupação urbana do município. No entanto, sabe-se que a
abertura de ruas e a construção das primeiras casas de Pedro Leopoldo dependeram da
doação de terrenos por parte da Companhia Fabril Cachoeira Grande. Em 1923, Pedro
Leopoldo foi elevado à condição de município, emancipado de Santa Luzia e, ao longo da
década seguinte, a prefeitura passou a desapropriar terrenos necessários à abertura de
novas ruas e a vender lotes para a construção de edificações. As ruas da cidade eram
ocupadas por casas modestas, de um só pavimento, feitas predominantemente em
alvenaria, muitas em estilo eclético marcadas pela presença de alpendres laterais.
Na década de 1940, iniciou-se o processo de expansão da cidade. No pós-guerra, a
área correspondente à Vila São Geraldo começou a ser ocupada. Logo em seguida, foi a
vez da Vila Magalhães, situada nos morros acima do pátio da estação ferroviária. A Vila
Magalhães abrigou muitas famílias de ferroviários e operários da fábrica de tecidos e, mais
tarde, da cimenteira Cauê. Esta última indústria induziu o crescimento da cidade em sua
direção, provocando o loteamento da ampla várzea situada nas proximidades da junção dos
ribeirões das Neves e da Mata2.
Até a década de 50, havia em Pedro Leopoldo três praças: a praça Dr. Senra, a
praça da Estação e a praça da Igreja. Eram na verdade largos, sem maiores serviços de
urbanização. Nesta década, foi construída a praça Getúlio Vargas, local onde pousavam
circos e parques que visitavam a cidade. Consta que, na década de 1930, havia um parque
municipal, em um amplo terreno situado ao lado do Moinho Campestre. Este parque
desapareceu quando o grupo escolar São José teve sua sede construída exatamente no

1
2

GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
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terreno por ele ocupado3.Atualmente, a cidade possui diversos espaços livres de uso
públicode proporções variadas, distribuídas pela região central e distritos, que serão
tratados mais adiante.
Unindo as duas margens do ribeirão da Mata, havia até a década de 1960 uma única
ponte de construção antiga, localizada poucos metros abaixo da Cachoeira Grande, ao
fundo da praça Dr. Senra4. Hoje, são seis as opções de transposição dos cursos d’água na
região central. As transposições são essenciais conexões com a os demais bairros e regiões
do município.
O processo de ocupação dasmargensdos cursos d’água em Pedro Leopoldo se
assemelha àquele encontrado em muitas outras cidades no país, onde os fundos de lote se
voltam para as águas e as mesmas são utilizadas para lançamentos de esgotos, prática ainda
existente em diversos pontos da cidade. Mesmo o esgoto coletado no município segue,
ainda hoje, sem tratamento para os cursos d’água, assunto que será tratado junto ao
Diagnóstico Ambiental. Justifica-se, por estas práticas, a ocorrência de uma ocupação
urbana que não leva em conta todo o potencial paisagístico-ambiental de seus cursos
d’água. O projeto existente para a implantação de um parque linear no trecho em que os
cursos d’água percorrem a mancha urbana na área central, foi apenas parcialmente
implantado.
No início do século XXI, dois fenômenos, que serão tratados também junto ao
Diagnóstico Socioeconômico e Produtivo, impactaram de forma significativa a estrutura
socioespacial do município de Pedro Leopoldo, bem como sua dinâmica de produção de
moradias. Em primeiro lugar, um conjunto de importantes investimentos públicos no vetor
Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), resultou na atração por novos
empreendimentos imobiliários privados e gerou grande valorização especulativa no preço
da terra. Destacam-se: a via expressa que liga Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em Confins, conhecida como Linha Verde; a implantação do Aeroporto
Industrial de Confins; a nova sede administrativa do governo do estado, a Cidade
Administrativa (CAMG), na divisa entre Belo Horizonte, Vespasiano e Santa Luzia; o
Parque Tecnológico situado no Campus da UFMG, na Pampulha; projetos de atração de
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GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
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investimentos em indústria tecnológica; e, mais recentemente a aprovação do megaprojeto
Fashion City, no município de Pedro Leopoldo, como parte da implantação de uma
Aerotrópolis5, nas imediações do Aeroporto de Confins, que impactará diretamente o
município.
Em segundo lugar, a conjuntura favorável à intensificação de empreendimentos
imobiliários alimentada pelo grande aumento do crédito imobiliário – intensificado, no
final da década de 2000, com a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida –
produziu um boom imobiliário, caracterizado pela expansão territorial, intensa
incorporação de novos segmentos de mercado e disseminação da tipologia apartamentono
município, antes caracterizado quase exclusivamente pela moradia do tipo casa6.
Segundo dados do censo IBGE, o município de Pedro Leopoldo possuía, em
2010,17.510 domicílios particulares permanentes, dos quais 85,4% se encontravam em
área urbana. Em 2000, o total de domicílios no município era ainda de 13.939,
representando um crescimento equivalente 25,6%, no período intercensitário.
No mesmo período, a RMBH como um todo registrou um crescimento de 29,5%. A
taxa municipal, comparativamente baixa, se deve à aceleração recente do processo de
crescimento do município, cujos efeitos serão mais claramente observados nesta década e
detectados no Censo Demográfico 2020.
Atualmente, o município de Pedro Leopoldo é considerado uma centralidade
regional, exercendo influência sobre seus municípios vizinhos no sentido de atração de
investimentos e população. Esta circunstância de deve, especialmente à sua conexão com o
colar metropolitano e a região de Sete Lagoas, através da rodovia MG-424 que corta a
cidade; a facilidade de acesso e proximidade com os municípios de Lagoa Santa, Confins e
São José da Lapa; e especialmente a proximidade com o aeroporto de Confins.

5

Aerotrópolis: termo definido pelo acadêmico norte-americano John D. Kasarda, autor de “Aerotropolis:
Airport-Driven Urban Development”, livro que descreve como a riqueza da segmentação de serviços permite
que um aeroporto tenha uma dinâmica tal que possa ser considerada como uma prefeitura de serviços, uma
verdadeira cidade na qual, além da atividade aeroportuária, englobe outro conjunto de serviços a funcionar de
maneira integrada, como, por exemplo, zonas de desenvolvimento aeroporto/indústria, hotel, catering,
logística, entre outros. Fonte: Aerotrópolis é opção para aeroportos brasileiros, REDBARON.
6
Texto elaborado a partir da compilação de dados retirados de Costa; Mendonça (2012) e Mendonça; Costa;
Borges (no prelo).
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3.2. USO E PADRÃO DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Os Mapas 3.2.1 a 3.2.3, a seguir, apresentam as características predominantes do
uso e da ocupação do solo urbano atual da sede municipal de Pedro Leopoldo e de seus
distritos. A este respeito, cabe destacar que o padrão de ocupação no município continua
sendo predominantemente residencial unifamiliar horizontal, com uma diversidade de
padrões construtivos, que refletem o padrão de renda dos diferentes bairros, apontado junto
ao Diagnóstico Socioeconômico e Produtivo. Destaca-se o padrão mais alto concentrado
especialmente na área central e mais baixo nas áreas de ocupação irregular de interesse
social, também mapeadas,que serão detalhadas na seção de Condições de Moradia.
Em alguns eixos viários que compõem o sistema viário urbano principal, assim
como em concentrações pontuais, observa-se a ocorrência de usos comercial e de serviços,
configurando centralidades em diferentes escalas.No centro da cidade, especialmente ao
longo da rua Comendador Antônio Alves, observa-se uma expressiva concentração, em
forma de eixo, de atividades comerciais, de serviços e institucionais mais especializados.
Uma descrição mais aprofundada da especificidade deste usos também pode ser verificada
junto ao Diagnóstico Socioeconômico e Produtivo. As Imagens 3.1, a seguir, são fotos de
algumas das centralidades identificadas no município a título de exemplo.
Entre os espaços livres de uso público mapeados, destaca-se a importância das
praças, principalmente, nos distritos, onde, ainda que de dimensões reduzidas, funcionam
como ponto de concentração de pequenos comércios e equipamentos públicos, trazendo
vida às comunidades. Aponta-se também para a presença de áreas reservadas, mas em que
as praças ainda não teriam sido implantadas, especialmente nos novos loteamentos da
região Norte.
Optou-se por incluir junto aos espaços livres de uso público o mapeamento dos
espaços de lazer configurados pelos campinhos de futebol, tradição municipal, que, como
pode ser observado nos Mapas 3.2.1 a 3.2.3, se multiplicam pela malha urbana. Ainda que
em sua maioria os campinhos sejam de propriedade privada, geridos por associações de
bairro ou clubes de várzea, estes espaços representam uma opção relevante de acesso ao
lazer pela população do município.
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Av. Heitor Cláudio Sales

Av. Carmelinda Pereira Costa

Esquina Rua Pacifico Gonçalves Filho com
Suzana Passos

Rua João Teodoro Silva

Rua Contorno – Lagoa de Santo Antônio

Rua Vereador Magno Claret Vieira

Praça Santo Antônio – Ferreira/Tapera

Rua Comendador Antônio Alves

Imagens 3.1: Centralidades do Município de Pedro Leopoldo, agosto de 1014.
Fonte: Equipe PRÓ-CITTÀ e Google Maps.
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Destaca-se também a relevância do uso industrial junto à mancha edificada do
município, especialmente marcada pela presença das cimenteiras a leste (Holcim) e a oeste
(InterCement, antiga Camargo Correa) da área central. Estas indústrias possuem grande
parcelas de terreno nestas regiões, no entanto, o uso industrial no município, também
abrange outros setores e se espalha por outros pontos da mancha edificada, como pode ser
observado nos Mapas 3.2.1 a 3.2.3, sendo importante fonte de geração de emprego e renda
do município. As características do setor serão aprofundadas junto ao Diagnóstico
Socioeconômico e Produtivo.
O processo de verticalização já se encontra presente no município e se concentra,
sobretudo, na região central de Pedro Leopoldo, ainda com ocorrências consideradas
pontuais na mancha urbana, como pode ser observado em destaque no Mapa 3.2.4, a
seguir. O critério utilizado para mapeamento das edificações verticalizadas não foi o
número de pavimentos, mas o destaque em relação ao seu entorno. Assim, na área central,
edificações com quatro ou mais pavimentos foram mapeadas, enquanto no distrito de
Lagoa da Santo Antônio e região norte, optou-se por mapeadas edificações com três ou
mais pavimentos. Os demais bairros e distritos não possuem edificações com mais de dois
pavimentos.
Ainda que concentrado na região central, o processo de verticalização parece
ocorrer de forma aleatória, especialmente sem que seja considerada a capacidade das vias
ou mesmo a declividade do terreno para sua implantação. Fica claro que o zoneamento
atual não é capaz de direcionar o adensamento para as áreas onde o mesmo seria mais
adequado. As Imagens 3.2, a seguir, ilustram o processo heterogêneo de verticalização na
área central.
Nos demais bairros, especialmente na região Norte e também no distrito de Lagoa
de Santo Antônio, os empreendimentos viabilizados pelo Programa Minha Casa Minha
Vida – marcadamente, da Construtora Probase, muito atuante no município para as faixas
de renda acima de 3 salários mínimos – ainda que não necessariamente verticalizados,
também passam a marcar a paisagem do município, alterando seu caráter original, em
decorrência do porte e tipologia dos empreendimentos.
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Imagens 3.2: Verticalização na região central de Pedro Leopoldo.
Fonte: Equipe PRÓ-CITTÀ, agosto de 1014.

A descontinuidade da mancha urbana faz com que a cidade seja permeada por áreas
vazias, áreas ainda não parceladas, ou áreas de proteção, que poderiam ter papel
importante na melhoria da qualidade de vida urbana ou nas condições mobilidade do
município. Há também um elevado registro de ocupações em áreas verdes e certa
dubiedade em relação aos perímetros atualmente definidos como urbano e rural.
O processo mais intenso de crescimento do município está concentrado na região
Norte, onde também se observa o surgimento de vários novos loteamentos, além dos
muitos outros em processo de aprovação, segundo a Prefeitura Municipal. Apenas um
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novo loteamento se encontra em implantação fora da região norte, no distrito de Dr. Lund.
Este crescimento direcionado especialmente para o norte se deve, em grande parte, ao
enclausuramento da região central do município, isolada pelos cursos d’água, pela rodovia
MG-424 e pela linha férrea; e pela grande parcela de terreno de propriedade da União, ao
sul, que inclui a região da Fazenda Modelo e do Ministério da Agricultura; assim como
pelas já mencionadas grandes parcelas de terreno de propriedade das empresas cimenteiras,
à Leste e Oeste.
Estes novos loteamentos são predominantemente voltados para classes mais altas
com lotes de dimensões superiores a 600m². Em geral, temos alguns novos loteamentos
bem localizados, no sentido de preenchimento dos vazios da mancha urbana, enquanto
outros seguem provocando o espraiamento da ocupação. O principal impacto destes novos
empreendimentos está relacionado a predominância massiva do uso exclusivamente
residencial, característica que é preocupante em termos de oferta de emprego e demanda
por serviços e equipamentos públicos. Alguns destes novos loteamentos, que se
encontravam implantados ou em processo de implantação, mas ainda não ocupados
também podem ser observados nos mapas 3.2.2 a 3.2.4, através da legenda “áreas
urbanizadas não ocupadas”.
O padrão de ocupação do solo caracteriza-se pelo uso intensivo dos lotes em bairros
de ocupação mais antiga das regiões Central e Norte. Isso pode ser visto, em especial, no
bairro Teotônio Batista de Freitas (conhecido como bairro da Lua), na região norte, onde
tal padrão se faz mais marcante devido à dimensão reduzida de seus lotes.
Não é incomum observar altas taxas de ocupação do solo nessas áreas, o que lhes
confere uma maior densidade de ocupação. Em contraponto, diversos bairros, também na
região norte, ainda apresentam baixa densidade, com grande número de lotes vagos,
inclusive novos loteamentos ainda não habitados.
Observa-se que os índices urbanísticos de parcelamento atuais estipulam, de acordo
com o zoneamento urbano, as áreas mínimas dos lotes. Não são estipuladas áreas máximas
ou testadas máximas. A testada mínima dos lotes não é prevista na legislação, a não ser
para os parcelamentos de interesse social, onde a frente mínima permitida é de 10 (dez)
metros.
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Nos distritos de Lagoa da Santo Antônio e Fidalgo, o parcelamento em porções
maiores de terra, tipo chácaras, teria se subdividido informalmente, especialmente através
de heranças familiares, representando atualmente um difícil problema de regularização
fundiária para o município.
De fato a diversidade de zoneamentos determinados pelo atual Plano Diretor não
parece refletir a heterogeneidade intrínseca à própria mancha urbana do município. Talvez
devido aos diversos problemas de irregularidade fundiária, relatados pela Prefeitura, que
refletem também na irregularidade das edificações.
Cabe pontuar também que, os distritos de Fidalgo e Vera Cruz de Minas, ainda
apresentam um certo caráter de ruralidade. Em Fidalgo a ocupação predominantemente
caracterizada por chácaras e sítios de fim-de-semana, se mesclatambém com ocupação de
baixa renda. Em Vera Cruz de Minas e localidades do entorno a ocupação é esparsa,
marcadamente de baixa renda, com pequenas propriedades familiares rururbanas.
É preciso destacar ainda a ausência de parcelamento aprovado nas áreas onde estão
localizados os atuais distritos industriais, em terrenos de propriedade pública, que
desconsiderariam também as delimitações entre áreas urbanas e rurais. Apesar da
irregularidade do parcelamento e, consequentemente, também das edificações, os distritos
estão operantes e, segundo a Prefeitura, existe demanda para a instalação de novas
indústrias, pendentes devido a tais problemas de regularização. A proximidade destes
distritos industriais com a ocupação urbana também é motivo de reclamações por parte da
população, destacado em Seminário Participativo deste Plano Diretor, no que tange
poluição do ar e sonora. As áreas em que apresentam uso industrial podem ser observadas
também foram mapeadas a seguir (Mapas 3.2.1 a 3.2.3).
Especialmente no distrito de Fidalgo, existe a intenção de implantação de um
distrito industrial voltado para o beneficiamento da pedra lagoa santa, atividade
característica na região, que foi recentemente barrada pelo meio ambiente, deixando boa
parte da população sem alternativa de geração de renda. Também no distrito de Fidalgo,
foram destacados pela prefeitura, a irregularidade de edificações e problemas para a
definição das áreas em que é permitida a construção em relação aos limites do Parque do
Sumidouro e sua área de amortecimento.
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Mapa 3.2.1 – Uso e ocupação do solo: levantamento da realidade existente – Fidalgo
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Mapa 3.2.2 – Uso e ocupação do solo: levantamento da realidade existente – Região Central
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Mapa 3.2.3 – Uso e ocupação do solo: levantamento da realidade existente – Região Sul
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Mapa 3.2.4 –Verticalização
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3.2.1. Condições De Moradia: Características dos Domicílios
Em consonância com o conceito mais amplo de necessidades habitacionais,
odiagnóstico das condições de moradia do município de Pedro Leopoldo se estrutura
através da análise de duas dimensões: a inadequação de moradias e o déficit habitacional.
O conceito de inadequação de moradias diz respeito a domicílios onde haja
necessidade de melhorias devido a determinados tipos de precarização que afetam a
qualidade de vida dos moradores. A identificação de moradias inadequadas busca,
portanto, implementar políticas e projetos voltados à melhoria do estoque habitacional
existente.
O déficit habitacional leva em conta o total de famílias sem condições de moradia
adequada. São classificados como inadequados os domicílios com adensamento excessivo
de moradores, carência de infraestrutura, problemas de natureza fundiária, alto grau de
depreciação ou sem unidade domiciliar exclusiva. Consideram-se como carentes de
infraestrutura todos os domicílios que não disponham de pelo menos um dos seguintes
serviços básicos: iluminação elétrica, abastecimento com redes de água e esgoto, coleta de
lixo.
Conforme o último Censo Demográfico, Pedro Leopoldo dispunha, em 2010,de
17.510 domicílios, dos quais 14.947 estão localizados em área urbana, totalizando um
percentual de 85,4% (IBGE 2010).
A partir da análise da Quadro 3.2.1, observa-se que no município há um grande
predomínio de domicílios unifamiliares, representando 93% do total de domicílios
particulares permanentes. A existência de residências multifamiliares (apartamentos) ainda
é reduzida e corresponde a pouco mais de 6% do total de domicílios, ainda que já
represente a segunda maior ocorrência de tipo domiciliar na cidade.
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Quadro 3.2.1 –Domicílios particulares permanentes por tipo – Pedro Leopoldo – 2010
Domicílios particulares permanentes – Pedro Leopoldo 2010
Casa de vila ou
Cómodos
Total Casa
%
Apartamento
%
em condomínio
%
ou cortiços
17510 16287 93,0%
1114
6,36%
69
0,39%
40

%
0,23%

Fonte: IBGE, Resultados do Universo Censo Demográfico 2010.

Como já destacado na seção anterior, verifica-se uma maior concentração de
apartamentos na área central do município. Também se pode observar uma concentração
expressiva de residências multifamiliares na região ao norte do centro, tais como São
Geraldo e Campinho, além de algumas ocorrências no distrito de Lagoa de Santo Antônio.
No que se refere à infraestrutura e à adequação das moradias, Pedro Leopoldo
apresenta uma realidade relativamente satisfatória, especialmente na sede urbana. De
acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, que relaciona dados
extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, os indicadores de habitação de
Pedro Leopoldo mostraram melhoras significativas ao longo dos anos, como pode ser
observado na Quadro 3.1.2, percebe-se uma evolução considerável especialmente no que
se refere à coleta de resíduos sólidos, que em 2010 apresentava uma taxa de 99% de
domicílios com coleta de lixo por companhia de limpeza, enquanto em 1991 apenas
57,02% dos domicílios eram atendidos por esse serviço.
Importante ressaltar que os dados de coleta de lixo discriminados na Quadro 3.2.2
se referem apenas aos domicílios urbanos. Ao considerarmos também os domicílios rurais,
localizados em territórios mais distantes da sede, o percentual de moradias contempladas
pelo serviço reduz consideravelmente, como pode ser observado no Mapa 3.2.5.
Quadro 3.2.2 –Evolução dos indicadores de habitação de Pedro Leopoldo – 1991/2010

Indicadores de Habitação – Pedro Leopoldo - MG
% da população em domicílios com água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica
% da população em domicílios com coleta de lixo *População urbana
Fonte: Pnud, IPEA e FJP

48

1991
88,00
97,70
57,02

2000
94,96
99,61
93,99

2010
98,42
99,90
99,00

Mapa 3.2.5 – Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado
por setor censitário Pedro Leopoldo – 2010
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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OMapa3.2.6 ilustra os dados do Censo Demográfico 2010 relativos à cobertura do
serviço de abastecimento de água no município de Pedro Leopoldo por setor censitário.
Percebe-se um percentual satisfatório de domicílios atendidos pela rede em Fidalgo,
Quintas do Sumidouro, Lagoa de Santo Antônio, bem como na área central e suas
imediações. Nas demais localidades, a cobertura do serviço de água se mostra ainda
deficiente, especialmente nos territórios localizados ao sul da sede, como Dr. Lund e
Tapera, com destaque para o bairro Quintas das Palmeiras, que apresenta entre 0% e 20%
apenas de domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água.
Os dados relativos ao esgotamento sanitário doméstico são os que apresentam os
piores indicadores se comparados aos demais serviços básicos. A insuficiência de
esgotamento sanitário se mantém como o principal problema de carência de infraestrutura
do município.
Segundo dados do Plano de Regularização Fundiária de Pedro Leopoldo, em 2000
havia no município 4.105 domicílios sem esgoto sanitário, enquanto no ano de 2010 este
número subiu para 6.715 domicílios. Considerando o numero total de domicílios
particulares permanentes em cada ano, os dados apontam que, no ano de 2000, 29,44% do
total de moradias não apresentava esgotamento sanitário, enquanto em 2010 este índice
chega a 38,35%. O Mapa 3.2.7 ilustra mais uma vez a disparidade presente entre a
cobertura do serviço de esgotamento sanitário na área central e arredores e nas demais
localidades. Destaca-se que, apesar da existência da rede de esgoto em alguns locais,
apenas recentemente uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) se encontra em
processo de implantação no município, ou seja, mesmo quando coletado, a destinação do
esgoto até então permanecia inadequada. Estes dados se relacionam diretamente à análise
das condições dos cursos d’água, especialmente das microbacias do ribeirão da Mata, do
Urubu, das Neves e das Areias, junto ao Diagnóstico Ambiental.
Já os serviços de iluminação elétrica na cidade se mostram muito satisfatórios. A
quase totalidade dos domicílios particulares permanentes, 17.401 do total de 17.510
domicílios, apresentava energia elétrica fornecida por companhia distribuidora em 2010.
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Mapa 3.2.6 – Percentual de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral
nos setores censitários – Pedro Leopoldo – 2010
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Mapa 3.2.7 – Percentual de domicílios particulares permanentes com sanitário e esgotamento sanitário via
rede geral de esgoto ou pluvial nos setores censitários – Pedro Leopoldo – 2010
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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OQuadro3.2.3, a seguir, relaciona os dados do déficit habitacional de Pedro
Leopoldo em dois momentos: em 2000 e em 2010. Seguindo as tendências das capitais do
país, pode-se observar que a maior parte do déficit do município é urbano.
Quadro3.2.3 –Déficit habitacional básico – Pedro Leopoldo – 2000/2010

Déficit habitacional básico – Pedro Leopoldo

Total
Urbano
Rural

Absoluto
1.601
1.329
272

2000
% total de domicílios
11,49%
11,75%
10,37%

absoluto
1.822
1.645
176

2010
% total de domicílios
10,40%
11%
6,86%

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Déficit Habitacional no
Brasil – Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas 2004, IBGE: Resultados do Universo do
Censo Demográfico 2010.

Em termos absolutos, observa-se um aumento do total de famílias sem condições de
moradia adequada no período. Entretanto, percentualmente, verifica-se uma melhora de um
ano para o outro, especialmente nos indicadores do déficit habitacional para a zona rural.
Embora o município tenha apresentado uma ligeira melhora ao longo dos anos em
termos relativos, o déficit habitacional de Pedro Leopoldo se vê hoje próximo ao
verificado na capital, Belo Horizonte. Belo Horizonte apresentava em 2010 um percentual
de 10,30% de moradias inadequadas, enquanto os dados de Pedro Leopoldo indicaram
10,40% para o mesmo período (Déficit Habitacional Municipal no Brasil – 2010).
Especificamente foram identificadas em campo doze áreas de interesse social, entre
elas apenas uma atualmente reconhecida pela legislação municipal, a Vila Aparecida,
localizada na Rua Rivadavia, que dá acesso ao distrito de Dr. Lund. Entre as demais áreas
identificadas estão: o bairro Periquitos, localizado no distrito de Fidalgo; as vilas
Felicidade e Lico Diniz, localizadas no distrito de Lagoa de Santo Antônio;uma ocupação
na área verde do loteamento Teotônio Batista de Freitas (conhecido como Bairro da Lua);
os conjuntos habitacionais Lico Diniz e uma área no Bairro Campinho, ambos na região
norte do município; avila São João Batista próxima ao local de implantação da ETE,
nodistrito de Dr. Lund; a Vila Horta Municipal, localizada nos limites do Bairro Santo
Antônio da Barra; uma pequena ocupação na região de Ferreira/Tapera, próxima a uma
área degradada pela extração de areia; uma área no bairro Quinta das Palmeiras, também
próxima à área degradada pela extração de areia; a totalidade do bairro Manuel Brandão; e,
finalmente, uma comunidade quilombola na área rural, regiãosudoeste do município, o
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Quilombo do Pimentel, que estaria em conflitocom os proprietários de terras de seu
entorno.
Estas áreas tem como característica comum a autoconstrução e podem ser
observadas no Mapa 3.2.8 a seguir. Destaca-se em especial a grande dimensão e
precariedade observada na área de Manuel Brandão, ilustrada pelas Imagens 3.3, a seguir.
Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a premissa inicial da atual
gestão não é de remoção, mas de regularização e urbanização destas áreas.

Imagens 3.3: Bairro Manuel Brandão
Fonte: Equipe PRÓ-CITTÀ, julho de 1014.
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Mapa 3.2.8 – Áreas de interesse social em Pedro Leopoldo – 2014
Fonte: Plano Municipal de Regularização Fundiária e levantamento Equipe PRÓ-CITTÀ, julho de 1014.
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O Município de Pedro Leopoldo não dispõe de Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS).

Tampouco existem políticas de provisão habitacional ou

assistência técnica no setor. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
apesar dos indicadores do déficit habitacional da cidade, não existe previsão para a
elaboração de um PLHIS para o município, o foco da política habitacional estaria
atualmente na aplicação do Plano Municipal de Regularização Fundiária existente e nesta
revisão do Plano Diretor, para diagnosticar e conferir orientações e diretrizes para o
planejamento habitacional local.
O Plano Municipal de Regularização Fundiária, de 2009, já apontava para as áreas
de interesse social destacadas anteriormente, assim como para um total de43 áreas que
apresentavam diversos tipos de irregularidades no município, como apresentado no Mapa
3.2.9, a seguir. Desde a aprovação do PMRF nenhuma das áreas identificadas como
irregulares foi regularizada.

56

Mapa 3.2.9 – Áreas irregulares em Pedro Leopoldo – 2014
Fonte: Plano Municipal de Regularização Fundiária.

57

3.3. INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA
3.3.1. Sistemas viário e de transporte público
Assim como sua mancha urbana, a rede viária de Pedro Leopoldo é particularmente
descontínua, marcada pelas barreiras que representam os seus cursos d’água, em especial,
o ribeirão da Mata e seus afluentes, ribeirões do Urubu e das Neves, tratados junto ao
Diagnóstico Ambiental, pela ferrovia e pela rodovia MG-424, que corta a cidade no
sentido Sudeste-Noroeste e conecta o município à capital, Belo Horizonte, e à região de
Sete Lagoas.
Além da rodovia MG-424, destacam-se rodovias municipais, descontínuas em
denominação, mas cuja rede permite a conexão da sede do município com seus distritos e
alguns municípios vizinhos. A descontinuidade de nomenclatura das vias está relacionada
à forma de crescimento característica do município, em que estradas vicinais tinham suas
margens gradualmente ocupadas, se transformando em logradouros. Destaca-se também
um pequeno trecho, no extremo sudoeste do município, em que os limites do município
fazem fronteira com a BR-040.
Ao Sul, a continuidade das vias avenida Rômulo Joviano, rua Suzana Passos, rua
São Vicente e rua Nossa Senhora do Rosário dão acesso ao distrito Vera Cruz de Minas e
conectam o município à Ribeirão das Neves.
A Leste, a continuidade das vias rua Rivadavia, avenida Dr. Otávio Costa, rua
Cristóvão de Assis e rua Antônio Elias dão acesso ao distrito de Dr. Lund e conectam o
município à São José da Lapa; e a continuidade das vias rua Anhanguera e estrada para
Confins e Pedro Leopoldo, conectam a região do bairro Parque Andyara ao local onde será
instalado o complexo Cidade da Moda e ao município de Confins.
Ao Norte, a Estrada da Ciminas conecta a MG-424 ao distrito de Lagoa do Santa
Antônio; assim como a continuidade das vias rua Agenor Teixeira da Costa, rua Bororós,
avenida Araguaia, avenida Heitor Cláudio Sales e rua Contorno. Finalmente, a
continuidade das vias rua José Anacleto e rua Pacífico Rodrigues conectam o distrito de
Lagoa de Santo Antônio ao distrito de Fidalgo, que por sua vez se conectam ao município
de Lagoa Santa pela estrada para Lagoa Santa. Há ainda várias ramificações e interligações
desses corredores, além de outros corredores e interligações secundários, marcadamente na
fronteira entre o distrito de Lagoa de Santo Antônio e o município de Matozinhos.
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Este sistema viário de conexão intraurbano e intermunicipal se encontra
representada no mapa 3.3.1, a seguir.
A área central do município de Pedro Leopoldo, que concentra a maioria das
atividades de comércios e serviços, atraindo grande volume de pessoas, encontra-se ilhada
pela rodovia MG-424, pelo ribeirão da Mata e seus afluentes e pela ferrovia, o que limitou
sua expansão e possivelmente contribuiu para o crescimento descontínuo do município.
Na área central, a demanda por estacionamento compete com o tráfego de
automóveis e de bicicletas, com os espaços de carga e descarga (atualmente permitida em
horário comercial e sem limitação de tempo ou tonelagem) e com os próprios pedestres
que muitas vezes são forçados a caminhar pelo leito carroçável devido ao
subdimensionamento dos passeios.
O subdimensionamento dos passeios é constatado em todo o município, trazendo
insegurança e desconforto aos pedestres. Cumpre observar as restrições causadas aos
portadores de deficiência física, impossibilitados de trafegar com segurança nas vias
públicas. Esta característica implica também na falta de visibilidade nos cruzamentos e na
dificuldade de implantação de arborização e mobiliário urbano no município.
A TransPL, responsável pela gestão do transporte e trânsito no município, afirmou
que, atualmente, não existe um padrão municipal para execução de passeios, o que
dificulta a fiscalização.
A rodovia MG-424, eixo de acesso principal da cidade, assim como suas principais
vias vicinais, apresentam boas condições de trafegabilidade. Destaca-se uma intercessão
perigosa na saída do bairro Maria Cândida para a MG-424, sentido Belo Horizonte,
próxima ao posto de gasolina. Um controlador eletrônico de velocidade foi instalado no
ponto e, apesar da existência de uma transposição em desnível que dá acesso à rua São
Paulo e à rua Lateral que retorna à rodovia mais adiante, muitos motoristas optam pelo
acesso direto potencialmente perigoso devido ao grande fluxo de veículos, inclusive de
transporte de carga. A duplicação da avenida São Paulo foi colocada por representantes do
Conselho de Política Urbana como uma proposta de intervenção viária para facilitar a
conexão à região Norte do município. No entanto, supostamente, esta obra teria
intervenções com imóveis de interesse históricos tombados pelo município na mesma via.
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Mapa 3.3.1 – Principais eixos viários e hidrografia
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Destacam-se, além do trecho de fronteira com a BR-040, dois outros bairros que
apresentam acesso mais fácil pelos municípios vizinhos, com os quais se encontram
conurbados, do que a partir da área central de Pedro Leopoldo, ambos na região Sul do
município a aproximadamente 18km de distância do centro da cidade: o bairro Manoel
Brandão, conurbado e absolutamente dependente da infraestrutura de comércio e serviços
do município de Ribeirão das Neves, cujo acesso interno ao município de Pedro Leopoldo
ocorre apenas por estrada não pavimentada; e o bairro Quintas das Palmeiras, situado na
fronteira tríplice entre Pedro Leopoldo, Vespasiano e Ribeirão das Neves, conurbado ao
bairro Areias, também em Ribeirão das Neves, menos dependente de sua infraestrutura por
apresentar uma ocupação caracterizada por casas de fim-de-semana, mesclada a uma
ocupação de baixa renda.
A ferrovia que corta a cidade permanece ativa apenas para o transporte de cargas e
é transposta pelo sistema viário em seis pontos: quatro na área central– um em nível, um
em desnível com passagem superior e dois em desnível com passagem inferior – e dois
outros pontos de transposição em nível no distrito de Dr. Lund. O trecho da linha férrea
que corta o município é operado pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), e transporta cargas
oriundas principalmente das cimenteiras Holcim e InterCement (antiga Camargo Corrêa
Cimentos) e da mineradora Vale. No entanto, seu funcionamento é pouco frequente e não
chega a interferir na circulação interna do município.
Em 2011, o Ministério dos Transportes teria anunciado um plano para revitalização
de mais de 2 mil quilômetros de linhas férreas no país para a reintrodução do transporte de
passageiros, entre eles o trecho que conecta Belo Horizonte ao Norte do estado, passando
por Pedro Leopoldo. Não foram obtidas maiores informações a respeito deste plano ou de
sua efetivação.
Como o relevo no município é caracteristicamente plano, especialmente na região
central, poucas vias foram implantadas em locais de maior declividade. Destaca-se o
potencial desta característica natural para o transporte por bicicletas, tradicionalmente
utilizado pela população, apesar da ausência ou más condições da infraestrutura de
ciclovias e bicicletários. Atualmente, existem duas ciclovias implantadas curiosamente em
vias de ligação, externas ao perímetro urbano. Mais especificamente na via de acesso ao
distrito de Dr. Lund e ao bairro Santo Antônio da Barra (que tem parte de seu trajeto
utilizado também para caminhadas).
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Por se tratarem de vias que permitem certa velocidade, os separadores físicos são
de especial importância e, nesse quesito, cabe destacar que a ciclovia de acesso ao bairro
Santo Antônio da Barra apresenta trechos potencialmente perigosos.
Segundo a TransPL, a opção pela bicicleta já foi muito mais expressiva no
município e não existem, atualmente, ações para benefício do ciclista. O trânsito de
bicicletas na região central estaria concentrado especialmente na rua Comendador Antônio
Alves, principal centralidade de comércio e serviços no município. Atualmente, a rua
Comendador Antônio Alves funciona como mão única e apresenta duas faixas carroçáveis,
com estacionamento dos dois lados. A via não possui demarcação de ciclovia ou
ciclofaixa, além de apresentar passeios (apesar de maiores que a média no município)
estreitos para o fluxo intenso de pedestres.
Ainda segundo a TransPL, há um grande número de acidentes, envolvendo
bicicletas, que não é registrado, pois os ciclistas estariam circulando na contramão e,
especialmente nesses casos, optariam por não prestar queixa. Isso é um indicador de que é
preciso uma política de conscientização generalizada e adequação da infraestrutura
necessária para o compartilhamento dos modos de deslocamento.
Em relação aos bicicletários, o município conta atualmente com apenas um, de
iniciativa pública, implantado próximo à Estação Rodoviária. Algumas instituições
privadas teriam implantado bicicletários por iniciativa própria, política que poderia ser
institucionalizada no município.
O estacionamento na área central é cobrado, desde fevereiro de 2007, por um
sistema de parquímetros, que funciona com cargas acumuladas em um boton. Os
parquímetros têm 10 minutos de tolerância e, com a aquisição do boton, o tempo não
utilizado permanece armazenado para o próximo uso. Para o usuário que não adquirir o
boton, foi criado o Programa Rotativo Social, em que assistentes de trânsito circulam pela
área central, vendendo a liberação dos parquímetros. O programa contrata jovens
estudantes, entre 16 e 18 anos de idade, cujas famílias sejam assistidas pelo programa
Bolsa Famíliaou cadastradas no CadÚnico, do governo federal. Além de remuneração fixa,
os 28 jovens atualmente em serviço recebem cursos profissionalizantes e acompanhamento
social/psicológico e, após atingirem a maioridade, são encaminhados para o Programa
Primeiro Emprego. Trata-se de uma iniciativa muito interessante, capaz inclusive de
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reduzir o caráter antipatizante das políticas de cobrança de estacionamento, do ponto de
vista da população.
Além da frota flutuante, Pedro Leopoldo tinha, em 2013, 25.546 veículos
emplacados, ou seja, 1 para cada 2,4 habitantes e uma média de crescimento de 1.425
veículos emplacados/ano, na última década. Com projeções indicando o contrário, o
principal desafio do município é reduzir o número de veículos em circulação, uma vez que
o alargamento de vias – além de provado ineficaz como melhoria duradoura para a
qualidade do transporte e trânsito – é dificultado pelas inúmeras transposições e pela
ocupação consolidada nas áreas mais problemáticas.
Além das transposições da linha férrea, já destacadas, existem, na região central,
três pontes sobre o ribeirão da Mata e outras três sobre o ribeirão das Neves, atualmente
duplicadas e em boas condições, com a ressalva de priorização dos veículos em detrimento
do pedestre e ciclista.
No momento da elaboração deste diagnóstico, se encontrava em processo licitatório
a elaboração de um Plano de Mobilidade para o município, englobando planos de
circulação e sinalização viária das regiões central e Norte. Destaca-se que este Plano de
Mobilidade não terá força de legislação, portanto, deve estar intimamente aliado a esta
revisão do Plano Diretor.
3.3.1.1. Transporte urbano e intramunicipal
O desafio da redução do número de veículos em circulação, conforme apontado há
pouco, depende, fundamentalmente, da qualidade de políticas que valorizem e priorizem a
circulação de pedestres e bicicletas e, sobretudo, o transporte público. No caso de Pedro
Leopoldo, o transporte publico baseia-se no transporte rodoviário por ônibus, além da
concessão do serviço de taxis.
O sistema de transporte coletivo urbano por ônibus de Pedro Leopoldo é
constituído por 13 linhas que atendem bairros e distritos, passando por áreas rurais, sendo
operado por 22 veículos, atualmente em concessão pela empresa Expresso Unir, com
vigência até 2020 e com a possibilidade de prorrogação. Os trajetos percorridos por essas
linhas variam de aproximadamente 2km até 18km em cada sentido. Não foram
disponibilizados dados a respeito do número de passageiros transportados diariamente.
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Os itinerários apresentam configuração circular e radial, não existindo linhas
diametrais, sendo que todas as linhas têm como ponto final/inicial a Estação Rodoviária de
Pedro Leopoldo, na área central.
Os ônibus intramunicipais aceitam o cartão ÓTIMO, o qual permite o pagamento
das passagens através de créditos eletrônicos. Atualmente, contudo, não existe integração
de tarifa interna ao município, ou seja, um passageiro que queira se deslocar da região
Norte para a região Sul precisa hoje trocar de ônibus na Estação Rodoviária e pagar outra
tarifa (o valor atual é de R$2,65). Ainda que a área central seja o destino mais demandado,
a integração tarifária é uma medida básica de incentivo ao transporte coletivo que deve ser
almejada pelo município.
Segundo a TransPL, a popularidade do sistema de transporte coletivo é baixa
especialmente em razão da avaliação de que o sistema não é confiável em termos da
pontualidade. Estatísticas precisas são reveladas anualmente, desde 2009, por uma
pesquisa de satisfação patrocinada pela Expresso Unir, cujo questionário é elaborado pela
prefeitura e aplicado pelo Centro de Pesquisa e Extensão (CEPEX) da universidade local,
Fundação Pedro Leopoldo. Segundo a última pesquisa, realizada em dezembro de 2013,
apenas 42% dos entrevistados avaliaram o transporte público da cidade positivamente, uma
redução comparados aos 46% obtidos em 2012. A pesquisa também compreende uma
avaliação por linha, por idade do passageiro e aborda aspectos como pontualidade, estado
de conservação do veículo e tratamento do motorista. Trata-se de um bom instrumento
balizador a ser utilizado pelo poder público para a melhoria dos serviços oferecidos.
3.3.1.2. Transporte interurbano
As linhas interurbanas que servem Pedro Leopoldo utilizam o Terminal Rodoviário
Pedro Leopoldo. A articulação com o centro metropolitano é operada pela Expresso Unir e
aceita o cartão ÓTIMO. Atualmente, cinco linhas fazem a conexão do Terminal
Rodoviário de Pedro Leopoldo ao Centro de Belo Horizonte.
A linha 5307 (com trajeto via avenida Cristiano Machado) e a linha 5297 (com
trajeto via avenida Antônio Carlos) têm como local de embarque o pátio externo do
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, ambas com tarifa de R$5,55; e as linhas 5305,
5306 e 5309, oferecem um veículo mais confortável e embarque a partir de plataforma
interna ao Terminal Rodoviário, por uma tarifa de R$7,75, mas com horários reduzidos.
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As conexões com São José da Lapa, Lagoa Santa, e Matozinhos são realizadas
também pela Expresso Unir. Outras empresas como a Setelagoano, Buião e Alcino Cotta
realizam viagens à Sete Lagoas, Vespasiano e Matozinhos, cobrindo os principais
municípios limítrofes. Não foi possível dispor de dados relativos à movimentação de
veículos e de passageiros no terminal.
Devido à demanda e distância à área central da cidade, existem linhas que fazem a ligação direta
para Belo Horizonte, a partir do distrito Lagoa de Santo Antônio.

3.3.2. Infraestrutura de saneamento básico
3.3.2.1. Sistema de abastecimento de água
De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 30, cabe aos municípios
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de água e esgoto. Em Pedro Leopoldo, os serviços de abastecimento de água estão
a cargo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA.Atualmente, o
abastecimento do município é oriundo da APE Manancial Rio Manso.
Conforme os dados apresentados neste Diagnóstico Situacional, no capítulo relativo
à dimensão socioeconômica, as condições de abastecimento de água de Pedro Leopoldo
mostram-se satisfatórias, apresentando indicadores de cobertura superiores aos indicadores
mineiro e brasileiro.
Os dados do último Censo Demográfico (2010) informam que 95% dos domicílio
de Pedro Leopoldo encontram-se ligados à rede geral de água, os 5% restantes utilizariam
majoritariamente poços artesianos ou nascentes como fonte de abastecimento,
concentrados especialmente no distrito de Fidalgo.
3.3.2.2. Sistema de esgotamento sanitário
O sistema de esgotamento sanitário, tal qual o de abastecimento de água, também
se encontra a cargo da COPASA. Até recentemente, a rede municipal era mista para
drenagem pluvial e esgotamento sanitário, o que implica no direcionamento de ambos
diretamente para os cursos d’água. Situação inadmissível dado o porte e centralidade do
município.
Atualmente, encontra-se em processo de implantação, pela COPASA, uma rede de
esgotos independente e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
próxima ao distrito de Dr. Lund.
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A ETE terá capacidade para atender todo o município de Pedro Leopoldo, com
possibilidade de ampliação e previsão de atendimento também ao município de Confins.
Na região central do município, a rede de esgotos independente já estaria sendo
implantada; para as demais regiões, segundo a Secretaria de Obras e Serviços, a COPASA
estaria em processo de licitação de projetos para depois licitar a execução, com previsão
aproximada de atendimento total e operante para o ano de 2020.
Destaca-se que o distrito de Fidalgo e os bairros Quintas das Palmeiras e Manoel
Brandão, devido à sua localização geográfica, não terão seus esgotos tratados pela ETE
municipal. De fato, essas localidades, como mencionado na seção que trata da evolução
urbana, uso e padrão de ocupação do solo urbano, se encontram muito distantes e
absolutamente isolados em relação à mancha urbana central do município. Nessas áreas,
predomina a utilização de fossas negras.
Outros problemas observados em relação ao sistema de esgotamento sanitário
foram: um problema de afloramento do lençol freático, observado na região de Manoel
Brandão; e a dificuldade de implantação da rede de esgotamento sanitário na região do
bairro Jardinópolis, uma vez que o interceptor da COPASA passaria do outro lado do
ribeirão das Neves.
Em paralelo à elaboração deste Plano Diretor está também em processo de
elaboração, internamente, pelo poder público municipal, um Plano de Saneamento
Municipal que pretende direcionar as políticas relacionadas aos sistemas de abastecimento
de água, sistema de esgoto, drenagem e gerenciamento de resíduos sólidos para os
próximos 20 anos.
Considerando a inserção do município de Pedro Leopoldo na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, cabe salientar, neste diagnóstico, o entendimento de recente do
Acórdão do Supremo Tribunal Federal, relativo a uma Ação de Inconstitucionalidade
(ADIN), movida, no Estado do Rio de Janeiro, segundo a qual, ao se configurar como uma
Função Pública de Interesse Comum (FPIC), o saneamento básico não pode ser tratado
como uma competência exclusivamente municipal, devendo seu planejamento e gestão se
remeterem a uma institucionalidade de escala metropolitana.
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Tal decisão poderá trazer novas conformações para a gestão, sobretudo, dos
sistemas de água e esgoto sanitário, implicando em uma possível nova configuração
jurídico-institucional que, contudo, ainda não se encontra definida.
3.3.2.3. Sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos
Os serviços de limpeza urbana, no município de Pedro Leopoldo, estão a cargo da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, englobando a limpeza dos logradouros
(varrição, capina e serviços diversos) e o acondicionamento e a coleta dos resíduos. O
tratamento e a disposição final do lixo é terceirizado para o aterro Macaúbas, em Sabará, a
aproximadamente 45/50km de distância.
Segundo a administração municipal, apesar da distância, a terceirização compensa,
se comparada aos gastos e impactos para a construção de um aterro local. O lixão
municipal encerrou suas operações em 2006/2007 e, segundo a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, foi devidamente recuperado. No entanto, o lixão se encontrava
localizado em uma várzea e há indícios de contaminação do solo em suas imediações.
A coleta de lixo no município é terceirizada. O serviço, atualmente, abrange
praticamente 100% da área urbana (99% de acordo com os dados censitários de 2010). A
coleta é diária nas regiões central e Norte, alternada nos demais bairros e distritos e
semanal na área rural. O volume coletado é de aproximadamente 40ton/dia, o equivalente a
72m3 de resíduos.
O lixo hospitalar é coletado e acondicionado separadamente por outra empresa
terceirizada, a Vina Equipamentos e Construções Ltda.
O município atualmente conta com um galpão para condicionamento, três
caminhões compactadores que realizam a coleta na área urbana, um caminhão carroceria,
que atende à área rural, e uma unidade de transbordo, além de uma carreta que faz o
transporte para o destino final, uma ou duas vezes por dia.
O grande problema relacionado aos resíduos sólidos, em Pedro Leopoldo, são os
“bota-fora”, ou seja, o lançamento de entulhos de obras e demolição, em locais
inadequados. O aluguel de caçambas é oferecido por empresas particulares, mas raramente
utilizado pela população que adquiriu o hábito de deposição de resíduos da construção civil
em via pública ou em lotes vagos. Esta realidade implica em um grande ônus para a
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administração municipal que precisa percorrer o município coletando resíduos, cuja
destinação deveria ser de responsabilidade particular.
A disposição final deste tipo de resíduo também é um problema no município. O
aterro Classe A, específico para este tipo de armazenagem, existente no distrito de Lagoa
de Santo Antônio, teria sido recentemente embargado, segundo informou a Secretaria de
Meio Ambiente.
A coleta seletiva é representativa no município de Pedro Leopoldo. O serviço de
coleta e triagem de material reciclável é feito pelos catadores de lixo da Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis de Pedro Leopoldo (ASCAPEL). A associação conta
com um caminhão e galpão, para triagem, armazenamento e prensa, cedidos pela
prefeitura. A operação da ASCAPEL representa, atualmente, aproximadamente 3% do
total do lixo produzido no município, porcentagem elevada, quando compara à da própria
capital, Belo Horizonte, estimada em 1%.
3.3.2.4. Sistema de drenagem
O processo de urbanização impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração das
águas pluviais e acelerando o seu escoamento superficial mais volumoso. O controle do
escoamento das águas de chuvas, para se evitar os seus efeitos danosos, pode ser
solucionado por obras de drenagem pluvial e, principalmente, por ações preventivas
relacionadas aos empreendimentos que possam vir a provocar esses efeitos danosos no
meio ambiente e à população.
O sistema de drenagem urbana de Pedro Leopoldo encontra-se a cargo da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. A rede canalizada atende a apenas cerca de 45%
dos domicílios, segundo dados do Censo Demográfico 2010, o restante dos domicílios
contaria com um sistema de drenagem superficial. Como já mencionado, apenas
recentemente, encontra-se em processo de implantação pela COPASA, uma rede de
esgotos independente. Até então a rede municipal era mista para drenagem pluvial e
esgotamento sanitário, o que implica no direcionamento de ambos diretamente para os
cursos d’água.
Apesar do relevo marcadamente plano e a presença de diversos córregos, ribeirões
e lagos, segundo informação dada pela prefeitura, o último registro de enchente relevante
no município data da década de 1990, no distrito de Lagoa de Santo Antônio, e no bairro
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São José, na área central. A escassez das chuvas nos últimos anos levaram a uma redução
do nível da água da Lagoa de Santo Antônio e visualmente à secagem da Lagoa do
Sumidouro. A Lagoa de Santo Antônio também teria sofrido um significativo processo de
assoreamento nos últimos anos, devido ao crescimento pouco controlado da ocupação em
seu entorno. Assunto que será tratado também junto ao Diagnóstico Ambiental.
Neste sentido, mostra-se fundamental o controle sobre loteamentos recentes e
futuros, sobre a remoção da cobertura vegetal do solo, terraplanagens e sobre escavações
para a exploração de areia nas várzeas dos cursos d´água, presentes especialmente na
região Sul do município, que causam assoreamento nos fundos de vale.
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3.4. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA BÁSICA
O Município de Pedro Leopoldo possui Plano Diretor instituído pela Lei Municipal
nº 3.034, de 2008, elaborado, portanto, já no contexto da vigência do Estatuto da Cidade
(Lei Federal nº 10.257/2001). Quando da elaboração do plano, não havia um Plano Diretor
vigente e a municipalidade contava, tão somente, com uma Lei de Uso e Ocupação do
Solo, com Lei de Parcelamento, um conjunto de leis relativas a desmembramento e com os
códigos de Obras e de Posturas.
O Plano Diretor atual aborda o planejamento territorial, incluindo critérios e alguns
parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. A análise dessa legislação
permite observar o destaque conferido, no plano, à proteção ambiental e ao patrimônio
histórico e cultural.
Elaborado alguns anos após a aprovação do Estatuto da Cidade, o plano chega a
prever a instituição de diversos instrumentos de política urbana e ainda apresenta uma
subseção relativa à habitação de interesse social.
Assim,
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DireitodePreempção; Operação Urbana Consorciada; Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança; e Outorga Onerosa do Direito de Construir. Em consonância com as diretrizes
da chamada Reforma Urbana, tais instrumentos teriam como objetivo fazer cumprir a
função social da propriedade e da cidade.
Contudo, passados 6 anos da vigência do atual Plano Diretor, esses instrumentos
não foram aplicados, deixando de produzir os efeitos urbanísticos que concorreriam para a
cumprimento da função social da propriedade e da cidade.
A bem da verdade, observa-se que, de modo geral, o Plano Diretor e a LUB do
Município de Pedro Leopoldo não se encontram devidamente integrados e seus
instrumentos não se mostram compatibilizados, de modo que a legislação urbanística não
logra atender, por completo, aos anseios da administração local por um maior controle e
adequação dos processos de estruturação territorial do município.
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A principal ressalva feita ao Plano Diretor vigente pela equipe da administração
municipal é a baixa auto-aplicabilidade de suas determinações, com diversas referências a
regulamentações posteriores que não teriam sido elaboradas.
A seguir, trataremos separadamente dos pontos positivos e negativos de cada
aspecto da legislação vigente no município e sua evolução ao longo do tempo. Destaca-se
que, por apresentar interferências com as demais legislações, aspectos específicos do Plano
Diretor voltarão a ser discutidos ao longo das demais análises.
3.4.1. Perímetros urbanos
Os perímetros urbanos do município estão definidos desde 1923, quando a Lei
Estadual nº. 843, que desmembra Pedro Leopoldo do Município de Santa Luzia, estabelece
as descrições perimétricas por divisas de propriedades da sede municipal e dos então
distritos de Matozinhos, Capim Branco, Lapinha (atual Fidalgo), Vera Cruz de Minas e
Prudente de Morais.
Destaca-se que esta descrição é bastante imprecisa, de referências vagas a marcos
na paisagem natural e propriedades particulares como “um grande rochedo um pouco
abaixo da Fazenda dos Pilões” e “até o alto da Roça de Cima”, tal como usual.
Ao longo das duas décadas seguintes, a legislação sofre uma série de modificações,
alterando, em especial, a denominação e perímetros de seus distritos:
 Em 1943, o Decreto-Lei Estadual nº 1.058 desmembra do Município de
Pedro Leopoldo os distritos de Matozinhos, Capim Branco e Prudente de
Morais, para constituir o novo município de Matozinhos.
 Em 1953, a Lei Estadual nº 1.039 desmembra os distritos de Ribeirão das
Neves e Justinópolis (ex-Campanha), para constituir o novo Município de
Ribeirão das Neves.
 Em 1962,é criado, pela Lei Estadual nº 2.764, o distrito de Doutor Lund,
anexado ao Município de Pedro Leopoldo.
A denominação e perímetros dos distritos seguem em processo de transformação
até assumirem sua configuração atual, em divisão territorial datada de 2007. Desta forma,
compõem o Município de Pedro Leopoldo: o distrito Sede, Vera Cruz de Minas, Fidalgo,
Doutor Lund e Lagoa de Santo Antônio, como representado no Mapa 3.1.9, a seguir.
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No entanto, a identificação dos limites de fronteiras municipais permanece ainda
pouco precisa, seja na percepção da população, seja entre os próprios técnicos municipais,
seja no que diz respeito às bases georreferenciadas, disponibilizadas pelo Geominas e pelo
IBGE, configurando conflitos que existem em diversas porções do município, em especial,
nas divisas com Matozinhos, na região de Lagoa de Santo Antônio; Ribeirão das Neves,
nos bairros de Quintas das Palmeiras e Manuel Brandão; e Confins, próximo a região onde
será implantada o complexo Cidade da Moda.
Ilustra essa situação um recente conflito relacionado à divisa com o Município de
Matozinhos. Um Decreto Municipal teria, de forma equivocada, atribuído a Matozinhos
parte do território definido por legislação estadual como pertencente a Pedro Leopoldo.
Após a aprovação de loteamento e de edificações na prefeitura de Matozinhos (utilizando
parâmetros mais permissivos, nessa região, que os de Pedro Leopoldo), o estado teria se
manifestado retratando o erro do Decreto Municipal. De fato, a divisão territorial
municipal é objeto legislativo do estado e a prefeitura agora se vê diante de um peculiar
impasse de regularização fundiária e urbanística.
Conforme aludido anteriormente, os conflitos relativos às divisas municipais foram
percebidos no processo de elaboração da cartografia de apoio a este Diagnóstico
Situacional: foram identificados conflitos em bases georreferenciadas do IBGE, na porção
sudeste do município, onde alguns setores censitários que seriam pertencentes a Ribeirão
das Neves estariam inseridos, conforme informações de uma das bases, no Município de
Pedro Leopoldo, informação que não foi ratificada pelos técnicos da prefeitura. Essas e
outras incoerências nas bases cartográficas deverão ser objeto de esclarecimentos e
eventuais ajustes.
Foi identificada também a necessidade de revisão das descrições perimétricas das
atuais áreas urbanas, assim como das zonas de expansão urbana da sede municipal,
definidas pelo Plano Diretor vigente, bem como dos distritos industriais, criados por
decretos e leis municipais, ao longo das últimas três décadas.
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Mapa 3.4.1 – Distritos do Município de Pedro Leopoldo
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

73

Essas delimitações devem ser ajustadas às áreas atualmente ocupadas, considerando
a necessidade efetiva de áreas de expansão e as características físico-territoriais, assim
como os potenciais usos e conflitos decorrentes, como mineração, indústrias, proteção
ambiental e ocupação urbana, em seus diferentes usos e densidades. Tal revisão deve
procurar evitar o espalhamento urbano que um perímetro muito extenso possibilita, pois
ele sobrecarrega os cofres públicos com a disponibilização de infraestrutura adequada para
o atendimento das demandas da população que venha a se assentar em loteamentos
desarticulados e distantes, havendo o risco de ocupação de áreas impróprias.
Além disso, faz-se necessário compatibilizar as descrições perimétricas e demais
perímetros de áreas e zonas da legislação às diversas condicionantes ambientais do
município, de modo que suas delimitações sejam, em si mesmas, um instrumento da
política de ordenamento territorial.
Ainda sobre a questão do perímetro urbano, cumpre destacar que o art. 42-B do
Estatuto da Cidade determina que os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro
urbano, após a data de publicação da Lei nº 12.608, de 2012, deverão elaborar projeto
específico que contenha, no mínimo:I – demarcação do novo perímetro urbano;II –
delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle
especial em função de ameaça de desastres naturais;III – definição de diretrizes específicas
e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e
instalações públicas, urbanas e sociais;IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso
e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração
de emprego e renda; V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social e de outros instrumentos de política
urbana, quando o uso habitacional for permitido;VI – definição de diretrizes e instrumentos
específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; eVII – definição
de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do
processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.
As novas descrições perimétricas, compatíveis com as propostas inscritas nesta
revisão do Plano Diretor, devem também ser acompanhadas de elementos físicos mais
facilmente identificáveis, com referência em coordenadas Universal Transversal de
Mercator(UTM).
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3.4.2. Legislação relativa ao parcelamento do solo
Até a elaboração do Plano Diretor, em 2008, a legislação que tratava do
parcelamento do solo urbano, em Pedro Leopoldo, Lei nº 984/1981, se encontrava
totalmente desatualizada, carecendo de revisão e desconforme com o Estatuto da Cidade.
A partir de 01 de julho de 2008, com a aprovação da Lei nº 3.034, que institui o Plano
Diretor da cidade, o parcelamento do solo urbano passa a ser referenciado pelos critérios e
parâmetros urbanísticos instituídos no Título VII – Dos Parâmetros para o Parcelamento do
Solo e seus capítulos, contidos no Plano Diretor, juntamente à Resolução Sedru nº 719, de
13 de dezembro de 2006, e às Leis Federais nº 6.766/79 e nº 9.785/99, conforme indicação
do art. 160 do Plano Diretor.
A legislação em vigor vincula os processos de parcelamento do solo à anuência
prévia do estado (por ser um município metropolitano) e do município e, quando couber,
ao licenciamento ambiental pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam),
buscando formas de controle da proliferação de loteamentos em desconformidadecom as
questões ambientais, o que, segundo a prefeitura, não se mostrou eficaz.
Apesar de agregar preceitos fundamentais do Estatuto da Cidade, por não se tratar
de legislação específica à temática do parcelamento e do uso e ocupação do solo, o Plano
Diretor não tem sido suficiente para a regulação exaustiva dos processos de estruturação do
espaço urbano em andamento no município, segundo a administração municipal, motivo
pelo qual iniciou-se o processo de revisão do Plano Diretor, bem como de toda a LUB de
Pedro Leopoldo.
Verifica-se que a questão do parcelamento do solo também é abordada na Lei
Orgânica Municipal, no Código de Posturas (Lei n° 2.205/96, art. 80) e nas Leis nº
2.303/97 e 3.044/08, as quais tratam do desmembramento de lotes. A abordagem do tema
em instrumentos legais distintos compromete a leitura da legislação e, por consequência, a
sua aplicabilidade.
As normas para o parcelamento do solo vigentes se apoiam na legislação federal
que trata do tema, estabelecendo conceitos, requisitos urbanísticos, porcentagem de áreas
públicas e de espaços livres, critérios para parcelamentos de interesse social e destinados a
indústrias. Estabelecem também quais as obra de infraestrutura necessárias e o
caucionamento para garantia de execução dessas obras, de modo geral. Definem o que são
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loteamentos irregulares (não aprovados; aprovados e não registrados; registrados e não
executados no prazo legal; registrados e não executados conforme projeto aprovado) e os
procedimentos para a regularização desses loteamentos. Ressalta-se que essa regularização
difere daquela referente à regularização de ocupações de interesse social, pois as
ocupações são de natureza diversa.
Os módulos mínimos são incluídos no Anexo I, fazendo parte dos parâmetros
urbanísticos para a ocupação do solo na Zona Urbana, que integra o Titulo IV – Do
Ordenamento do Território. É estabelecido um módulo mínimo de 360m² na Zona Central,
na Zona de Adensamento Médio 1 e na Zona de Adensamento Restrito 1. Nas demais
zonas, o lote mínimo é maior, variando entre 450, 1.000 e 2.500m². Já para os
parcelamentos de interesse social, de responsabilidade do poder público, são permitidos
lotes mínimos de 200m². Contudo, deve-se salientar que não há definição de módulos
mínimos para as áreas de expansão.
Um total de 35% da gleba é prevista por lei como percentual de áreas públicas,
dentre as quais deve ser cumprido um mínimo de 5% para equipamentos públicos urbanos
e comunitários e 10% destinados a áreas verdes e espaços livres de uso público. O
percentual mínimo de áreas públicas para parcelamentos de uso industrial é mais flexível,
sendo de 15% do total da gleba o percentual de áreas públicas. Estes são parâmetros usuais
de leis de parcelamentos, apoiados na Lei Federal nº 6.766/79.
Com relação ao sistema viário, é requisito do Plano Diretor que a localização das
vias principais, bem como das áreas verdes e dos equipamentos públicos dos novos
parcelamentos seja determinada pelo Executivo municipal. Este requisito, se obedecido,
tem o potencial de favorecer a articulação entre as vias públicas propostas e o sistema
viário existente, favorecendo também o acesso às áreas de uso público, podendo garantir a
sua adequada localização.
Observa-se que o Plano Diretor não destaca as áreas urbanas onde o parcelamento
do solo não é permitido, como no caso de áreas alagadiças, ou a obrigatoriedade de faixa
não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado ao longo de rodovias e ferrovias e de
metragem variável ao longo dos cursos d’água. Tais parâmetros são contemplados pela Lei
Federal nº 6.766/79, à qual o Plano Diretor faz referência. Seria desejável que esses
critérios fossem também reforçados pela legislação municipal.
76

Com relação aos parcelamentos existentes, observou-se no município a ocorrência
de vários loteamentos ilegais, seja por irregularidade ou por clandestinidade. O caso que
mais chama a atenção, por sua dimensão e pela gravidade de suas condições de
infraestrutura, é o caso do Manoel Brandão, situado na localidade de Areias, na divisa com
o Município de Ribeirão das Neves.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, apesar de
ter tido o seu parcelamento aprovado, sua execução se deu em total desconformidade com
a lei. Como resultado, o bairro se encontra completamente desarticulado com o restante do
município, não havendo vias públicas, asfaltadas ou não, que ligam o bairro às demais
localidades de Pedro Leopoldo. Seus moradores compulsoriamente devem passar por
Ribeirão das Neves para acessá-lo. Ademais, o bairro apresenta, ainda, sérios problemas de
infraestrutura básica, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem
das águas pluviais insatisfatórios.
Ressalta-se, portanto, a urgência em se implementar as diretrizes e objetivos do
Plano de Regularização Fundiária do município, não deixando de atualizar os dados
observados quando da aprovação deste plano.
Destaca-se também a incapacidade do poder municipal em aplicar multas e
penalidades previstas na lei, em parte por falta de uma regulamentação mais detalhada, em
parte por falta de recursos humanos, tornando o exercício de fiscalização e controle
bastante limitado e comprometido.
As questões apontadas indicam a importância de se definir, no processo de revisão
em curso, procedimentos para aprovação dos projetos de parcelamento do solo, o que é de
grande importância para atuação das equipes municipais, tanto para a análise e aprovação
dos projetos com para a fiscalização das obras e liberação para funcionamento.
3.4.3. Legislação sobe uso e ocupação do solo
A Lei nº. 2.279, institui, em 1997, algumas normas relacionadas ao uso e ocupação
do solo. Trata-se de um documento bastante simplificado e restrito que é substituído, em
2008, pelo Plano Diretor vigente, que traz em seu próprio corpo determinações a respeito
da ordenação do uso e da ocupação do solo, com o estabelecimento de alguns parâmetros
urbanísticos.
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Destaca-se, em ambos os documentos, a delimitação de uma faixa de 3km (três
quilômetros), onde o uso e ocupação do solo seriam restritos, na extensão da divisa da área
rural do município de Pedro Leopoldo com os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das
Neves (Lei nº 2.279) e, posteriormente, apenas na divisa com o município de Ribeirão das
Neves (Lei nº3.034). A preocupação com a ocupação de áreas fronteiriças é valida devido
à dificuldade de provimento de infraestrutura pelo município a estas regiões, muitas em
processo de conurbação com áreas urbanas de municípios vizinhos. No entanto, estas
faixas não teriam sido respeitadas, resultando em diversos conflitos relacionados ao
perímetro urbano do município, mencionados anteriormente.
A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de 1997 determinava também o
estabelecimento de faixas predefinidas de cada lado do eixo de estradas predeterminadas,
onde não seria permitida a construção de qualquer tipo de edificação, ou o exercício de
qualquer atividade de mineração, mantendo a possibilidade de um futuro alargamento das
rodovias. Este tipo de medida não consta da lei posterior, atualmente em vigor.
O uso e ocupação do solo são tratados no Titulo IV – Do Ordenamento do
Território e seus capítulos, contidos no Plano Diretor. O primeiro capítulo dispõe sobre o
macrozoneamento do município, estabelecendo a Zona Urbana (ZR), que se refere às áreas
urbanas ocupadas; a Zona Urbana Especial (ZUE), que associam usos urbanos e rurais,
incluindo terrenos pertencentes à APA Carste de Lagoa Santa; a Zona de Expansão Urbana
(ZEU), referente às áreas desocupadas e propícias à ocupação urbana; e a Zona Rural (ZR),
destinada às atividades rurais.
A partir desse macrozoneamento, o capítulo seguinte trata do zoneamento urbano,
detalhando a Zona Urbana em Zona Central (ZC), Zona de Adensamento médio (ZAM),
Zona de Adensamento Restrito (ZAR), Zona de Usos Especiais (ZE) e Zona de Proteção
Ambiental (ZP). As três primeiras propõem um gradativo potencial de adensamento, maior
na ZC e menor na ZAR. A ZE se destina a grandes equipamentos e usos industriais e a ZP
se refere ás áreas destinadas à proteção ambiental. As zonas estão mapeadas no Anexo X e
os parâmetros de ocupação de cada uma delas estão no Anexo I.
Além das zonas, o zoneamento urbano estabelece também um conjunto de Áreas de
Interesse Especial: as de interesse urbanístico, objeto de diretrizes especiais, em parte da
ZC; de interesse social, destinadas à habitação de interesse social; de interesse cultural e
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turístico, onde há interesse em preservar o patrimônio cultural, como Fidalgo e Sumidouro;
e de interesse ambiental, que se referem às unidades de conservação.
Além das Áreas de Interesse Especial, o atual Plano Diretor institui as Áreas de
Diretrizes Especiais (ADE), onde seria necessário estabelecer diretrizes e parâmetros
especiais em legislações específicas. Nesse item, destaca-se a ADE Manoel Brandão.
Em um primeiro momento, parece haver um expressivo número de tipologias de
zoneamento, a primeira vista com certa superposição. O processo de revisão inclui a
separação dos temas parcelamento e uso do solo em legislações específicas e deverá
avaliar a pertinência da manutenção ou não dessas tipologias.
Quanto

aos

parâmetros

urbanísticos,

estes

incluem

o

Coeficiente

de

Aproveitamento (CA), nos níveis Básico e Máximo; a Taxa de Ocupação (TO); a Taxa de
Permeabilidade (TP); o Gabarito; o Afastamento Frontal; o Afastamento Lateral e de
Fundos; e Áreas de Estacionamento.
De modo geral, o maior CA do município é previsto no nível máximo para a ZC,
equivalente a 3,5. O maior nível básico do CA também está na ZC, equivalente a 2,8. O
CA na ZAM varia entre 1,5 a 2,5 e na ZAR varia entre 1,0 e 1,5. Os índices menores do
CA estão nas ZUEs, até 1,0. Quanto à TO, o maior índice é o da ZC, de 0,8, sendo de 0,7
nas ZAM e ZAR e menor que 0,5 nas ZUEs. A TP é variável, sendo índices menores nas
ZC, ZAM e ZAR, onde se prevê maiores índices de ocupação; e menores nas ZUEs, pela
sua característica de associar usos urbanos e rurais. O Gabarito não é previsto nas ZC e
ZAM, onde a conjugação CA e TO resultarão no volume construído e se limita a dois
pavimentos nas demais zonas. O Afastamento Frontal é constante, de 2,5m e os laterais e
de fundos são variáveis nas ZC e ZAM, em função da altura das edificações e constante
nas demais zonas, de 1,5m.
O processo de revisão em curso deverá avaliar os efeitos da aplicação desses
parâmetros, relatados pelas equipes técnicas do munícipio, e proceder aos ajustes que se
façam necessários, diante de impactos positivos e negativos apontados. Algumas questões
foram destacadas, como a contagem do número de pavimentos a partir do nível médio do
meio-fio da via pública de acesso, nem sempre bem interpretado; a abertura para volumes
construídos expressivos, na ZC e na ZAM, em função da conjugação CA Básico e Máximo
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/ ausência de definição de gabarito / desconto de áreas que entram no cálculo do CA; e
índices definidos para a TP.
O Titulo IV – Do Ordenamento do Território trata ainda da classificação de usos,
que inclui as seguintes categorias: usos residenciais, usos não residenciais e usos mistos.
A diretriz mestra para o ordenamento do solo no município é a “multiplicidade de
usos, de modo a contribuir para a dinamização econômica do município e facilitar a
mobilidade das pessoas no território” (art. 108). De forma a preservar a qualidade da vida
urbana e “evitar que a localização e o funcionamento dos usos não residenciais
comprometam a estrutura urbana ou provoquem conflitos ambientais ou de vizinhança”
(art. 108), é prevista a internalização dos possíveis impactos causados ao ambiente urbano,
como atração de veículos e de pessoas, carga e descarga, geração de afluentes, ruídos e
vibrações e de resíduos sólidos. Contribuindo para isso, os usos não residenciais são
classificados em quatro grupos (conforme Anexo II), de acordo com o seu potencial
poluidor, sendo a sua localização vinculada à classificação viária. Os de menor potencial
poluidor podem se localizar próximos a áreas residenciais em vias locais e, à medida que
cresce o potencial poluidor, os usos passam a se localizar em vias coletoras ou arteriais e
mesmo rodovias. A classificação viária é estabelecida pelo Plano Diretor.
Um quinto grupo corresponde aos denominados empreendimentos de impacto,
listados no Anexo III. De modo geral, os usos de maior impacto devem passar por processo
de licenciamento e se sujeitar à implantação de medidas mitigadoras desses impactos.
Parcelamentos com áreas maiores que 10ha e condomínios se incluem nos
empreendimentos de impacto.
Como a legislação não retroage, são estabelecidos critérios para a permanência de
usos que não se adequam a ela.
A conjugação dos parâmetros de classificação de usos e localização em função da
classificação do sistema viário, associados à possibilidade de permanecia de usos não
conformes, tem apresentado dificuldades para a atuação da administração municipal,
gerando uma série de irregularidades quanto à localização e funcionamento de atividades
não residenciais. Esse fato se grava diante de outros procedimentos adotados pelo
município, como o Minas Fácil, percebendo-se certo desalinhamento entre esses
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procedimentos e a legislação em vigor, fato que deve ser contemplado no processo de
revisão em curso.
Finalmente, por incluir parâmetros de uso e ocupação do solo e parcelamento do
solo urbano, o Plano Diretor tem um título dedicado a penalidades (Título X).
Mais uma vez, destaca-se que o processo de revisão em curso deverá avaliar os
efeitos da utilização dos critérios aqui descritos e a sua relação com a dinâmica urbana do
município, buscando a sua adequação aos objetivos de atendimento ao contexto atual onde
a administração municipal deve atuar, considerando a inserção do município na dinâmica
metropolitana, mas preservando seus valores locais no seu desenvolvimento. Essa revisão
deverá avaliar condições proposta de adensamento, efeitos na paisagem e na capacidade de
carga dessa infraestrutura, distribuição de usos e sua vinculação a classificação viária,
dentre outros tantos parâmetros.
Como colocado na seção relativa ao parcelamento do solo, as questões apontadas
indicam a importância de se definir também nos aspectos relativos a uso e ocupação do
solo, aspectos que se relacionam com o processo de aprovação de projetos, tanto de
parcelamento do solo como de edificações, por exemplo com informações básicas que irão
orientar o desenvolvimento e a aprovação de projetos de parcelamento do solo e de
edificações, afirmando a sua importância para atuação das equipes municipais, tanto para a
análise e aprovação dos projetos, emissão de alvarás e habite-se, como para a fiscalização
das obras.
Cabe destacar a existência de algumas sobreposições em relação às áreas de
proteção ambiental, o macrozoneamento e o zoneamento atuais do município.
Especialmente na região dos bairros Quinta das Palmeiras e Manuel Brandão em relação à
área do Refúgio da Vida Silvestre Estadual Serra das Aroeiras; no distrito de Fidalgo em
relação ao Parque Estadual do Sumidouro; na região central em relação a diversas
Reservas Particulares do Patrimônio Natural Estadual; e na região norte do município,
atualmente principal vetor de crescimento urbano em relação a APA Carste. Estes conflitos
podem ser observados no Mapas 3.4.2 e 3.4.3, a seguir.
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Mapa 3.4.2 –Conflitos entre áreas de proteção ambiental e o macrozoneamento municipal
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Mapa 3.4.3 –Conflitos entre áreas de proteção ambiental e o zoneamento municipal
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3.4.4. Código de Obras
O Código de Obras do município de Pedro Leopoldo é regido pela Lei nº 2.684, de
06 de dezembro de2002, alterada pelas Leis nº 2.785/05 e nº 3.356/13. A legislação vigente
contempla diretrizes e requisitos para a elaboração e execução de edificações no
município, com vistas a garantir padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e
conforto.
Em linhas gerais, os parâmetros dispostos seguem padrões usuais quanto à
iluminação, ventilação, dimensionamento e classificação de cômodos, assim como quanto
à tramitação de projetos para a aprovação e concessão de alvará.
Quanto a esse ultimo aspecto – tramitação de projetos, relacionado à análise e
aprovação dos projetos edilícios, foi apontada a necessidade de revisão dos procedimentos
e prazos estabelecidos na norma, de modo a se evitar situações como a que permite o início
das obras sem alvará emitido pelo Poder Público Municipal, quando a prefeitura não efetua
a análise dos processos no prazo de 30 (trinta) dias.
Um ponto importante observado é que o Código de Obras não aprofunda critérios
relativos a edificações destinadas à indústria, fábricas e oficinas. Menciona-se de forma
genérica que estas devem atender às disposições da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), da Legislação Ambiental e da Legislação de Combate a Incêndio, mas não são
fornecidos maiores detalhes e condicionantes.
Com relação à aplicação de multas, se evidencia mais uma vez o despreparo
técnico e institucional da administração municipal para a aplicação de penalidades no caso
de construções irregulares, demonstrando a urgente necessidade de um avanço normativo
que viabilize o exercício do poder de polícia por parte do Poder Público.
Dentre as virtudes da legislação, destaca-se o art. 22 do Código de Obras, que
trata da aprovação de projetos e licença de construção no caso de edificações e sítios
legalmente reconhecidos como de valor histórico, artístico ou paisagístico. Nestes casos, a
legislação confere obrigatoriedade de licença para qualquer tipo de obra, seja de reforma,
conserto ou modificação. Este fato demonstra uma preocupação com a preservação do
patrimônio cultural da cidade. Seria oportuno que o referido artigo fosse melhor detalhado,
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incluindo informações adicionais a respeito dos trâmites de aprovação no caso de imóveis
de interesse histórico, ou ainda a indicação de documento ou autoridade de referência.
Destaca-se ainda que o Código de Obras do município está alinhado com os
critérios básicos de promoção da acessibilidade universal, em consonância com o
Programa Nacional de Acessibilidade, indicando condições mínimas de acesso às pessoas
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida.
A legislação necessita de atualização quanto ao disposto no art. 3º da Lei nº
2.684/02, com relação aos profissionais habilitados à prestação de serviço de projetação e
execução de obras no município. A lei exige com exclusividade que o profissional esteja
em situação regular junto ao CREA-MG, quando na atualidade, os profissionais da área de
Arquitetura e Urbanismo dispõem de conselho próprio, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), desde a aprovação da Lei nº 12.378, de 31 de Dezembro
de 2010, que regulamenta o exercício da profissão no país.
Como a questão apontada acima, varias outras emergem, tanto em função da sua
aplicação (ou não aplicação) no município, como na cotização com o Plano Diretor
vigente, em especial ao se considerar o processo de revisão em curso.
Desse ponto de vista, é importante ter como foco que o Plano Diretor e a LUB são
complementares e tanto o seu desenvolvimento e/ou sua revisão como a sua aplicação
devem levar em conta a inter-relação entre os instrumentos legais. Enquanto o Plano
Diretor dá as diretrizes gerais de ordenamento do território, buscando a qualidade de vida,
a inclusão e a sustentabilidade, expressando a função social da cidade e da propriedade, a
LUB vem tratar de forma específica cada item – uso e ocupação do solo, parcelamento,
obras e posturas.
Assim, a Lei de Parcelamento vai tratar da transformação de glebas em espaço
para usos urbanos, a Lei de Uso e Ocupação do Solo vai tratar da forma de ocupação
dessas glebas transformadas por meio dos parâmetros de ocupação dos terrenos e de
implantação de usos, remetendo para o Código de Obra elementos específicos das
construções. Caso seja necessário clarear a sua aplicação, pode ser enfatizada a relação
desses parâmetros e, mesmo, torná-los mais afinados, deixando claro em ambos os
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instrumentos legais como é a inter-relação do Plano Diretor com as leis que compõem o
conjunto da LUB.
O processo de revisão, como já colocado nas seções anteriores, abordará a
definição, também no código de obras, de procedimentos para aprovação dos projetos de
edificações, contemplando itens como tramitação dos processos, lista de documentos
necessários para instruí-los, prazos estabelecidos para a análise da prefeitura, dentre outros,
de forma a permitir a efetividade da atuação das equipes municipais, tanto para a análise e
aprovação dos projetos, emissão de alvarás e habite-se, como para a fiscalização das obras
e liberação para funcionamento.
3.4.5. Código de Posturas
A Lei nº. 2.205, de 1996, relativamente antiga, se comparada às demais leis
apresentadas acima,define as normas de posturas do município de Pedro Leopoldo, visando
organizar a vida urbana, cuidar do meio ambiente e promover a boa convivência humana
no território municipal. A legislação aborda, dentre outras, questões referentes à qualidade
de alimentos e condições gerais de higiene e limpeza, segurança, conforto, trânsito,
sossego e divertimento da população, uso e ocupação dos logradouros públicos e
atividades de comércio, indústria e prestação de serviços.
Destaca-se que apenas recentemente, em 27 de maio de 2014, é expedido o Decreto
nº 1.451, que regulamenta os artigos referentes a multas e penalidades. Até então, o
exercício do poder de polícia dos fiscais para o cumprimento dos preceitos do Código de
Posturas se encontrava comprometido. O mencionado decreto é também extenso e
detalhado, espelhando a abrangência da lei.
No Código de Posturas não se concentram apenas as normas da polícia
administrativa, envolvendo costumes, segurança e ordem pública, mas também os temas
relacionados à fiscalização sanitária, contrariando a tendência atual de separação destes
objetos em códigos específicos.
O Código de Posturas é também complementado pelo Plano Diretor vigente, na
medida em que consta deste último a lista de atividades permitidas no município,
hierarquizadas segundo grau de risco e a classificação viária municipal à qual estas
atividades se encontram hoje vinculadas. Segundo os técnicos da prefeitura, grande parte
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dos problemas atualmente encontrados no município se deve à desatualização dos pontos
tratados junto ao Plano Diretor, que deverão ser reformulados no escopo desta revisão.
Portanto incluiremos a seguir também uma análise dos aspectos do PD que complementam
o código de posturas.
A lista de atividades vigente, constante do PD, de fato, não abrange a totalidade dos
usos encontrados hoje no município; e a vinculação da permissão de uso à classificação
viária como posta impede a localização de usos não residenciais em vias classificadas
como locais, que poderiam receber usos econômicos locais, de pequeno porte. Os usos não
residenciais, sempre que compatíveis com o uso residencial, podem ser benvindos,
propiciando o dinamismo dos espaços urbanos e reduzindo deslocamentos cotidianos.
Segundo os técnicos, a legislação vigente também teria pontos de conflito com a
legislação estadual, como: a vinculação de licenças à aprovação de projeto de prevenção e
combate de incêndio pelo Corpo de Bombeiros, cuja fiscalização não compete aos técnicos
municipais; e a adoção do sistema Minas Fácil, que tem como objetivo agilizar a abertura
de empresas, mas que possui procedimentos e parâmetros mais permissivos que a
legislação municipal, ficando, nesses casos, em situação de desconformidade.
Outro ponto polêmico apontado pelos técnicos municipais compreende a emissão
de alvarás provisórios, concedidos no caso do estabelecimento anterior à aprovação do
Plano Diretor, por possuir pendências de regularização junto ao município.
O prazo de cinco anos, determinado pelo Plano Diretor, para que estas empresas
regularizassem sua situação já se esgotou e foi prorrogado pela segunda vez. Ainda assim,
segundo os técnicos, um grande número de estabelecimentos permanece com pendências,
algumas consideradas bastante sérias. Seria necessário encontrar uma forma de regularizar
situações como essas, presentes no município, na articulação entre os diferentes
instrumentos legais que compõem a LUB.
Especificamente em relação à remoção de árvores nas áreas urbanas, alguns
problemas foram destacados: a ausência de regulamentação de medidas compensatórias
para a supressão; e um impasse em relação à definição de propriedade dos passeios
públicos, que têm sido interpretados no município simplesmente como uma extensão da
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propriedade privada, o que permitiria a supressão de árvores sem autorização por parte do
poder público.
A legislação é bem ampla e procura cobrir todas as áreas necessárias. No entanto, a
equipe técnica relata dificuldades na sua aplicação. O processo de revisão em curso
contemplará o ajustamento da legislação aos apontamentos feitos, inclusive quanto às
questões de fiscalização, onde muitas dificuldades foram apontadas pelas equipes
técnicas do município, assim como a sua atualização, considerando a evolução desse
instrumento legal desde a data em que foi elaborado (1996), assim como a sua inter-relação
com o Plano Diretor e os outros instrumentos da LUB, mais uma vez, de forma a permitir a
efetividade da atuação das equipes municipais.
No Quadro 3.4.1, nas páginas seguintes, encontra-se a síntese dos principais
conflitos e problemas urbanísticos que demandam especial atenção no processo de revisão
da legislação municipal.
Quadro 3.4.1 – Síntese dos conflitos de uso e ocupação do solo por localidade
DISTRITO DE FIDALGO

(continua)

 Beneficiamento e extração da pedra lagoa santa como atividade geradora de
emprego e renda X preservação ambiental;
 Limites do Parque do Sumidouro X limites de propriedades privadas;
 Irregularidade fundiária devido a múltiplos imóveis em um único terreno,
decorrente de heranças;
 Potencial turístico pouco explorado;
 Ruralidade pouco incentivada;
 Grande dependência de comércio e serviços em relação ao centro;
 Existência de área de interesse social isolada.
DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO
 Irregularidade fundiária devido a múltiplos imóveis em um único terreno,
decorrente de heranças;
 Assoreamento e poluição da Lagoa com decorrente potencial de lazer não
aproveitado;
 Muitos conjuntos residenciais Minha Casa Minha Vida alteram o caráter local e
promovem grande adensamento;
 Conflitos em relação ao limite do município com Matozinhos, imóveis aprovados
em Matozinhos estão, na verdade, em Pedro Leopoldo;
 Existência de áreas de interesse social.
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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Quadro 3.4.1 – Síntese dos conflitos de uso e ocupação do solo por localidade
DISTRITO SEDE: REGIÃO NORTE

(continua)

 Vazios na mancha urbana prejudicam circulação e criam cidade espraiada;
 Novos loteamentos exclusivamente residenciais provocarão demanda de novos
equipamentos e fontes de emprego, além de sobrecarregar demanda sobre a região
central;
 Praças não implantadas, existência de espaços reservados para tal fim vazios;
 Bairro da Lua: edificações irregulares, lotes muito pequenos provocam ocupação da
totalidade do lote;
 Existência de área de interesse social: ocupação de área de proteção no Bairro da
Lua;
 Conflitos em relação à proximidade com uso industrial: poluição do ar e sonora;
 Conflitos em relação ao limite do município com Confins, imóveis aprovados em
Confins estão, na verdade, em Pedro Leopoldo;
 Existência de áreas de interesse social.
DISTRITO SEDE: REGIÃO CENTRAL
 Ameaças em relação à manutenção de imóveis tombados;
 Verticalização heterogênea, pouco controle do processo de adensamento;
 Priorização excessiva da circulação de veículos em detrimento de pedestres e
bicicletas;
 Cursos d’água poluídos com potencial de lazer não aproveitado.
 Barreiras naturais que impedem a expansão da mancha urbana intensificam
valorização imobiliária.
 Conflitos em relação à proximidade com uso industrial: poluição do ar e sonora.
DISTRITO DE DR. LUND
 Potencial turístico pouco explorado;
 Existência de áreas de interesse social;
 Isolado por barreira de uso industrial;
 Crescimento: implantação de novo loteamento.
DISTRITO DE VERA CRUZ DE MINAS: SEDE E ENTORNO






Ocupação bastante dispersa;
Ruralidade pouco incentivada;
Grande dependência de comércio e serviços em relação ao centro;
Existência de áreas de interesse social;
Conflito ambiental em relação a exploração de areia.

Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

89

Quadro 3.4.1 – Síntese dos conflitos de uso e ocupação do solo por localidade
DISTRITO DE VERA CRUZ DE MINAS: QUINTA DAS PALMEIRAS

(conclusão)

 Acesso complicado;
 Existência de área de interesse social;
 Conflitos em relação ao limite do município com Ribeirão das Neves, região
conurbada com limites imprecisos;
 Conflito entre área de expansão determinada pelo macrozoneamento e área de
proteção ambiental;
 Conflito ambiental em relação a exploração de areia.
DISTRITO DE VERA CRUZ DE MINAS: MANUEL BRANDÃO
 Conflitos em relação ao limite do município com Ribeirão das Neves, região
conurbada com total dependência do município vizinho;
 Acesso complicado;
 Inexistência de infraestrutura;
 Área de interesse social.
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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3.5. PATRIMÔNIO CULTURAL DE PEDRO LEOPOLDO
Pedro Leopoldo foi o terceiro vilarejo de Minas Gerais. O bandeirante Fernão Dias
Paes Leme fundou o Arraial de São João do Sumidouro, em 16747. Deste período,
conservam-se, na atual sede do distrito de Fidalgo, a Casa Fernão Dias, transformada em
museu sob administração do IEF, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que consta na
relação de primeiras capelas mineiras. A capela teria sofrido possíveis reformas ou mesmo
reconstruções ao longo dos séculos XVIII e XIX e possui feições típicas das capelas
mineiras que se vinculam ao período minerador.
A região de Pedro Leopoldo, no entanto, mostra sinais de ocupação muito mais
antiga. A formação cárstica de seus terrenos proporcionaram a constituição de grutas, que
em muito contribuíram para que o homem primitivo ali se instalasse em busca de proteção
e abrigo.
O fóssil encontrado na região pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, por volta de
1835, conhecido como Luzia, é uma das peças de maior importância da arqueologia em
todo o mundo, com idade de 11.500 anos. Em todo o município, também rico em pinturas
rupestres, são mais de quinze sítios de valor arqueológico, entre eles o mais promissor é o
da Lapa Vermelha IV.
A região cárstica, em especial a região de Quintas do Sumidouro, oferecem ainda
diversas belezas naturais, como o Rochedo do Sumidouro e a Gruta do Baú, local de
atividade dos alpinistas da região8. As áreas de proteção e conservação ambiental,
apresentadas no Quadro3.5.1 e aprofundadas junto ao Diagnóstico Ambiental, são,
portanto, importantes elementos do Patrimônio Cultural do município e apresentam grande
potencial turístico, também abordado junto ao Diagnóstico Socioeconômico e Produtivo.
Entre elas, destaca-se, especialmente, o Parque Ecológico do Sumidouro, criado pelo
Decreto Estadual n.º 20.375, de 1980, mas apenas recentemente implantado.

7
8

GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
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Quadro3.5.1 – Áreas de proteção ambiental, Patrimônio Cultural de Pedro Leopoldo

Identificação

Decreto

Proteção

Administração

APA Carste Lagoa Santa

nº 98.881 de 25/01/90
nº 44.935 de
03/11/2008
nº 21.280 de
28/04/1981
nº 46.317 de 23/09/13

Uso sustentável

Federal

Proteção integral

Estadual

Proteção Especial

Estadual

Proteção integral

Estadual

nº 45.400 de 14/06/10
Não criado
Não criado
Não criado
nº 202 de 21/12/2012

Proteção integral
-

Estadual
Estadual

PAR Sumidouro
APE Ribeirão do Urubu
RVS Serra das Aroeiras
MONA Lapa Vermelha
Planalto das Dolinas
Fazenda Samambaia
Maciço do Baú
RPPN Bem
RPPN Fazenda Vargem Alegre
RPPN Fazenda Campinho
RPPN Fazenda Sol Nascente

nº 104 IEF de
28/12/00
nº 106 de 28/12/00
nº 06 IEF de 08/01/04

Uso
sustentável
Uso
sustentável
Uso
sustentável
Uso
sustentável

Estadual
Estadual
Estadual

Fonte: Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

Na época áurea da extração de ouro e pedras em Minas Gerais, a região de Pedro
Leopoldo passou a fazer parte do caminho de abastecimento da região aurífera, ou seja, as
fazendas da região produziam gêneros alimentícios com o objetivo de abastecer as regiões
produtoras de ouro com as quais mantinham um intenso comércio9. Desta época, o
município ainda conserva monumentos de valor histórico distribuídos pela zona rural,
como a Fazenda Vista Alegre, localizada na região do Vale do Urubu. Com a decadência
da mineração, o interior de Minas, incluindo a região de Pedro Leopoldo, consolida sua
vocação agrícola. Até que, em 1890, uma visita acidental de Antônio Alves Ferreira da
Silva à região colocaria Pedro Leopoldo na rota da indústria têxtil e modificaria sua
história10.
A Fábrica de Tecido Cachoeira Grande foi instalada na Fazenda da Cachoeira
Grande ou Fazenda das Três Moças, como também era conhecida, devido ao potencial

9

GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
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hidráulico da cachoeira formada pelo ribeirão da Mata. Sua instalação impulsionou o
crescimento de Pedro Leopoldo, atraindo um grande contingente de mão-de-obra para a
produção, a manutenção e a administração da fábrica.
Suas edificações, tombadas pelo município em 2011, especialmente os galpões da
antiga fábrica, não se encontram em bom estado, degradados pelo descuido nas últimas
décadas teriam perdido os telhados e, ao menos um deles, teria sido derrubado devido a
riscos de desabamento. A população teria se mobilizado contra qualquer alteração nas
edificações, atualmente propriedade da empresa Arizona Têxtil, exercendo importante
papel para sua conservação. Além dos galpões, o complexo inclui o armazém, o
consultório, o poço artesiano, a casa do gerente, o casarão da fábrica, a casa de força, a
casa de máquinas, o açougue, a sede da Corporação Musical Cachoeira Grande e a
chaminé.A Prefeitura Municipal manifestou o interesse de criação de um museu11 focado
na história do município no local.
É preciso uma atuação mais contínua no que diz respeito à conservação dos bens
culturais, evitando problemas maiores no médio e longo prazo. Nesse sentido, seria
importante a criação de um programa voltado para a conservação preventiva, uma vez que,
por meio de ações periódicas, simples e de baixo custo – como imunização, controle de
umidade e verificação de telhados e da parte elétrica e hidráulica – é possível conservar o
patrimônio e evitar danos maiores.
Além do tombamento, outra medida importante de preservação é o inventário, pois
permite a identificação e registro do patrimônio, fornecendo a base da política municipal e
das intervenções do setor, principalmente em virtude dos tombamentos serem um
instrumento restrito, aplicável a poucas situações. Na verdade, o melhor instrumento de

11

Não há informações de articulações locais com o Sistema Brasileiro de Museu. O Sistema Brasileiro de
Museus – SBM, criado pelo decreto n° 5.264, de 5 de novembro de 2004, e revogado pelo decreto nº 8.124,
de 17 de outubro de 2013, é um marco na atuação das políticas públicas voltadas para o setor museológico,
onde cumpre uma das premissas na Política Nacional de Museus. Sua finalidade é facilitar o diálogo entre
museus e instituições afins, objetivando a gestão integrada e o desenvolvimento dos museus, acervos e
processos museológicos brasileiros. Além disso, propicia o fortalecimento e a criação dos sistemas regionais
de museus, a institucionalização de novos sistemas estaduais e municipais de museus e a articulação de redes
temáticas de museus. Para maiores informações ver www.museus.gov.br
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proteção são a sensibilização e a mobilização da sociedade, a principal interessada na
preservação de sua memória e de sua identidade local.
Tais questões já estavam indicadas no Plano Diretor em vigência. Vale ressaltar
que, segundo pesquisas feitas para elaboração desse relatório, há notícias de ofertas de
oficinas de Educação Patrimonial, em 201212, voltadas para educadores das escolas
municipais e projetos sociais e profissionais das áreas de patrimônio, turismo e meio
ambiente. Projeto aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, realizado pelo
Instituto Holcim, um ativo parceiro da Secretaria Municipal de Educação.
Outro capítulo importante da história patrimonial de Pedro Leopoldo diz respeito à
história e ao desenvolvimento ferroviário no município. Em 1895, houve a inauguração da
Estação Ferroviária Dr. Pedro Leopoldo, assim chamada em homenagem ao engenheiro
responsável pela construção do trecho que corta a cidade. A ferrovia também contribuiu
muito para o desenvolvimento da região. Consta que em 1901, a maior parte da população
de Pedro Leopoldo trabalhava na fábrica de tecido ou na estrada de ferro13. Desta época
conservam-se, além de alguns conjuntos residenciais de propriedade particular (alguns
ameaçados de descaracterização), especialmente dois conjuntos urbanos: o entorno da
Praça da Estação, na região central do município, e o entorno da praça Antônio Fernandes,
onde se encontra outra estação ferroviária, no distrito Dr. Lund. Ambas as estações,
propriedades da antiga Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), pertencem hoje à União e o
município tem planos para que sejam cedidas para a instalação mais adequada do Arquivo
Público Municipal e para a criação de um novo museu14.
Como mostra o Quadro 3.5.2, a proteção dos diversos imóveis mencionados é
predominantemente o tombamento ou inventário municipal. Uma das principais tarefas do
poder público municipal é, portanto, a de atuar de forma consistente na preservação e
valorização desse patrimônio, importante elemento da identidade local.

12

www.institutoholcim.org, acesso em 25 de julho de 2014.
GRANBEL. História de Pedro Leopoldo/MG. Publicado em Fevereiro 2011.
14
Segundo www.portaldatransparencia.gov.br está em vigência convênio para a execução da segunda etapa
do Memorial Chico Xavier, acesso em 27 de julho de 2012.
13
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Quadro3.5.2 –Patrimônio móvel e imóvel protegido no Município de Pedro Leopoldo

DISTRITO FIDALGO

Local

Foto

Identificação

Tombamento

Inventário

CAPÉLA DE
NOSSA
SENHORA DO
ROSÁRIO

Estadual
Decreto nº 17.729 de
27/01/1976

IEPHA
1985

CASA DE
FERNÃO DIAS

Estadual
Decreto nº 17.729 de
27/01/1976

IEPHA
1985

Estadual
Decreto nº 17.729 de
27/01/1976

IEPHA
1985

Estadual
Decreto nº 18.531 de
02/06/1987

Municipal
1985

Municipal
Decreto nº 534 de
11/04/2003

Municipal
1985

CONJUNTO DE IMAGENS DA CAPELA DE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
CONJUNTO
PAISAGÍSTICO
LAGOA E LAPA
DO SUMIDOURO

IMAGEM DE SÃO BENEDITO DA CAPELA DE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Fonte: Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.
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Quadro 3.5.2 –Patrimônio móvel e imóvel protegido no Município de Pedro Leopoldo
Local

Foto

Identificação

Tombamento

Inventário

CONJUNTO
RESIDENCIAL
RUA NOSSA
SENHORA DA
SAÚDE

Municipal
Decreto nº 217 de
14/04/1999

Municipal
1985

Municipal
Decreto nº 218 de
14/04/1999

Municipal
1985

Municipal
Decreto nº 221 de
29/04/1999

Municipal
1985

Municipal
Decreto nº 222 de
29/04/1999

Municipal
1985

Municipal
Decreto nº 223 de
29/04/1999

Municipal
1985

CONJUNTO
ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA
DE PEDRO
LEOPOLDO

Municipal
Decreto nº 452 de
12/12/2002

Municipal
1985

CHAMINÉ DA
ANTIGA
FÁBRICA DE
TECIDOS

Municipal
Decreto nº 534 de
11/05/2011

Não

ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA
DO DISTRITO DE
DR. LUND

Municipal
Decreto nº 533 de
11/04/2003

Municipal
1985

DISTRITO DR.
LUND

DISTRITO SEDE

DISTRITO SEDE

CONJUNTO RESIDENCIAL RUA SÃO PAULO

PRAÇA
INTERNA DA
FÁBRICA DE
TECIDOS
CASA DE
MÁQUINAS e
CASA DE FORÇA
DA FÁBRICA DE
TECIDOS
CASA DA CORPORAÇÃO MUSICAL
CACHOEIRA GRANDE E CASA DO
AÇOUGUE DA COOPERATIVA DE
OPERÁRIOS DA FÁBRICA DE TECIDOS

Fonte: Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.
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Numa visão mais abrangente, o Patrimônio Cultural engloba todo o universo das
manifestações humanas e não apenas o patrimônio material, ou seja, os bens imóveis e
móveis. Nesse aspecto, cabe ressaltar a riqueza cultural de Pedro Leopoldo, expressa num
amplo calendário de festas e eventos, como se observa no Quadro 3.5.3.
A Exposição Agropecuária, Pedro Leopoldo Rodeio Show, apesar de ser uma festa privada, é
considerada patrimônio, por se tratar de uma festa tradicional no município com atraçãoregional de pessoas
para seus shows e rodeios, no Parque de Exposições Assis Chateaubriand, de propriedade do Sindicato Rural.
No início do ano, acontece o Festival de Pedro Leopoldo (antes chamado Festival de Verão), que
organiza grandes shows e oficinas de arte e cultura, patrocinado pela cimenteira Holcim, através da Lei
Estadual de Incentivo a Cultura. Um mês antes do Carnaval, começa a festa o Boi da Manta, um bloco que
sai toda quarta e sábado, com banda e pessoas fantasiadas. O folclore tem seu espaço garantido no Encontro
de Guardas de Congo e, em abril acontece a Festa do Poste.

Cabe destacar a presença e força de diversas associações atuantes no município,
como: a Associação de Artesãos, que conta com um projeto a ser inaugurado pela
prefeitura de uma Feira de Artesanato a ser organizada quinzenalmente aos domingos na
Praça Francisco Xavier; a Associação Comunitária São Sebastião (ASSER), de teatro,
dança e congado, que apoia a festa do Boi da Manta com a produção de oficinas; a
Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região (COOPERART), que participa do
Festival de Pedro Leopoldo; os grupos de terceira idade Anos Dourados e Razão de Viver
que, em parceria com a prefeitura, realizam anualmente a Semana do Idoso; e a Liga de
Futebol de Pedro Leopoldo, responsável pela organização de diversos torneios para todas
as idades, também com apoio da prefeitura; além de diversas associações de bairro e de
moradores.
Finalmente, cabe registrar também que a prefeitura organizou, em 2013, um evento
de teatro ao ar livre, na praça Francisco Xavier. O evento teria sido um sucesso, uma vez
que a cidade não possui teatros ou cinemas e a prefeitura manifestou a intenção de torná-lo
anual.
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Quadro 3.5.3 – Calendário das principais festas e eventos de Pedro Leopoldo

Identificação

Data

FESTA DE REIS

06 de janeiro

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

20 de janeiro

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

27 de janeiro

FESTIVAL DE PEDRO LEOPOLDO

Sem data fixa

BOI DA MANTA

Pré-carnaval

CARNAVAL

Fevereiro / Março

FESTA DO POSTE

21 de abril

PEDRO LEOPOLDO RODEIO SHOW

Sem data fixa

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA (Distrito Dr. Lund)

Junho

FESTA JUNINAS

Junho / julho

FESTA DAS GUARDAS DE CONGOS

Agosto e setembro

DESFILE DA INDEPENDÊNCIA

07 de setembro

FESTA IMACULADA CONCEIÇÃO (Padroeira da cidade)

08 de dezembro

Fonte: Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.
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