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COMPARATIVO COM A PROPOSTA DA FUNDEP
PROPOSTA CONFORME PROJETO DE LEI FUNDEP

MACROZONAS DEFINIÇÃO

PROSTA ATUAL

SITUAÇÃO MACROZONAS

Zona de Proteção e 
Recuperação Ambiental 

(ZOPRA)

Engloba a Área de Preservação do Ecossistema Natural (APEN), 
a Área de Preservação dos Recursos Hídricos e Parques (APRHP), 
o Corredor  Ecológico de Articulação Área de Proteção Especial 
do Manso/Parque do Rola Moça (CE) e as Áreas Não Conformes 
(ANC).

Adaptada

Macrozona de Preservação 
Ambiental

Macrozona de Proteção de 
Mananciais

Zona de Contenção da
 Ocupação (ZCO)

Corresponde às áreas acima da cota 960, às áreas urbanas iso-
ladas Casa Branca e Palhano e suas respectivas áreas de influên-
cia,excluindo-se a Zona de Atividade de Mineração (ZAM), a Zona 
de Influência Direta da Rodovia 381 (ZIDRO) e a Zona de Proteção 
e Recuperação Ambiental (ZOPRA).

Adaptada Macrozona de Amortecimento 
Ambiental

Zona de Atividades
 Rurais (ZARU)

Corresponde à porção restante do território, não incluída em ne-
nhuma das outras zonas delimitadas. Adaptada

Macrozona de 
Desenvolvimento 

Agropecuário

Zona de Ocupação Intensiva 
e Urbanização Consolidada 

(ZOIUC)

Corresponde aos novos perímetros urbanos da cidade de Bru-
madinho e da Vila de Conceição do Itaguá e se caracteriza pelo 
padrão de urbanização, saturação viária e concentração de em-
pregos e serviços, além do uso residencial.

Adaptada
Macrozona Urbana da Sede e 

Conceição Do Itaguá

Zona de Atividades de 
Mineração (ZAM)

É constituída pelas áreas comprometidas com empreendimentos 
de mineração no território municipal.
As ZAM, após o fim da exploração mineral, deverão ser recupe-
radas de acordo com as características das zonas adjacentes, in-
clusive o Corredor Ecológico (CE), passando então a integrar o 
zoneamento limítrofe de maior extensão.Essas áreas integram as 
áreas rurais do Município.

Reinterpretada*

Zona de Influência Direta da
 Rodovia BR381 (ZIDRO)

Corresponde à faixa de 200 (duzentos) metros lindeira à faixa de 
domínio e non aedificandae da rodovia, incluindo o Vale do Ingá. Retirada

MAPA 04: PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO CONFORME PROJETO DE LEI FUNDEP

Macrozona de Preservação
 Ambiental 

Fomentar projetos de cobertura vegetal para proteção 
das camadas superficiais

Estimular o aproveitamento controlado do
 potencial hídrico

Fomentar a proteção às nascentes

Incentivar programas de controle 
aos processos erosivos

 Evitar parcelamentos do solo e 
empreendimentos industriais

Incentivar e fomentar o turismo de caráter natural e 
ecológico 

 Controlar as atividades minerárias e 
desenvolvimento e planejadas instrumentalizar política 
para a formação de corredores ecológicos e de conexão 

da paisagem;

Macrozona de Proteção de 
Mananciais 

Controlar o desenvolvimento de atividades 
de médio e grande porte

Estimular ações econômicas e urbanas 
de baixo impacto ambiental

Fomentar a requalificação e aprimoramento tecnológico 
dos estabelecimentos industriais atualmente existentes

Macrozona da
 Sede e Conceição do Itaguá

 Incentivar o aproveitamento do potencial turístico

Desenvolver atividades econômicas de 
baixo impacto ambiental

Fomentar o turismo de caráter natural e ecológico;

Estimular práticas de transição agroecológica e 
desenvolvimento rural sustentável

Desenvolver práticas sustentáveis 
relacionadas a expansão e produção imobiliária

Macrozona de Amortecimento
 Ambiental

Desenvolver atividades econômicas de 
baixo impacto ambiental

 Incentivar o aproveitamento do 
potencial turístico

Fomentar o turismo de caráter natural e ecológico;

Estimular práticas agroecológicas e de desenvolvimento 
rural sustentável

Desenvolver práticas sustentáveis 
relacionadas a expansão e produção imobiliária

Macrozona de Requalificação Urbanística, 
Econômica  E Ambiental

Promover a diversificação dos 
comércios e serviços locais

Apoio a abertura de pequenos negócios

Qualificar a mão de obra para operação 
na atividade econômica base

Requalificar e fortalecer a produção 
agropecuária nas áreas rurais

Controlar a atividade minerária a partir 
de práticas sustentáveis

Fomentar a diversificação e aprimoramento tecnológico 
da atividade econômica base

Canalizar investimentos para requalificação 
da infraestrutura urbana e rural

Macrozona de Desenvolvimento
 Agropecuário

  Fomentar atividades econômicas de 
baixo impacto ambiental

Promover o turismo ecológico e rural

Implementar práticas de agregação de valor 
à atividade agropecuária

Incentivar o associativismo e a produção pecuária

Fortalecer as cadeias produtivas e os 
canais de abastecimento interno

Incrementar o financiamento agropecuário, com 
estímulo a práticas sustentáveis, como as agroecológicas 

Constituir uma nova centralidade no município a partir 
da articulação dos núcleos urbanos de Aranha, Melo 

Franco e Marques

Aplicar restrições à supressão de vegetação e construir 
instrumentos de fomento à manutenção das áreas 

florestadas;

Aplicar instrumentos para a destinação prioritária de 
políticas de compensação ambiental.

DIRETRIZES GERAIS DE CADA MACROZONA

PROPOSTAS DE MACROZONEAMENTO 
MUNICIPAL

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA LEITURA TÉCNICA QUE NORTEARAM A PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO

MAPA 01: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS MAPA 02: MACROZONEAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RMBH

MAPA 03: HIDROGRAFIA E HIDROGEOLOGIA MAPA 04: ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E USO DA TERRA

Abaixo são reproduzidos os mapas da Leitura Técnica (Produto 4) que serviram para a definção e delimitação da proposta das Macrozonas Municipais. As informações completas e detalhadas podem ser conferidas no relatório da Leitura Técnica (Produto 4) 
disponível no site do Plano Diretor Participativo.

Esse processo de revisão do Plano Diretor teve como ponto de partida o Projeto de Lei de Revisão 
do Plano Diretor proposto pela FUNDEP em 2016. Neste quadro está aprentado o comparativo entre 
a proposta de Zoneamento da FUNDEP e a nova proposta de Macrozoneamento.

A  Revisão do Plano Diretor Participativo de Brumadinho tem como objetivo propor estratégias de planejamento capazes de promover o desenvolvimento 
municipal considerando a necessiidade de criação de uma nova ambiência urbana com enfoque na reintegração social, recuperação do meio ambiente, recu-
peração da infraestrutura e fomento à economia.
Para atender essas demandas, a nova proposta de revisão utiliza como conceito estruturante a delimitação de Macrozonas, com o intuito de estabelecer um 
referencial espacial para as estratégias de política urbana. A delimitação dessas áreas seguiram as características ambientais, econômicas, de infraestrutura e 
socias de cada região do município, bem como as demandas apresentadas pela população durante as Leituras Comunitárias e demais momentos participa-
tivos.
A partir da delimitação das Macrozonas foi possível estabelecer diretrizes, programas e políticas para o desenvolvimento do território municipal. 
A estrutura do Plano Diretor seguirá a seguinte organização:

Mapa de Macrozoneamento Municipal
MACROZONA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA, ECONÔMICA  E AMBIENTAL

Compreende áreas que são diretamente afetadas pela atividade minerária, abrangendo a bacia do Ribeirão Ferro Carvão e incorporando 
o perímetro urbano de Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão e Tejuco. Reúne localidades prioritárias para processos de requalificação 
e revitalização urbana e rural.

MACROZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS

Compreende áreas de relevância hídrica associadas à captação para abastecimento público da sede municipal e da região metropolitana, 
com usos restritos e que tem como prioridade a manutenção e recuperação dos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos.

A macrozona de Proteção de Manaciais foi delimitada a partir das bacias hidrográficas do Ribeirão Águas Claras  e do Ribeirão Rio 
Manso (Mapa 01 ponto  1  ).

MACROZONA URBANA DA SEDE E CONCEIÇÃO DO ITAGUÁ

Compreende as áreas vazias, centralidades e bairros consolidados do Distrito Sede e do Distrito de Conceição do Itaguá bem 
como de seu entorno. Caracteriza-se pela multiplicidade de usos, padrões de adensamentos e atividades econômicas no contexto 
municipal. 

MACROZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

São constituídas por áreas destinadas à manutenção de sistemas ecológicos e hídricos, que são relevantes para a dinâmica territorial 
e ambiental municipal e metropolitana. Abrange áreas com fragilidade ecológica associada à elevada declividade ou à presença de 
importantes aquíferos e ecossistemas de alta importância biológica e paisagística.

A delimitação da Macrozona de Preservação Ambiental coincide com o macrozoneamento de Proteção Ambiental Metropolitano 
(Mapa 02 ponto  1 ) e contempla as serras que fazem limite ao norte e à leste do município, Serra da Moeda, Serrinha, Serra da 
Calçada, Serra do Rola Moça, Serra da Jangada e Serra dos Três Irmãos. Corresponde as Unidades de Conservação de Proteção 
Integral (Mapa 01): Parque Estadual da Serra do Rola Moça (ponto  2), APA Paz Inhotim (ponto  3), Monumento Natural Mãe D’água 
e APA Sul (ponto 4 ). Além destes, incorpora maciços florestados relevantes (Mapa 04 ponto 1 ).

MACROZONA DE AMORTECIMENTO AMBIENTAL

Refere-se às zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 
e do Monumento Natural Mãe d’Água (Mapa 01 ponto 5 ). Apesar das normas ambientais específicas a que estão sujeitas e de sua 
relevância ambiental, a área está sob intensa pressão de ocupação. Por isso, nela serão privilegiadas a conectividade de paisagem e 
e restauração ecológica através de instrumentos de planejamento ambiental.

Necessidade de preservar o entorno do Parque 
da Serra do Rola Moça e as cachoeiras da mata. 
Manter sem invasões e expandir a área de 
preservação até área da Jangada.

(Leitura Comunitária em Casa Branca 
25/11/2019)

MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Compreende áreas com predominância da atividade agropecuária local (Mapa 04 ponto 2 ), sobretudo no cultivo de fruticultura 
e atividade pecuária extensiva. Apresenta menores índices de declividade, baixo nível de restrição de uso e ocupação de baixa 
densidade.

Diretrizes e propostas 
para cada Macrozona

Diretrizes e propostas 
para todo o município

Dimensão ambiental

Diretrizes Gerais das 
macrozonas

Dimensão econômica

Incentivo às atividades 
espécificas de Macrozona

Núcleos Turísticos

Fundo de Diversificação
 Econômica e Estímulo às 
Atividades Tecnológicas

Instrumentos de Gestão
 Democrática da Cidade

Política de Turísmo

Dimensão territorial Dimensão Social

Política de Saúde

Política de Educação

Política de Esporte, 
Lazer e Eventos

Política de Assistência 
Social

Política de Cultura e
 Preservação do Patrimônio 

Perímetros Urbanos

Zoneamento 
Urbano

Desenvolver atividades econômicas de 
baixo impacto ambiental

Promover a proteção das áreas de recarga do conjunto 
de tipologias de aquíferos associados às Serras

 Desenvolver programas de Pagamento por
 Serviços Ambientais;

Aplicar instrumentos para a destinação prioritária de 
políticas de compensação ambiental.

* As áreas mineradas estão marcadas com um Sobrezoneamento conforme apresentado no painel de Proposta de Sobrezoneamento Municipal
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A Mina da Jangada está em processo de voltar 
a operar, o que se entende que irá destruir as 
nascentes.

(Leitura Comunitária em Casa Branca 
25/11/2019)

A vocação de Casa Branca é o turismo 
agroecológico, gerido pela população local 
com visitação às cachoeiras, parques e fazendas 
produtoras pequenas. 

(Leitura Comunitária Casa Branca 25/11/2019)

Existem trilhas de interesse que passam por 
dentro de Palhano, mas acabam em terrenos de 
mineração ou de condomínios, teriam potencial 
turístico 

(Leitura comunitária Palhano 22/11/2019)

Indicou-se a necessidade de se desenvolver as 
pequenas empresas de cooperativas, organizar 
e identificar os produtores locais para se 
associarem 

(Leitura comunitária Palhano 22/11/2019)

Uma potencialidade seria o turismo da culinária, 
visitação dos bens tradicionais 

(Leitura Comunitária Casa Branca 25/11/2019)

Aranha tem potencial para se tornar uma 
centralidade para serviços e comércios, já 
que está no centro do Município e serve de 
passagem para outros lugares, com destaque 
para o Inhotim 

(Leitura Comunitária Aranha 11/11/2019)

Há um potencial de agricultura na região de 
Aranha e Melo Franco.

 (Leitura Comunitária Aranha 11/11/2019)

É necessário investir na agricultura, com 
fomento à manufatura e beneficiamento da 
produção agrícola para aumentar os ganhos 
para a população local.

(Reunião com as comunidades quilombolas 
26/11/2019)

“Necessidade de preservar o entorno do Parque 
da Serra do Rola Moça e as cachoeiras da mata. 
Manter sem invasões e expandir a área de 
preservação até área da Jangada”.

(Fala de munícipes Durante a Leitura 
Comunitária em Casa Branca 25/11/2019)

Foi apontada a presença de muitos agricultores 
locais e advindos de Tejuco antes do 
rompimento. A lama passou nas áreas agrícolas, 
as suprimindo.
(Reunião com os moradores de  Parque da 
Cachoeira  e Parque do Lago 20/12/2019)

Não há farmácia em Tejuco, apenas no PSF, e a 
padaria existente frequentemente está fechada.

(Leitura Comunitária Tejuco 10/11/2019)

Necessidade de preservação de recursos 
hídricos, principalmente em: Casa Branca, Serra 
do Rola Moça, Águas Claras e Mãe d’Água.

 (Leitura Comunitária Sede Municipal 
18/11/2019)

Há uma possibilidade de falta de água, Águas 
Claras pode não ter volume para a captação e a 
Estação de tratamento não pode não dar conta 
do volume.
(Leitura Comunitária Sede Municipal 
12/11/2019)

Em todas as reuniões que acontecem em 
Brumadinho o problema hídrico é o principal 
tema.

 (Leitura comunitária Sede Municipal 
12/11/2019)

É importante criar uma vida noturna e de 
eventos culturais para atrair o turista para a 
sede após a criação da ponte estadual

(Leitura comunitária Sede 18/11/2019)

População parece que só tem duas opções de 
emprego (mineração e condomínios)

(Leitura comunitária Piedade do Paraopeba 
21/11/2019)

O crescimento das pequenas empresas é uma 
via para reduzir a dependência da mineração .

(Leitura comunitária Sede 18/11/2019)

Informações obtidas durantes as Leituras Comunitárias realizadas 
dureante os meses de novembro e dezembro de 2019.
O relato completo das Leituras compõe o Produto 5 e está disponível
no site do Plano Diretor Partircipativo de Brumadinho.

Política de Proteção e Valorização das Comunidades 
Quilombolas de Brumadinho

Proteger e recuperar aquíferos
Proteger e recuperar aquíferos

Proteger e recuperar aquíferos

Instrumentos 
Urbanísticos

Instrumentos de Gestão
 Democrática da Cidade

Política de Acessibilidade
 e Mobilidade

Política de Habitação e Re-
gularização Fundiária

Política ambiental e de 
recusos hídricos

Sobrezoneamento 
Municipal

Política de Saneamento 
Básico


