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1 INTRODUÇÃO 

O município de Três Lagoas/MS perpassa nas últimas décadas por acelerado 

crescimento populacional, decorrente das mudanças na matriz econômica da região. 

O aumento de habitantes ocasionou efeitos diretos sobre a infraestrutura do 

município, sendo necessária a ampliação da área urbana e dos serviços públicos, o 

que não ocorreu de maneira similar, propiciando problemas ambientais, urbanísticos 

e estruturais na sede urbana. 

Historicamente, tanto a Lagoa do Meio quanto a Lagoa Menor sofreram de um longevo 

processo de interferências antrópicas, inicialmente pelas escavações para suprir a 

demanda por argila do setor cerâmico, cuja atividade atualmente não é mais 

desenvolvida na região, e posteriormente através das consequências decorrentes da 

expansão das áreas impermeabilizadas na cidade.  

As lagoas integram o sistema de drenagem do município, sendo área de descarga 

final das galerias de águas pluviais urbanas, de modo que durante as ocorrências de 

precipitações intensas e/ou períodos chuvosos, potencializou-se a oscilação dos 

níveis de água das lagoas em função dos elevados volumes aportados pelo 

escoamento superficial, com impactos principalmente na Lagoa do Meio. 

Além das problemáticas acima mencionadas, a região das lagoas está submetida a 

outros impactos antropogênicos, tais como a formação e o agravamento de processos 

erosivos, assoreamento, aporte de resíduos sólidos, além do incremento de cargas 

poluidoras pontuais e difusas lançadas na rede de drenagem pluvial. 

Pelo exposto, urge a demanda pelo planejamento de medidas que visem regularizar 

e adequar a região delimitada atualmente pela UC Monumento Natural das Lagoas, 

considerando os atuais usos preponderantes. Principalmente para que as lagoas 

possam desempenhar sua função enquanto bacias de contenção de maneira 

eficiente, mitigando ou eliminando impactos ambientais indesejáveis existentes ou que 

possam ser desencadeados na região. 

Neste sentido, o presente Estudo, objetivou conceber proposta que se enquadre nos 

aspectos ambientais, jurídicos e sociais para os usos futuros da região das Lagoas, 

considerando o contexto de ocupação e usos dados a UC. Dessa forma, as 



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

16 

recomendações ou adequações serão realizadas quanto aos ajustes cabíveis nos 

aspectos jurídicos para conferir efetividade e legalidade às ações a serem 

implementadas através do Estudo. 

A proposta de uso futuro foi estabelecida ponderando a situação passada e presente 

da região, os aspectos incidentes que caracterizam seu entorno embasando as 

tratativas que envolvem a situação fundiária, de usos e ocupação, das interferências 

antrópicas além da condição hidrológica da UC, mais especificamente, as que 

agregam melhorias em termos ambientais e urbanísticos às lagoas do Meio e Menor. 

O conteúdo englobou informações a respeito dos aspectos físicos e ambientais da 

região, para determinar possíveis correlações entre estes fatores que podem 

potencializar ou restringir as atividades planejadas para a adequação e regularização 

de usos no entorno das lagoas, minimizando os incômodos à sociedade e os riscos 

ambientais sobre as ações estruturantes demandadas. Analisou-se os aspectos 

demográficos, sociais e econômicos que caracterizam a localidade de modo a agregar 

conhecimento acerca do comportamento e dinâmica da população do entorno, 

também foram levantados os anseios da comunidade em relação a área delimitada 

atualmente pela UC. 

O projeto proposto foi desenvolvido através de 05 etapas, sendo a inicial 

correspondente a definição de seu escopo e concepção consolidado por meio da 

elaboração do Plano de Trabalho. Posteriormente, foram desenvolvidas etapas de 

levantamento de dados secundários (ETAPA 2, pág.17), e etapa de levantamento de 

dados primários (ETAPA 3, pág. 81). Em seguida, elaborou-se estudos preliminares a 

partir da análise conjunta dos dados obtidos anteriormente (ETAPA 4, pág.109), e por 

fim, desenvolveu-se a proposta de uso futuro (ETAPA 5, pág. 151), avaliando as 

alternativas de uso e intervenções viáveis do ponto de vista técnico, legal, ambiental 

e socioeconômico. As etapas de desenvolvimento do Estudo são apresentadas nos 

capítulos seguintes.  
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2 LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS (ETAPA 2) 

O presente capítulo é voltado a sistematização, análise e considerações com relação 

as informações bibliográficas levantadas/consultadas/solicitadas em fontes oficiais, 

com o intuito de embasar o processo de desenvolvimento dos estudos de concepção 

e proposta de uso futuro da região das Lagoas do Meio e Menor, localizadas no 

Município de Três Lagoas/MS. A partir das informações foi possível obter um 

panorama prévio das características, peculiaridades e problemáticas da região alvo 

do Estudo, através de dados preliminares obtidos de forma secundária que possam 

dar suporte para a incursão nos levantamentos primários (em campo) que 

complementarão os dados então obtidos, além de subsidiar a execução dos estudos 

previstos para as etapas subsequentes. 

A busca por dados secundários teve como foco informações referentes ao município 

de Três Lagoas/MS, com ênfase no perímetro atual da Unidade de Conservação que 

abrange as Lagoas do Meio e Menor. Destaca-se que nesta etapa foram levantadas 

informações sobre o arcabouço legal e aspectos jurídicos aplicáveis as situações que 

porventura caracterizem a área, dados bibliográficos e cartográficos relacionados a 

aspectos físicos, ambientais, demográficos, sociais, econômicos, além de dados 

acerca dos serviços básicos e infraestrutura urbana nas proximidades da área de 

estudo. 

2.1 Levantamento do Arcabouço Legal e Aspectos Jurídicos Aplicáveis 

Trata-se neste subcapítulo dos mecanismos legais que atuam direta e indiretamente 

com a temática do estudo de usos futuros da Região da Lagoas, nas esferas federal, 

estadual e municipal, englobando os aspectos jurídicos aplicáveis as unidades de 

conservação, meio ambiente, uso do solo, planejamento urbano e legislação fundiária. 

É de extrema relevância esta análise para que se promova em conformidade legal os 

usos futuros e a gestão ambiental da Região das Lagoas, fornecendo informações 

essenciais para a compreensão dos gestores e técnicos, que posteriormente deverão 

implementá-los. 
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De acordo com a Constituição Federal (CF/88), todos tem direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado cabendo ao Poder Público e a coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Além 

da Constituição existem outras legislações de âmbito Federal aplicáveis ao tema que 

são expostas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Legislação de âmbito federal relacionada à temática do estudo.  

Legislação Descrição 

Decreto n. 3.365, de 21 de 

junho de 1941. 
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 

Lei n. 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979. 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

Lei n. 6.938, de 31 de agosto 

de 1981. 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil 1988. 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 

seus habitantes.   

 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais. 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-

a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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Legislação Descrição 

Lei n. 7.797, de 10 de julho 

de 1989. 
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei n. 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei n. 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei n. 9.795, de 27 de abril 

de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Lei n. 9.985, de 18 de julho 

de 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. 

Lei n. 10.257, de 10 de julho 

de 2001. 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências. 

Decreto n. 4.340, de 22 de 

agosto de 2002. 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras 

providências. 

Decreto n. 5.758, de 13 de 

abril de 2006. 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, 

diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências 

Lei n. 12.651, de 25 de maio 

de 2012. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.º 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 

abril de 1989, e a Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 

outras providências. 

Lei n. 13.465, de 11 de julho 

de 2017. 

Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de 

créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 

fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a 

eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis, e 

dá outras providências.  

Fonte: Autores. 

No mesmo sentido, o Estado de Mato Grosso do Sul legisla sobre questões que 

envolvem meio ambiente através da Constituição Estadual, as quais são referenciais 

para o desenvolvimento dos instrumentos legais temáticos (leis, decretos, entre 

outros) vigentes na sua territorialidade em consonância ao texto constitucional da 

república e normativos legais federais. 

É necessário evidenciar que o Estado de Mato Grosso do Sul através do Decreto 

Estadual n. 12.725/2009 conferiu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 

Sul (IMASUL) a função de propor, coordenar e executar a política de meio ambiente 

em todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul, e fazer cumprir as legislações 

(federal e estadual) sobre essa atividade (MATO GROSSO DO SUL, 2009). O 
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conjunto de normas estaduais que se correlacionam com o objeto deste estudo, são 

apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Legislação de âmbito estadual relacionada à temática do estudo.  

Legislação Descrição 

Lei n. 90, de 2 de junho de 1980. 
Dispõe sobre as alterações do meio ambiente, estabelece normas de 

proteção ambiental e dá outras providências. 

Lei n. 334, de 02 de abril de 1981. Dispõe sobre o Zoneamento Industrial em Mato Grosso do Sul. 

Lei Complementar n. 57, de 4 de janeiro de 

1991. 

Dispõe sobre a regulamentação do artigo 153, parágrafo único, II, da 

Constituição do Estado. 

Lei n. 1.488, de 3 de maio de 1994. Concede incentivas fiscais destinadas ao reflorestamento. 

Lei Complementar n. 77, de 7 de dezembro 

de 1994. 

Altera a redação de dispositivo da Lei Complementar n. 57, de 4 de 

janeiro de 1991, e dá outras providências. 

Lei n. 1.721, de 18 de dezembro de 1996. 
Institui o Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos 

Lesados, e dá outras providências. 

Lei n. 2.043, de 7 de dezembro de 1999. 
Dispõe sobre a apresentação de projetos de manejo e conservação 

de solos e dá outras providências. 

Lei n. 2.080, de 13 de janeiro de 2000. 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes 

à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado de Mato 

Grosso do Sul visando o controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais, e dá outras providências. 

Lei n. 2.223, de 11 de abril de 2001. 

Responsabiliza os proprietários e arrendatários de imóveis rural e 

urbano, pela poluição hídrica dos rios-cênicos, e dá outras 

providências 

Lei n. 2.256, de 9 de julho de 2001. 
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Controle Ambiental, e dá 

outras providências. 

Lei n. 2.259, de 9 de julho de 2001. 

Dispõe sobre o rateio do índice de 5% (cinco por cento) previsto no 

art. 1º, III, “f”, da Lei Complementar n. 57, de 4 de janeiro de 1991, 

com redação dada pela Lei Complementar n. 77, de 7 de dezembro 

de 1994, e dá outras providências. 

Lei n. 2.406, de 29 de janeiro de 2002. 

Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dá outras 

providências. 

Lei n. 3.709, de 16 de julho de 2009. 

Fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para 

empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental 

negativo não mitigável, e dá outras providências. 

Lei n. 4.163, de 2 de janeiro de 2012. 

Disciplina, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a exploração 

de florestas e demais formas de vegetação nativa, a utilização de 

matéria prima florestal, a obrigação da reposição florestal e altera 

dispositivo da Lei n. 3.480, de 20 de dezembro de 2007. 

Lei n. 4.219, de 11 de julho de 2012. 

Dispõe sobre o ICMS Ecológico na forma do art. 1°, inciso III, alínea 

“f”, da Lei Complementar n. 57, de 4 de janeiro de 1991, na redação 

dada pela Lei Complementar n. 159, de 26 de dezembro de 2011, e 

dá outras providências. 

Lei n. 4.555, de 15 de julho de 2014. 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, no 

âmbito do Território do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 

providências. 
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Legislação Descrição 

Decreto n. 14.023, de 31 de julho de 2014. 

Regulamenta a Lei Estadual n. 4.219, de 11 de julho de 2012; 

disciplina aspectos do Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação (CEUC), e estabelece diretrizes para o rateio do 

percentual da parcela de receita prevista no art. 153, parágrafo único, 

inciso II, da Constituição do Estado, referente ao ICMS Ecológico. 

Decreto n. 14.366, de 29 de dezembro de 

2015. 

Regulamenta disposições da Lei Estadual n. 4.219, de 11 de julho de 

2012; disciplina aspectos do Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação (CEUC); cria o Programa Estadual do ICMS Ecológico 

e estabelece diretrizes para o rateio do percentual da parcela de 

receita prevista no art. 153, parágrafo único, inciso II, da Constituição 

do Estado, referente ao ICMS Ecológico. 

Lei n. 5.287, de 13 de dezembro de 2018. 
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental, e dá outras 

providências. 

Decreto n. 15.178, de 08 de março de 

2019.  

Altera a redação ao art. 13 do Decreto n. 14.366, de 29 de dezembro 

de 2015, que regulamenta disposições da Lei Estadual n. 4.219, de 

11 de julho de 2012; disciplina aspectos do Cadastro Estadual de 

Unidades de Conservação (CEUC); cria o Programa Estadual do 

ICMS Ecológico e estabelece diretrizes para o rateio do percentual 

da parcela de receita prevista no art. 153, parágrafo único, inciso II, 

da Constituição do Estado, referente ao ICMS Ecológico. 

Fonte: Autores. 

Em consonância com a Constituição Federal, os municípios podem legislar sobre 

assuntos de interesse local, desde que não infrinjam leis estaduais e federais. Dessa 

maneira, é imprescindível a análise das legislações municipais para o objeto dos 

estudos. As legislações de âmbito municipal são apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Legislação de âmbito municipal relacionada à temática do estudo. 

Legislação Descrição 

Lei n. 698, de 14 de março de 1985. 
Dispõe sobre o código de obras do município de Três Lagoas/MS, 

altera dispositivos, a redação, e dá outras providências. 

Lei Orgânica. Lei Orgânica do município de Três Lagoas/MS. 

Lei n. 1.328, de 29 de abril de 1997. 
Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

CONDEMA, e dá outras providências. 

Lei n. 2.083, de 28 de setembro de 2006. 
Institui o Plano Diretor do município de Três Lagoas e dá outras 

providências. 

Lei n. 2.298, de 18 de novembro de 2008. 
Dispõe sobre o sistema de licenciamento ambiental - SILAM, cria o 

Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA e dá outras providências. 

Lei n. 2.301, de 25 de novembro de 2008. 
Dispõe sobre a Política Municipal de Habitação e dá outras 

providências. 

Lei n. 2.418, de 23 de dezembro de 2009. 
Dá nova redação ao Código de Posturas do município de Três 

Lagoas - MS e dá outras providências. 

Lei n. 2.579, de 27 de março de 2012. 

Institui o programa de incentivo à regularização de edificações em 

desacordo com as leis municipais de n. 698 de 14 de maio 1985 - 

Código de Obras do município, n. 2.083, de 28 de setembro de 2006 

- Plano Diretor de Três Lagoas e Lei n. 2418, de 23 de dezembro de 

2009 - Código de Posturas e dá outras providências. 
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Legislação Descrição 

Lei n. 2.672, de 18 de dezembro de 2012. 
Altera dispositivos da Lei n. 2083, de 28 de setembro de 2006 (Plano 

Diretor do município de Três Lagoas) e dá outras providências. 

Lei n. 2.780, de 17 de dezembro de 2013. 
Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, paisagístico e 

cultural do município de Três Lagoas e dá outras providências. 

Lei n. 2.803, de 25 de fevereiro de 2014. 
Cria o Conselho Municipal da Cidade de Três Lagoas/MS e dá outras 

providências. 

Lei n. 2.867, de 16 de dezembro de 2014. 

Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o 

Sistema Municipal de Saneamento Básico, institui o Plano Municipal 

de Saneamento Básico e dá outras providências. 

Lei n. 3.090, de 22 de março de 2016. 
Dispõe sobre concessão e permissão de uso de área pública no 

município. 

Decreto n. 188, de 13 de dezembro de 

2016. 

Dispõe sobre a criação da unidade de conservação denominada 

Monumento Natural das Lagoas e dá outras providências. 

Lei n. 3.333, de 19 de setembro de 2017. 
Cria o Conselho Consultivo do Monumento Natural das Lagoas e dá 

outras providências. 

Decreto n. 281, de 12 de dezembro de 

2017. 

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Consultivo do 

Monumento Natural das Lagoas. 

Lei n. 3.384, de 05 de janeiro de 2018. 
Institui a comissão permanente de avaliação de imóveis da Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas. 

Lei n. 3.388, de 05 de janeiro de 2018. 
Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Código Municipal 

de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS e dá outras providências. 

Lei n. 3.626, de 17 de dezembro de 2019. 
Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente de Três Lagoas/MS, e dá 

outras providências. 

Resolução n. 001 do Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente, de 30 de 

setembro de 2013. 

Proíbe a pesca e banho nas águas da Lagoa Maior de Três Lagoas 

e dá outras providências. 

Fonte: Autores. 

O Plano Diretor do município de Três Lagoas/MS (TRÊS LAGOAS, 2006), define que 

a área de preservação permanente no entorno de corpos d’água, nascentes, lagoas, 

lagos, reservatórios e áreas úmidas deverá abranger uma faixa de no mínimo 50 

metros (Art. 26). Ademais, a referida lei traz o zoneamento do território, sendo dividida 

a área urbanizada (Macro área Urbana) em 7 macrozonas, com usos distintos. A UC 

Monumento Natural das Lagoas está na Macrozona Urbana de Uso Sustentável, 

sendo os seguintes usos permitidos: 

"Art. 56-I O Uso e ocupação do solo da Macrozona Urbana de Uso 

Sustentável deve considerar as fragilidades ambientais do território com o 

intuito de promover uma ocupação equilibrada que resguarde e valorize o 

patrimônio ambiental do Município, através de:  

I - Usos locais diversificados;  

II - Lotes médios;  
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III - baixa densidade construtiva; I 

IV - baixa taxa de ocupação;  

V - alta taxa de permeabilidade;  

[...]” 

Ainda em âmbito municipal, a Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal n. 

3.626/2019) estabelece que em áreas de preservação permanente, públicas ou 

privadas, não são permitidas atividades degradadoras, sendo possível apenas 

atividades para preservação e recuperação (Art. 22, § 1º). Outra legislação pertinente 

é a Lei Municipal n. 2.780/2013 (TRÊS LAGOAS, 2013a) que dispõe sobre a proteção 

do patrimônio histórico, paisagístico e cultural do município, que aborda em seu art. 

4º que a proteção do patrimônio se dará por meio de inventários, levantamentos e 

pesquisas, registros, fiscalização, desapropriação, e outras formas de acautelamento, 

conservação e preservação. 

Tendo em vista que a Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, 

criada pelo Decreto Municipal n. 188/2016 (TRÊS LAGOAS, 2016a) com o objetivo de 

preservar sítios naturais e conservar a região das Lagoas, possui parte da área com 

ocupação privada, e considerando os demais normativos citados, pode haver 

necessidade de desapropriação dos imóveis presentes na área de abrangência da 

UC. 

A legislação voltada para a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) foi estabelecida 

na Lei Federal n. 13.465/2017 (BRASIL, 2017) a qual apresenta normas gerais e 

procedimentos aplicáveis à regularização incluindo medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais relacionadas aos aspectos fundiários. Existem duas 

possibilidades de regularização fundiária urbana a Reurb de Interesse Social (Reurb-

S) que é aplicável aos núcleos urbanos informais compostos majoritariamente por 

população de baixa renda; e a Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) que é 

aplicável a população que não se encaixa na modalidade anterior. 

A referida lei apresenta no artigo 11 que no caso de a Reurb abranger área de UC de 

uso sustentável que admita regularização, será necessário estudo que comprove que 

a regularização fundiária irá melhorar a condição ambiental em comparação a 

ocupação informal anterior da área. Em caso de necessidade de desapropriação, na 

regularização fundiária cabe a desapropriação por interesse social, nos termos da Lei 
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Federal n. 4.132/1962 (BRASIL, 1962) sendo a preservação de cursos e mananciais 

de água considerada interesse social (art. 2º, inciso VII). 

Considerando que a desapropriação pode ser realizada pelo órgão municipal 

responsável, a legislação municipal, em seu arcabouço legal, dispõe da Lei Municipal 

n. 3.384/2018 (TRÊS LAGOAS, 2018), que institui comissão permanente de avaliação 

de imóveis da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Fica estabelecido no art. 2º, inciso 

II, que compete à Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do Município de 

Três Lagoas: avaliar os imóveis particulares para todas as formas de aquisição, 

desapropriação, indenização, alienação, dação em pagamento, locação, loteamentos 

e condomínios no que couber e outras finalidades intrínsecas do Poder Público 

Municipal. 

O processo de desapropriação realizado pela PMTL é realizado conforme o Decreto 

Federal n. 3.365/1941 (BRASIL, 1941). Primeiro é declarado de utilidade pública para 

fins de desapropriação os imóveis que serão objeto de desapropriação. O ato 

desapropriatório pode ocorrer por via administrativa, na qual o Poder Público realiza 

oferta indenizatória e esta é aceita pelo expropriado, ou por via judicial, quando ocorre 

a recusa da oferta e então, é realizada Ação de Desapropriação Indireta. 

As famílias atingidas pela desapropriação passarão por cadastro social para que 

sejam desenvolvidas ações de identificação das moradias e benfeitorias, qualificação 

e avaliação das moradias. Serão elaborados estudos para a efetiva realocação das 

famílias atingidas para moradias sociais. Essas ações, se necessárias, serão 

desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social em conjunto com o Departamento 

de Habitação e com o Departamento de Regularização Fundiária.  

2.2 Aspectos Físicos e Ambientais 

Neste subcapítulo serão apresentados os aspectos físicos e ambientais do município 

de Três Lagoas/MS e da área de estudo, para subsidiar as próximas etapas de 

levantamento de dados e proposições. Tendo em vista que a área de estudo 

compreende o limite da UC Monumento Natural das Lagoas, será dada especial 

atenção as informações sobre a unidade para embasar sua reavaliação e proposições 

futuras de uso para a região.  
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2.2.1 Climatologia 

No município de Três Lagoas/MS ocorre o Clima Tropical (Figura 1), com 

característica úmido com 1 a 3 meses secos, sendo o verão a estação chuvosa e o 

inverno a estação seca (IBGE, 2002). Em relação a pluviosidade, as precipitações 

pluviométricas anuais variaram entre 1.200mm e 1.400mm aproximadamente, sendo 

o período mais chuvoso entre novembro e fevereiro. 

 
Figura 1 - Classificação climática para o Estado de Mato Grosso do Sul, destacando o município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2002). 
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A partir dos dados da estação automática A704 do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) a temperatura média verificada entre os anos de 2015 e 2019 foi de 25,35°C, 

sendo junho e julho os meses mais frios (Tabela 1). Os menores valores de umidade 

relativa do ar foram amostrados nos meses de julho, agosto e setembro. 

Tabela 1 - Dados meteorológicos registrados no período de 2015 e 2019 no município de Três Lagoas/MS. 

PERÍODO 

Temperatura do Ar 

Média 

Umidade Relativa do Ar 

Média (1) 

Precipitação Mensal 

Média 

(°C) (%) (mm) 

2
0

1
5

-2
0

1
9
 

Janeiro 27,52 70,37 236,04 

Fevereiro 27,25 71,09 155,68 

Março 26,92 71,94 110,96 

Abril 26,11 65,92 69,00 

Maio 22,99 70,58 66,40 

Junho 21,38 67,10 35,36 

Julho 21,71 61,43 21,28 

Agosto 23,18 56,93 24,71 

Setembro 25,91 60,02 52,82 

Outubro 27,09 68,07 121,81 

Novembro 26,77 69,97 186,52 

Dezembro 27,40 69,39 138,85 

MÉDIA 25,35 66,90 101,62 

Fonte: Autores, a partir de INMET (2021). 

Nota: (1) Para o cálculo das médias foram utilizados os dados processados e disponíveis obtidos através da página 

virtual do INMET (2021) referentes ao período de 01/01/2015 a 31/12/2019, desconsiderando-se os períodos com 

falhas de medição. 

 

2.2.1.1 Balanço hídrico 

O balanço hídrico é a quantificação das entradas e saídas de água de um sistema em 

um determinado espaço de tempo. Trata-se de uma ferramenta que auxilia o 

entendimento dos processos envolvidos no ciclo hidrológico da região, abordando o 

armazenamento de água no solo. A Tabela 2 demonstra o balanço hídrico no 

município de Três Lagoas/MS de acordo com os dados do INMET entre os anos de 

2016 e 2020.  
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Tabela 2 - Dados do balanço hídrico registrados no período de 2016 a 2020 no município de Três 
Lagoas/MS. 

Mês 
Precipitação 

(mm) 

ET0 
(1) 

(mm) 

ETR (2)  

(mm) 

Armazenamento 

de água no solo  

(%) 

Deficiência 

Hídrica (3) 

(mm) 

Excedente 

hídrico (4) 

(mm) 

Janeiro 238,19 100,59 84,42 40,45 16,17 147,02 

Fevereiro 138,90 84,24 70,06 39,88 14,18 70,21 

Março 86,42 104,08 63,99 33,28 40,09 35,40 

Abril 70,11 99,34 40,24 25,91 59,10 29,09 

Maio 49,37 82,98 30,15 25,16 52,83 28,75 

Junho 32,95 85,73 21,86 18,75 63,88 18,67 

Julho 9,03 109,31 12,81 12,33 96,50 0,00 

Agosto 22,91 154,61 22,32 7,94 132,29 0,00 

Setembro 32,82 198,51 22,21 10,52 176,30 3,19 

Outubro 102,25 156,58 63,18 25,05 93,40 24,95 

Novembro 129,52 124,41 62,51 32,26 61,90 70,56 

Dezembro 104,81 132,84 61,20 22,64 71,65 44,51 

MÉDIA 84,78 119,44 46,25 24,51 73,19 39,36 

Fonte: Autores, a partir de INMET (2021b). 

Nota: (1) ET0 = Evapotranspiração de referência; (2) ETR = Evapotranspiração real; (3) Os valores apresentados 

correspondem ao saldo hídrico médio mensal do período de 2016 a 2020, de forma que nos meses em que houve 

saldo excedente, considerou-se nula a deficiência hídrica e naqueles em que houve saldo “negativo”, considerou-

se nulo o excedente hídrico. 

A relação entre precipitação e evapotranspiração é apresentada no Gráfico 1 para o 

agrupamento do Balanço Hídrico normal mensal para o município de Três Lagoas/MS, 

a partir dos dados disponibilizados pelo INMET (2021b). 

 
Gráfico 1 - Balanço hídrico normal mensal registrado no período de 2016 a 2020 no município de Três 
Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, a partir de INMET (2021b). 
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O saldo médio mensal do balanço hídrico é demonstrado no Gráfico 2, é possível 

verificar que entre os meses de janeiro e março ocorre excedente de água no solo, e 

entre os meses de abril e novembro há déficit, sendo o pico em setembro. Esta 

diferença está relacionada aos períodos chuvosos e de estiagem, nos períodos de 

chuva (meses de janeiro e fevereiro) há o acúmulo de água no solo, e durante o 

período de seca (meses de julho e agosto) ocorre o déficit de água no solo. 

 
Gráfico 2 - Extrato do balanço hídrico médio mensal do período de 2016 a 2020 no município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de INMET (2021b). 

Nota: Os valores apresentados correspondem ao saldo hídrico médio mensal do período de 2016 a 2020, de forma que nos 

meses em que houve saldo excedente, considerou-se nula a deficiência hídrica e naqueles em que houve saldo “negativo”, 

considerou-se nulo o excedente hídrico. 

A variação de excedente e déficit traduzida em balanço hídrico é fundamental para 

que tanto na etapa de estudos hidrológicos, quanto na etapa de planejamento seja 

considerada a dinâmica hídrica, contribuindo para identificar conforme os períodos 

anuais de maior incidência pluviométrica, e consequentemente de excedente hídrico, 

que tem impacto direto sobre as áreas inundáveis/alagáveis na unidade de 

conservação o comportamento e abrangência da mancha de inundação das lagoas. 

2.2.2 Fauna 

Por ser um ambiente quase que exclusivamente antrópico, a fauna ocorrente na 

região do Monumento Natural das Lagoas, é caracterizada pela presença de animais 

exóticos e nativos. Em muitos dos imóveis rurais, ainda há o predomínio da pecuária, 

com criações de equinos e bovinos, além de outros animais domésticos típicos, como 

cães, gatos e galináceos. 
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Em levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, no ano de 2008, 

como parte do Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência do Circuito das Lagoas 

(TRÊS LAGOAS, 2008), foi caracterizada a fauna na região das três lagoas, com 

levantamento da mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna. No geral, a 

ocorrência de espécies se deu com maior diversidade na Lagoa Menor, devido aos 

fragmentos de vegetação presentes na área e ao maior distanciamento do centro 

urbano. 

2.2.2.1 Mastofauna 

Considerando a mastofauna foram identificadas as espécies de tatu peba (Euphractus 

sexcinctus), tatu galinha (Dasypus novemcinctus), cutia (Dasyprocta azarae), 

tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla), e capivara (Hydrochaeris). A baixa 

ocorrência de mamíferos na região é proveniente do processo de urbanização que 

descaracterizou a vegetação nativa, entre as espécies citadas a que apresentou maior 

número de indivíduos foi a capivara, devido a boa adaptação aos ambientes urbanos. 

2.2.2.2 Avifauna 

Na amostragem de avifauna foram identificadas 51 espécies de aves nas Lagoas do 

Meio e Menor, sendo que a Lagoa Menor apresentou o maior número. As espécies 

amostradas são espécies comuns à ambientes antropizados, com pouca sensibilidade 

às perturbações antrópicas e, a maioria é independente de ambientes florestais. O 

Quadro 4 exibe a relação de aves amostradas na região, segundo o levantamento 

realizado no ano de 2008 pela Prefeitura Municipal (TRÊS LAGOAS, 2008). 

Quadro 4 - Espécies de aves amostradas na Lagoa do Meio e Lagoa Menor. 

ORDEM Família Espécie Nome popular 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 
Egretta thula Garça-branca-pequena 

Butorides striata Socozinho 

Cathartidae Cathartes aurea 
Urubu-de-cabeça-

vermelha 

ANSERIFORMES Anatidae 
Dendrocygna viduata Irerê 

Dendrocygna autumnalis Asa-branca 

FALCONIFORMES 
Accipitridae Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro 

Falconidae Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 

GRUIFORMES Aramidae Aramus guarauna Carão 
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ORDEM Família Espécie Nome popular 

Rallidae Gallinula chloropus Frango-d’água-comum 

CHARADRIIFORMES 
Jacanidae Jacana Jaçanã 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

COLUMBIFORMES Columbidae 

Columba picazuro Asa-branca 

Columba cayennensis Pomba-galega 

Zenaida auriculata Avoante 

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão 

Scardafella squammata Fogo-pagou 

PSITTACIFORMES Pisittacidae 

Ara ararauna Canindé 

Brotogeris chiriri 
Periquito-de-encontro-

amarelo 

Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

APODIFORMES Trochilidae 

Eupetomena macroura Tesourão 

Chlorostilbon lucidus 
Besourinho-de-bico-

vermelho 

Thalurania furcata 
Beija-flor-de-tesoura-

verde 

Glaucis hirsutus 
Balança-rabo-de-bico-

torto 

CORACIIFORMES Alcedinidae Ceryle torquatus Martim-pescador-grande 

PICIFORMES 
Galbulidae Galbula ruficauda 

Bico-de-agulha-de-rabo-

vermelho 

Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 

PASSERIFORMES 

Furnariidae 
Furnarius rufus João-de-barro 

Phacellodromus rufifrons João-graveto 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Choca-barrada 

Tyrannidae 

Arundinicola leucocephala 
Lavadeira-de-cabeça-

branca 

Camptostoma obsoletum Risadinha 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira 

Machetornis rixosa Bentevi-do-gado 

Tyrannus melancholicus Suiriri 

Megarynchus pitangua Neinei 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Corvidae Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra 

Turbidae Turdus leucomelas. Sabiá-barranco 

Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Vireonidade Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Passeridae Passer domesticus Pardal 
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ORDEM Família Espécie Nome popular 

PASSERIFORMES Emberezidae 

Euphonia chlorotica Fi-fi-verdadeiro 

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro 

Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto 

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto 

Sporophila lineola Bigodinho 

Sporophila caerulescens Papa-capim 

Sicalis flaveola 
Canário-da-terra-

verdadeiro 

Volatinia jacarina Tiziu 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

2.2.2.3 Herpetofauna 

A herpetofauna corresponde a população de répteis e anfíbios. As espécies de 

anfíbios amostradas na Lagoa Menor, segundo o levantamento realizado pela PMTL 

(TRÊS LAGOAS, 2008) foram: Scinax fuscovarius (perereca-do-cerrado), S. 

fuscomarginatus (perereca) e Dendropsophus minutus (perereca-pequena), e 

Leptodactylus chaquensis (rã). 

Quanto as espécies de répteis, as amostradas pelo levantamento na Lago Menor 

foram a Tropidurus cf. torquatus (lagarto) e Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-

parede). Também foi relatado pelos moradores da região a ocorrência da espécie 

Tupinambis merienae (Teiú) e a espécie de cobra Eunectes notaeus (sucuri). 

Na Lagoa do Meio foram amostradas as espécies de anfíbios Chaunus schneideri 

(sapo cururu), S.  fuscomarginatus (perereca) e D. minutus (perereca pequena), L. 

chaquensis (rã), L. fuscus (rã-bicuda ou rã assobio) e L. podicipinus (rã).  

Considerando a população de répteis, foram identificadas na Lagoa do Meio a espécie 

Tropidurus cf. torquatus (lagarto), e a Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-parede). A 

partir do relato de moradores da região também se identificou a presença das espécies 

de serpentes Eunectes notaeus (sucuri) e jararacuçu (nome popular atribuído a 

diferentes espécies, por exemplo, Bothrops moojeni, B. mattogrossensis e 

Hydrodinastis gigas) e do lagarto A. ameiva (calango).  
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2.2.2.4 Ictiofauna 

Considerando a ictiofauna foram identificadas 20 espécies nas lagoas (Quadro 5) 

entre espécies nativas e introduzidas pela ação humana, no levantamento realizado 

pela Prefeitura Municipal (TRÊS LAGOAS, 2008). 

Quadro 5 - Espécies de peixes amostradas na região das três lagoas.  

ORDEM Família Espécie Nome popular 

PERCIFORMES Chichlidae 

Cichla ocellarias - 

Cichla temensis - 

Oreochromis niloticus  Tilápia do Nilo 

Tilapia rendali  Tilápia rendali 

Sarotherodon hornorum  Tilápia zanzibar 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Astyanax sp  Lambari 

Markiana nigripinnis  Lambari-campo 

Moenkhausia 
sanctaefilomenae  

Lambari-pequira 

Moenkhausia dichroura  Lambari 

Astyanax bimaculatus  Lambari 

Piaractus mesopotamicus  Pacu (bacia do Prata) 

Pygocentrus nattereri  Piranha 

Frythrinidae Hoplias malabaricus  Traíra, Lobó 

Lepidosirenidae Lepidosiren paradoxa  Piramboia 

GYMNOTIFORMES 

Rhamphichthyidae Rhamphichthys hahni  Tuvira-bicuda 

Sternopygidae 

Eigenmannia trilineata  Tuvira 

Eigenmannia virescens  Tuvira 

Eigenmannia sp.  Tuvira 

Auchenipteridae Parauchenipterus galeatus  Caboge 

Anostomidae Leporinus elongatus  Piapara 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

O levantamento da PMTL constatou pesca de subsistência e pesca recreativa nas três 

lagoas, no entanto identificou-se que a ictiofauna das lagoas é pobre qualitativamente 

e quantitativamente, necessitando de manejo para repor as cadeias tróficas aquáticas. 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Três Lagoas (CONDEMA) 

possui a Resolução n. 001/2013 (TRÊS LAGOAS, 2013b) que proíbe a pesca e banho 

nas águas da Lagoa Maior, não sendo a resolução estendida a Lagoa do Meio e a 

Lagoa Menor. No entanto, o normativo atribui a proibição de balneabilidade e de 

consumo dos peixes a baixa qualidade das águas e a presença de espículas de 

espongilito, fatores também encontrados na Lagoa do Meio e na Lagoa Menor.  
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2.2.3 Vegetação 

O município de Três Lagoas/MS integra dois biomas o Cerrado e a Mata Atlântica. O 

Cerrado ocupa área de 9,26 km² do perímetro urbano, apresenta formação savana 

com vegetação arbórea de raízes profundas, troncos lenhosos e tortuosos, também 

pode apresentar gramíneas e arbustos de raízes superficiais. O cerrado apresenta 

grande riqueza biológica e é considerado um dos biomas mais ricos e ameaçados do 

planeta. 

O Bioma Mata Atlântica se encontra nas áreas marginais do Rio Paraná e Rio Sucuriú. 

Apresenta formação Floresta Estacional Semidecidual, que ocupa ambientes que 

transitam entre a zona úmida costeira e o ambiente semiárido e é conhecida como 

“mata seca” e Formações Pioneiras, que estão relacionadas às áreas 

pedologicamente instáveis, submetidas aos processos de acumulação fluvial, 

lacustre, marinha e fluviomarinha. Há também na região o domínio Contato Savana/ 

Floresta Estacional, que é uma formação vegetal caracterizada pela transição entre 

os biomas Cerrado e Mata Atlântica. A Figura 2 apresenta os domínios encontrados 

na região urbanizada do município de Três Lagoas/MS. 

A área municipal de Três Lagoas é composta por vegetação de savana (cerrado) e 

vegetação de contato entre savana e floresta estacional. Além disso, considerando os 

usos antrópicos a região possui as diferenciações de vegetação Pecuária, campos e 

pastagens utilizados para o manejo de gado; e Florestamento e Reflorestamento que 

são as áreas com plantios de eucalipto e silvicultura. 
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Figura 2 - Domínios de vegetação de ocorrência na área urbanizada de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2021). 

Na área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas, a vegetação é 

caracterizada por espécies nativas e exóticas, decorrente do processo de ocupação. 

Em levantamento de flora realizada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas no ano 

de 2008, para o Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (TRÊS LAGOAS, 

2008), verificou-se que no entorno da Lagoa do Meio a vegetação é composta 
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principalmente por espécies ruderais, há também presença de gramíneas 

características de área de pasto e de espécies frutíferas não nativas. 

O mesmo levantamento indicou que na área da Lagoa Menor a vegetação apresenta 

característica de regeneração natural, com rebrota de espécies de cerrado arbóreo, 

vegetação nativa da região. Mesmo sendo menos impactada pela urbanização, a 

Lagoa Menor apresentava indivíduos arbóreos exóticos, que possivelmente foram 

introduzidos pela população residente próxima a lagoa. 

As espécies encontradas na região são apresentadas nos quadros a seguir. Foram 

identificadas 31 espécies consideradas lenhosas, apresentadas no Quadro 6, entre 

elas espécies encontradas em áreas nativas de Cerrado, como o Jatobá-do-Cerrado 

e as espécies de Ipê. 

Quadro 6 - Espécies lenhosas identificadas na região das três lagoas. 

Família Espécie Nome popular 

Annonaceae 

Astronium fraxinifolium Gonçalo 

Annona coriácea Araticum 

Annona crassiflora Araticum 

Duguetia furfuracea Pindaíba 

Xylopia aromática Pindaíba 

Apocynaceae Hancornia speciosa Mangabeira 

Bignoniaceae 
Tabebuia roseo-alba Ipê-branco 

Tabebuia impetiginosa Ipê-roxo 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Pequi 

Chrysobalanaceae Couepia grandiflora Oiti 

Euphorbiaceae 
Croton urucurana Sangra-d`água 

Sapium bigladulatum  Pau-de-leite 

Leguminosae 

Anadenanthera falcata Angico 

Andira cuyabensis Angelim 

Bauhinia sp. Pata-de-vaca 

Dipterix alata Cumbaru 

Hymenaea stigonocarpa Jatobá-do-cerrado 

Inga vera Ingá-do-brejo 

Lonchocarpus guilliminianus Guaianã 

Lonchocarpus muhelbergianus Guaianã 

Piptadenia sp. Angico-branco 

Melastomataceae Miconia spp. - 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Mamica-de-cadela 

Myrtaceae Psidium sp. Aracá 
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Família Espécie Nome popular 

Psidium guajava Goiaba 

Rubiaceae Genipa americana Jenipapo 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Chico-magro 

Tiliaceae Luehea divaricata Açoita-cavalo 

Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Pau-terra 

Qualea parviflora Pau-terra 

Vochysia cinnamomea,  Pau-doce 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

As espécies ruderais identificadas na área das três lagoas são apresentadas no 

Quadro 7. Essas espécies são residentes de áreas descaracterizadas e antropizadas, 

podem ser consideradas invasoras ou remanescentes da flora local. São espécies 

comumente cultivadas pela população para fins alimentícios, medicinais ou 

ornamentais. 

Quadro 7 - Espécies de ruderais amostradas na área das três lagoas.  

Família Espécie Nome popular 

Amaranthaceae Pfaffia glomerata Ginseng 

Asteraceae 

Bidens pilosa Picão 

Bidens spp. Picão 

Vernonia scabra Assa-peixe 

Vernonia spp. Assa-peixe 

Bromeliaceae Bromelia balansae Caraguatá 

Cyperaceae 

Cyperus digitatus Tiririca 

Cyperus difusus Tiririca 

Mimosa spp. - 

Leguminosae 
Senna occidentalis Fedegoso 

Senna pendula - 

Poaceae Panicum maximum Colonião 

Verbenaceae Verbena litoralis Vassourinha 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

Em relação a vegetação aquática foi realizado o levantamento das espécies presentes 

nas margens e lâminas d’água das lagoas. Foram amostradas 18 espécies, que são 

descritas no Quadro 8. As macrófitas são plantas naturais, porém podem causar 

problemas ao sistema lacustre quando ocorre aumento populacional, necessitando de 

manejo. 

Quadro 8 - Espécies de macrófitas amostrada na área das três lagoas. 

Família Espécie Nome popular 

Araceae Pistia stratiotes Alface-d`água 

Cyperaceae Eleocharis acutangula - 
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Família Espécie Nome popular 

Leguminosae 
Aeschynomene spp. - 

Neptunia plena Dormideira 

Nymphaeaceae Nymphaea amazonum - 

Poaceae 

Hymenachne amplexicaulis Capim capivara 

Paspalum hypoginus Rabo-de-burro 

Panicum prionitis,  - 

Panicum mertensii, - 

Polygonaceae Polygonum ferrugineum  Erva de bicho 

Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes,  Aguapé 

Eichhornia azurea Aguapé 

Salviniaceae 

Salvinia auriculata Orelha-de-onça 

Salvinia herzog Orelha-de-onça 

Salvinia minima Orelha-de-onça 

Typhaceae Typha dominguensis Taboa 

Utriculariaceae 
Utricularia foliosa  - 

Utricularia gibba - 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

Na região também foram amostradas espécies de palmeira e cactos, apresentadas 

no Quadro 9. 

Quadro 9 - Espécies de palmeiras e cactos presentes na área de levantamento. 

Família Espécie Nome popular 

Arecaceae 
Acrocomia aculeata  Bocaiúva 

Schellea phalerata Bacuri 

Cactaceae 

Pereskia saccharosa - 

Cereus spp. Mandacaru 

Opuntia spp. Palma 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

As espécies exóticas amostradas na área de estudo pelo levantamento da prefeitura 

(TRÊS LAGOAS, 2008), estão descritas no Quadro 10, ao todo foram identificadas 16 

espécies incluindo frutíferas e ornamentais. Essas espécies são introduzidas no 

ambiente pela população e podem ou não interferir na fauna e flora. 

Quadro 10 - Espécies exóticas amostradas na região das três lagoas.  

Família Espécie Nome popular 

Agavaceae Agave angustifolia Agave 

Anacardiaceae Mangifera indica Manga 

Arecaceae 
Caryota urens Caryota 

Roystonea oleraceae Palmeira imperial 

Bombacaceae 
Chorisia speciosa Paineira 

Pachira aquatica Cacau falso 

Caricaraceae Carica papaya Mamão 
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Família Espécie Nome popular 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa Oiti 

Combretaceae Terminalia catappa Sete-copas 

Leguminosae Caesalpinia ferrea Pau-ferro 

Leguminosae 

Caesalpinia peltophoroides Sibipiruna 

Clitoria racemosa - 

Inga laurina Ingá-feijão 

Meliaceae Melia azedaracht Cinamomo 

Myrtaceae Eucaliptus spp. Eucalipto 

Pinaceae Pinus sylvestris Pinheiro 

Fonte: Três Lagoas (2008). 

Atualmente, a área de entorno de APP da Lagoa do Meio, pertencente ao Monumento 

Natural das Lagoas, está em processo de restauração ambiental pelo Plano de 

Recuperação de Áreas Antropizadas do Monumento Natural das Lagoas, realizado 

por recursos advindos de compensação ambiental relativos ao Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteira (SISFRON). O início do processo ocorreu em 2019, com 

retirada de vegetação invasora, preparo do solo e plantio de espécies nativas, ao todo 

serão recuperados 8,4 hectares. 

2.2.4 Geologia 

Na área urbanizada do município de Três Lagoas/MS ocorrem as formações 

geológicas Santo Anastácio, Serra Geral e Depósitos Aluvionares, como pode ser 

visto na Figura 3. 

A Formação Santo Anastácio é constituída por arenitos quartzosos muito finos a finos, 

em geral maciços de menor maturidade textural, às vezes com estratificação plano-

paralela ou cruzada de baixa inclinação mal definidas. A constituição por arenitos é 

pobremente selecionada, com pequena quantidade de matriz silto-argilosa. A análise 

granulométrica da unidade, realizada no extremo oeste de São Paulo e noroeste do 

Paraná, apontou uma média da combinação de silte e argila de 17%, com média de 

9% de argila. Os grãos maiores são subangulosos e subarredondados, foscos, 

encobertos por película de oxido de ferro, responsável pela cor marrom-arroxeado-

claro dos arenitos. 
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Figura 3 -Unidades geológicas presentes na área urbanizada do município de Três Lagoas/MS.  

Fonte: Autores, a partir de IBGE/BDIA (2021). 

A Formação Serra Geral abrange 31.226,11 ha do território municipal. A formação 

Serra Geral com domínio de basalto, é constituída por rochas de cores verde e cinza 

escuro e arenitos intertrapeados, o que sugere origem eólica ou subaquosas. Já a 

Formação Depósitos Aluvionares é encontrada na faixa de confronto entre o Rio 

Paraná e o município, ocupando 29.460,67 ha (2,94% do território). São formados por 

sedimentos clásticos (cascalhos, areias e finos), depositados por um sistema fluvial 
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no leito e nas margens das drenagens, incluindo as planícies de inundação (SÁ; 

DINIZ, 2012). 

A área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas está sobre a formação 

Santo Anastácio, que origina solos arenosos com maior susceptibilidade a erosão, 

neste contexto as intervenções devem considerar medidas mitigadoras para evitar a 

origem ou agravamento de processos erosivos. 

2.2.5 Geomorfologia 

No município de Três Lagoas/MS, a área urbana é abrangida por duas unidades 

geomorfológica a Planície do Rio Paraná e o Planalto Sul-mato-grossense. Ambas as 

unidades apresentam relevo plano, geralmente formado por várias fases de retomada 

erosiva, com relevos elaborados pela ação fluvial e áreas planas resultantes de 

acumulação fluvial sujeitas a inundações periódicas. 

As áreas de Planícies do Rio Paraná são depósitos sedimentares quaternários com 

características de planícies e terraços fluviais, áreas planas com acumulação fluvial 

de forma plana, periodicamente ou permanentemente inundada. Podem possuir 

meandros abandonados e diques fluviais ligados com ou sem rupturas de declive em 

relação ao leito do rio e as várzeas. 

Os Planaltos Sul-mato-grossenses são bacias e coberturas sedimentares 

Fanerozoicas formadas por planícies e terraços de área plana, resultantes das 

acumulações fluviais, periódicas ou permanentes inundadas, com meandros 

abandonados e diques fluviais com diferentes orientações, ligadas com ou sem 

ruptura de declive a patamar mais elevado. 

A área de abrangência da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas 

encontra-se totalmente inserida no domínio da unidade Planícies do Rio Paraná. A 

Figura 4 apresenta detalhamento em relação as unidades geomorfológicas. 
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Figura 4 - Representação das unidades geomorfológicas presentes no município de Três Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, a partir de IBGE/BDIA (2021). 

2.2.6 Relevo 

O município de Três Lagoas/MS apresenta quatro tipos de relevo em sua área de 

abrangência, são eles: Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínios de Colinas 

Amplas Dissecadas e de Morros baixos; Planícies Fluviais; e Terraços Fluviais. A 

tipologia de relevo de Colinas Amplas e Suaves apresenta zonas de alta a muito alta 

suscetibilidade a eventos de inundação. Segundo Dantas et al., (2012) possui baixa 
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densidade de drenagem com padrão predominantemente dendrítico, atuação 

dominante de processos de pedogênese (formação de solos muito profundos e bem 

drenados em geral de baixa a moderada suscetibilidade à erosão). 

A Planície Fluvial apresenta superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 

arenosos ou areno-argilosos, situada em fundos de vales, possuindo gradientes 

extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos d’água principais (Rio 

Paraná). Caracterizados ainda por terrenos imperfeitamente drenados nas planícies 

de inundação, sendo periodicamente inundáveis, porém são bem drenados nos 

terraços, a amplitude de relevo é nula (zero) e inclinação das vertentes variando de 0º 

a 3º. 

Os Terraços Fluviais são relevos constituídos por depósitos arenosos ou areno-

argilosos, situados nos flancos dos atuais fundos de vales (localmente, ressaltam-se 

rebordos abruptos no contato com a planície fluvial). Entretanto consistem em 

superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente ondulado, em um nível mais 

elevado que o das várzeas e acima do nível das cheias sazonais, sua amplitude de 

relevo varia entre 2 e 20 m e inclinação das vertentes semelhante ao das várzeas (0º 

a 3º). 

No perímetro urbano da sede municipal há predominância do Domínio de Colinas 

Amplas e Suaves, como pode ser visto na Figura 5, relevo que abrange toda a área 

da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas. A área urbanizada 

apresenta rampas suaves e áreas planas, com declividades planas (0 a 3%) e suave 

onduladas (3 a 8%). A altimetria apresenta variação de cota entre 320 e 400 metros, 

sendo na área urbanizada a altitude média de 325 metros. Esses fatores contribuem 

para problemas relacionados à drenagem, devido à baixa declividade do terreno, 

resultando em pontos de enchentes e/ou alagamentos. 
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Figura 5 - Tipos de relevos inseridos na área urbanizada do município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2019). 

2.2.7 Pedologia 

A tipologia e as características do solo influenciam na permeabilidade, infiltração, 

escoamento e erodibilidade. O município de Três Lagoas/MS possui em sua área de 

abrangência Argissolos, Gleissolos, Latossolos e Neossolos (EMBRAPA, 2018). 

Latossolos são solos minerais, não hidromórficos, altamente intemperizados que 
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apresentam horizonte B latossólico e podem ser profundos ou muito profundos, bem 

drenados ou acentuadamente drenados, friáveis e muito porosos. 

Já os Argissolos têm como característica marcante um aumento de argila do horizonte 

superficial A para o subsuperficial B, geralmente acompanhado de boa diferenciação 

também de cores e outras características. A profundidade dos solos é variável, mas 

em geral são pouco-profundos e profundos. Argissolos de cores vermelhas 

acentuadas ocorrem devido a teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro 

presentes no material originário, em ambientes bem drenados. Apresenta fertilidade 

natural muito variável devido à diversidade de materiais de origem. Os Argissolos são 

juntamente com os Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil, sendo verificados 

em praticamente todas as regiões. 

Gleissolos Háplicos Tb Distróficos, são solos característicos de áreas alagadas ou 

sujeitas a alagamento (margens de rios, ilhas, grandes planícies etc.). Apresentam 

cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, dentro de 50 cm da superfície. Podem 

ser de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas condições de má drenagem a sua 

maior limitação de uso. Já o Neossolo Quartzarênico Órtico ocorre em relevo plano 

ou suave ondulado, apresenta textura arenosa ao longo do perfil e cor amarelada 

uniforme abaixo do horizonte A, que é ligeiramente escuro. Considerando-se o relevo 

de ocorrência, o processo erosivo não é alto, porém, deve-se precaver com a erosão 

devido à textura ser essencialmente arenosa. 

Os solos de ocorrência na UC são o Latossolo Vermelho Distrófico e o Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico (Figura 6). Os solos de ocorrência se caracterizam por 

serem arenosos, de alta porosidade, friáveis, com baixa capacidade de retenção de 

água e maior suscetibilidade à erosão. Em especifico a condição de elevada 

porosidade do solo, sobretudo na região da área urbana municipal, traz grande 

dificuldade à implantação de obras civis de grande porte, em virtude da pouca 

sustentação ofertada pelo solo. 

Em levantamentos realizados pela PMTL (TRÊS LAGOAS, 2008), apresentado no 

Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência do Circuito das Lagoas, foi identificado 

que o solo na área das lagoas é composto por camadas arenosas e areno-siltosas, 
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fofas, friáveis, com cores de bege a acinzentada, e que com o aumento da 

profundidade tendem a ter aumento de compactação. 

 
Figura 6 - Representação dos solos com ocorrência em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2019). 

2.2.8 Hidrogeologia 

A hidrogeologia estuda as águas subterrâneas quanto a movimentação, qualidade 

volume e distribuição, e está relacionada aos sistemas aquíferos. O estado de Mato 
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Grosso do Sul possui 8 unidades aquíferas (IMASUL, 2010), estando o município de 

Três Lagoas/MS localizado em três unidades: Sistema Aquífero Bauru-Caiuá, Sistema 

Aquífero Serra Geral e Sistema Aquífero Cenozoico. 

O Sistema Aquífero Bauru-Caiuá abrange a maior área do município com cerca de 

942.042,12 ha da área territorial (93,95%). No Mato Grosso do Sul o sistema aquífero 

ocorre na porção centro-oriental englobando 37% da área do estado, estando 

relacionado litologicamente ao Grupo Caiuá indiviso, às Formações Santo Anastácio, 

Vale do Rio do Peixe e Marília (CPRM, 2012). 

O Sistema Aquífero Serra Geral compreende área de 29.705,36 ha no município de 

Três Lagoas/ MS (2,96% da área total). Apresenta comportamento diferenciado na 

qual o aquífero apresenta comportamento semiconfinado e confinado particularmente 

na área aflorante (LASTORIA, 2002), no entanto regionalmente pode ser considerado 

como aquífero livre. 

O Sistema Aquífero Cenozoico é encontrado em 30.970,60 ha (3,09%) do município 

de Três Lagoas/MS. Engloba os sedimentos da Bacia do Pantanal, sedimentos 

arenosos finos, pouco compactados e depósitos aluvionares recentes, e na região do 

Paraná é formado por sedimentos fluviais do Rio Paraná restrita a margem direita. É 

um aquífero livre e poroso. 

A área de estudo, UC Monumento Natural das Lagoas, encontra-se 

predominantemente na área de abrangência do Sistema Aquífero Caiuá, como 

apresentado na Figura 7. Segundo o levantamento realizado pela Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS (2008) no Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência do 

Circuito das Lagoas, a partir de 6 sondagens de solo, o afloramento do lençol freático 

ocorre entre as profundidades de 0,53 -0,98 m, com solo de formação arenosa com 

alta permeabilidade e transmissividade. 
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Figura 7 - Áreas de afloramento dos sistemas aquíferos no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de ANA (2013). 

2.2.9 Hidrografia 

O município de Três Lagoas/MS está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. O 

território três-lagoense subdivide-se entre duas sub-bacias hidrográficas a do Rio 

Verde, que ocupa uma área de 358.811 ha correspondendo a 35% do território 

municipal, e a do Rio Sucuriú, que abrange a maior parte do território, ocupando uma 
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área de aproximadamente 661.212 ha, representando 65% deste. Ambos os rios são 

afluentes do Rio Paraná. 

Os cursos hídricos que permeiam e nascem dentro da sede urbana do município são 

os Córregos Brasília, Japão e Onça. Uma peculiaridade do município de Três 

Lagoas/MS é a presença de lagoas naturais, que dão origem ao nome da cidade. 

Conhecidas como Lagoa Menor, Lagoa do Meio e Lagoa Maior, as três lagoas fazem 

parte do sistema de drenagem do município recebendo águas pluviais. Estes corpos 

d’água apresentam impactos da ocupação e usos antrópicos que se consolidaram nos 

seus entornos, como pode ser observado na Figura 8 que exibe a disposição dos 

cursos hídricos. 

As lagoas são ambientes lênticos naturais abastecidas por afloramento do lençol 

freático e águas das chuvas. A região em que se encontram apresenta baixa 

declividade com pouca variação de relevo. A Lagoa Maior está conectada com o 

Córrego do Onça através de canalização cuja drenagem se dá por gravidade, sendo 

que o deságue ocorre apenas nas épocas chuvosas por extravasamento das águas. 

Entre a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio há conexão por meio de um pequeno canal 

tubular de concreto que interliga as lagoas apenas em episódios de grande aporte 

hídrico da Lagoa Menor. Entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Maior por sua vez, existe 

sistema de bombeamento das águas da Lagoa do Meio para a Maior conectando-as 

de forma artificial. 
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Figura 8 - Principais cursos hídricos do município de Três Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, a partir de IBGE/DGC (2017). 

2.2.10 Unidades de Conservação. 

A Lei Federal n. 9.985, de 18 de junho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e definiu que as Unidades de 

Conservação (UCs) são áreas legalmente instituídas pelo Poder Público, com limites 

definidos e regime de administração especial, ao qual se aplicam garantias adequadas 

a proteção com o objetivo de conservação (BRASIL, 2000). 



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

50 

As UCs são divididas em dois grupos que permitem usos distintos, sendo elas: 

Unidades de Proteção Integral que permite apenas uso indireto dos recursos naturais, 

com o objetivo de preservar a natureza; e Unidades de Uso Sustentável que permite 

o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Os dois grupos foram divididos 

em categorias com objetivos e usos diferentes, como exposto no Quadro 11. 

Quadro 11 - Grupo e categorias de Unidades de Conservação estabelecidas no SNUC. 

Grupo Categoria Objetivo Domínio Visitação 

U
n

id
a

d
e

s
 d

e
 

P
ro

te
ç

ã
o

 I
n

te
g

ra
l 

Estação Ecológica 
Preservação da natureza e realização de 

pesquisas científicas 
Público Proibida(1) 

Reserva Biológica 
Preservação integral da biota e demais 

atributos naturais 
Público Proibida(1) 

Parque Nacional ou 

Parque Natural Municipal 

Preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica 
Público Permitida(2) 

Monumento Natural 
Preservação de sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica 

Público e/ou 

Privado 
Permitida(2) 

Refúgio de 

 Vida Silvestre 

Proteção de ambientes naturais para a 

existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória 

Público e/ou 

Privado 
Permitida(2) 

U
n

id
a

d
e

s
 d

e
 

U
s
o

 S
u

s
te

n
tá

v
e

l 

Área de Proteção  

Ambiental 

Proteção da diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

Público e/ou 

Privado 
Permitida(3) 

Área de Relevante 

 Interesse Ecológico 

manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas 

Público e/ou 

Privado 
Permitida(3) 

Floresta Nacional ou 

Floresta Municipal 

Uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração sustentável de 

florestas nativas 

Público Permitida(2) 

Reserva Extrativista 

Proteção aos meios de vida e a cultura das 

populações extrativistas tradicionais, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade 

Público Permitida(2) 

Reserva de Fauna 

área natural adequada para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico 

sustentável de recursos faunísticos 

Público Permitida(2) 

Reserva de 

Desenvolvimento 

 Sustentável  

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria 

dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais 

Público Permitida(2) 

Reserva Particular do 

 Patrimônio Natural 
Conservar a diversidade biológica Privado Permitida(3) 

Fonte: Autores, a partir de BRASIL (2000). 

Nota: (1) visitação pública proibida, excetuando-se visitação com objetivo educacional; (2) visitação permitida sujeita as 

condições estabelecidas no Plano de Manejo da UC; (3) respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas 

e restrições para a utilização de uma propriedade privada. 
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No município de Três Lagoas/MS existem 4 unidades de conservação, sendo elas o 

Parque Natural Municipal do Pombo, o Parque Natural Municipal das Capivaras, a 

Área de Proteção Ambiental Jupiá e o Monumento Natural das Lagoas, objeto do 

estudo. Todas as UCs são unidades municipais de conservação e ao todo ocupam 

8.398 ha da área do município. A Figura 9 apresenta a disposição das unidades de 

conservação próximas a área urbanizada do município de Três Lagoas/MS. 

 
Figura 9 - Unidades de Conservação presentes dentro do perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de MMA (2019). 
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Ressalta-se que a UC Parque Natural Municipal do Pombo se encontra dentro da área 

territorial do município de Três Lagoas/MS, no entanto distante aproximadamente a 

110 km da área urbanizada. 

2.2.11 Qualidade das águas superficiais 

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS faz o monitoramento da qualidade das 

águas das Lagoas Maior, do Meio e Menor. Os dados de qualidade foram solicitados 

à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) por meio do Ofício 

n. 024/2021/PMTL, os quais são apresentados no Anexo I (TRÊS LAGOAS, 2021a). 

A partir dos dados oriundos das análises de qualidade das águas foram gerados os 

Índices de Qualidade da Água (IQA) para as lagoas. Também foram avaliados os 

parâmetros das análises de qualidade da água considerando a legislação pertinente 

no estado, Deliberação CECA/MS n. 36/2012. 

O Índice de Qualidade da Água (IQA) foi adaptado pela Cetesb para avaliar a 

qualidade de águas superficiais baseado em 9 parâmetros: coliformes 

termotolerantes, potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio, 

nitrogênio total, fósforo total, temperatura da amostra, turbidez, resíduo total e 

oxigênio dissolvido. 

O IQA é obtido a partir do produtório ponderado dos parâmetros que integram o índice, 

variando de 0 a 100, sendo os valores mais próximos de 100 indicativos de melhor 

qualidade da água. O índice classifica a qualidade das águas em 5 categorias, 

dependendo do resultado do produtório, como exposto no Quadro 12. 

Quadro 12 - Classificação do Índice de Qualidade da Água (IQA). 

Categoria Ponderação 

Ótima 80 < IQA ≤ 100 

Boa 52 < IQA ≤ 79 

Regular 37 < IQA ≤ 51 

Ruim 20 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: Autores, a partir ANA (2021). 

O estado do Mato Grosso do Sul possui em seu arcabouço legal relativo as águas 

superficiais a Deliberação do Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA) n. 36 

de 27 de junho de 2012 (MATO GROSSO DO SUL, 2012), que dispõe sobre a 
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classificação dos corpos d’água superficiais, definindo parâmetros e seus limites, e os 

usos dos corpos d’água superficiais para cada classe. 

A Deliberação CECA/MS n. 36/2012 define para as águas doces 5 classes de 

qualidade: Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. A classe de 

qualidade é o conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários ao 

atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros, dessa maneira quanto maior 

a classe menos nobre e restritivo é o uso. 

Na Figura 10 são identificados os pontos de monitoramento (PM) da qualidade das 

águas das Lagoas Maior, do Meio e Menor utilizados para a realização das coletas de 

água executadas por empresa especializadas contratada pela municipalidade, cujas 

campanhas de monitoramento compreenderam um total de 6 campanhas de coletas 

entre maio de 2020 e março de 2021 na Lagoa Maior, além de duas campanhas 

realizadas em maio e novembro de 2020 nas Lagoas do Meio e Menor. 
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Figura 10 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade das águas das Lagoas Maior, do Meio 
e Menor em Três Lagoas. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

O Quadro 13 e o Quadro 14 apresentam os resultados obtidos para duas análises de 

qualidade da água realizadas na Lagoa do Meio e na Lagoa Menor, respectivamente. 

As amostras de qualidade da água foram coletadas no mês de maio e de novembro 

de 2020 em 3 pontos de monitoramento em cada lagoa a pedido da Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS, para o monitoramento da qualidade da água.  
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Quadro 13 - Classificação das amostras de água superficial da Lagoa do Meio em Três Lagoas/MS 

Ponto de 

monitoramento 

1ª campanha (maio/2020) 2ª campanha (novembro/2020) 

IQA Categoria Classe1 IQA Categoria Classe1 

PM 01 65,2 Boa Classe 3 55,3 Boa Classe 4 

PM 02 71,0 Boa Classe 4 60,6 Boa Classe 3 

PM 03 73,0 Boa Classe 3 61,4 Boa Classe 4 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

Nota: (1) A Classe é a definida pela Deliberação CECA/MS n. 36/2012 que estabelece limites para os cursos hídricos do estado 

do Mato Grosso do Sul. 

A água da Lagoa do Meio apresentou qualidade boa, quando avaliada pelo IQA, no 

entanto, considerando a Deliberação CECA/MS n. 36/2012 as águas da Lagoa do 

Meio enquadraram-se na Classe 4, sendo permitido o uso para navegação e harmonia 

paisagística. 

 A presença de espículas silicosas na Lagoa do Meio inviabiliza qualquer contato 

primário ou secundário com a água, pois a espículas causam reação alérgica na pele 

(SILVA, 2004). Ademais, ressalta-se que atualmente a Lagoa do Meio tem como sua 

principal usabilidade a assimilação do aporte das águas oriundas do sistema de 

drenagem e manejo pluvial da área urbanizada em eventos de chuvas. 

Quadro 14 - Classificação das amostras de água superficial da Lagoa Menor em Três Lagoas/MS 

Ponto de 

monitoramento 

1ª campanha (maio/2020) 2ª campanha (novembro/2020) 

IQA Categoria Classe1 IQA Categoria Classe1 

PM 01 60,7 Boa Classe 3 59,5 Boa Classe 4 

PM 02 63,8 Boa Classe 3 62,3 Boa Classe 3 

PM 03 66,8 Boa Classe 3 57,6 Boa Classe 4 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

Nota: (1) A Classe é a definida pela Deliberação CECA/MS n. 36/2012 que estabelece limites para os cursos hídricos do estado 

do Mato Grosso do Sul. 

Na Lagoa Menor a qualidade da água (IQA) foi considerada boa, considerando as 

Classes definidas na Deliberação CECA/MS n. 36/2012 a Lagoa Menor apresentou 

qualidade compatível com Classe 3 e Classe 4. Dessa forma, os usos permitidos são 

os definidos para a Classe 4, uso menos nobres, de harmonia paisagística e 

navegação. 

Considerando que a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor integram a UC Monumento 

Natural das Lagoas a qualidade da água apresentada é incompatível com a finalidade 

de proteção integral, visto que, as águas destinadas à preservação dos ambientes 

aquáticos em unidades de conservação de proteção integral são as de Classe 

Especial, segundo a Deliberação CECA/MS n. 36/2012. 
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O Quadro 15 apresenta o IQA médio dos resultados obtidos em 6 campanhas de 

coletas de água da Lagoa Maior. Foram amostrados 10 pontos que incluíram amostras 

nas bacias de contenção presentes na lagoa. As campanhas de coleta ocorreram 

entre maio de 2020 e março de 2021. 

Os resultados das campanhas de qualidade da água da Lagoa Maior indicaram 

qualidade variando entre boa e regular, segundo o IQA. Considerando a análise dos 

parâmetros segundo a Deliberação CECA/MS n. 36/2012, a água da Lagoa Maior 

apresenta qualidade compatível à Classe 4, que tem uso destinados à navegação e à 

harmonia paisagística. 

Quadro 15 - Classificação das amostras de água superficial da Lagoa Maior em Três Lagoas/MS 

IQA Médio 
Pontos de monitoramento 

PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 

Valor 54,0 48,8 45,5 45,4 43,3 48,6 47,8 50,1 44,1 52,0 

Categoria Boa Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Boa 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021). 

Nota: (1) A Classe é a definida pela Deliberação CECA/MS n. 36/2012 que estabelece limites para os cursos hídricos do estado 

do Mato Grosso do Sul. 

Ressalta-se que apesar da Lagoa Maior não integrar a UC Monumento Natural das 

Lagoas, ela se encontra na Zona de Amortecimento da UC e recebe água da Lagoa 

do Meio por bombeamento. Dessa forma, considerou-se o histórico de dados da 

Lagoa Maior a fim de nortear os estudos das Lagoas do Meio e Menor. 

2.3 Aspectos Sociais e Econômicos 

A contextualização da situação social e econômica de uma determinada região é 

fundamental para qualquer ação de gestão em planejamento urbano-territorial. A 

caracterização socioeconômica auxilia no entendimento do comportamento da 

população local a partir do levantamento de informações e indicadores que 

caracterizem o crescimento populacional, densidade demográfica, índice de 

desenvolvimento humano, economia e demais aspectos correlatos a temática 

socioeconômica importantes para embasar o planejamento na área da UC. 

2.3.1 Demografia 

O município de Três Lagoas/MS possui população total estimada de 123.281 

habitantes em 2020 (IBGE, 2021b). A densidade populacional, segundo IBGE (2010) 
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é de 9,97 hab/km², sendo há época a população total de 101.791 habitantes, dos quais 

97.069 pessoas residiam em área urbana (95,36%) e 4.722 pessoas vivam na área 

rural do município (4,64%). Entre os anos 2000 e 2010, anos dos últimos censos 

demográficos, houve aumento populacional de 28,75% no município. 

Entre 2010 e 2020 estima-se que a população três-lagoense teve acréscimo de 21.490 

habitantes (Gráfico 3). Destaca-se que a região é considerada a maior produtora de 

celulose do Brasil, o que ocasionou o crescimento populacional em decorrência do 

alavancamento econômico impulsionado pelas indústrias e empreendimentos 

instalados na região. 

 
Gráfico 3 - Evolução da população total do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2000, 2010); SIDRA (2007, 2020). 

Nota: Os dados demográficos dos anos de 2000 e 2010 foram obtidos por meio do Censo Demográfico. O ano de 2007 refere-

se à operação censitária que abarcou contagem populacional. Os demais anos apresentados são resultantes de estimativas 

demográficas calculadas pelo IBGE através das projeções populacionais. 

A Figura 11 apresenta a densidade demográfica na área urbanizada do município de 

Três Lagoas/MS. Na maior parte do perímetro urbano o adensamento é baixo, nota-

se maior adensamento nas áreas de entorno das lagoas, primeira região ocupada no 

processo de criação do município. 
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Figura 11 - Densidade demográfica na área urbanizada do município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2010). 

2.3.2 Renda 

Segundo o IBGE (2021c) o salário médio mensal no município de Três Lagoas /MS é 

de 2,8 salários mínimos, sendo a população ocupada de 36.744 pessoas, 

correspondendo a 30,8% da população. O Gráfico 4 apresenta o rendimento nominal 

mensal para o município (valores referentes a 2010), no qual 41,08% dos domicílios 

apresentavam rendimento mensal de 2 a 5 salários-mínimos. 
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Gráfico 4 - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir da Tabela 3571 do SIDRA (2010). 

Outros percentuais representativos são 19,98% dos domicílios que possuíam 

rendimento de 5 a 10 salários-mínimos, e 18,83% tinham renda mensal de mais de 1 

a 2 salários-mínimos. Apenas 0,86% dos domicílios apresentavam rendimento mensal 

abaixo de 1/2 salário-mínimo, 1,46% dos domicílios não possuíam renda, e os 

domicílios com renda de 1/2 a 1 salário-mínimo representavam 7,21% da 

amostragem. 

A Figura 12 apresenta a faixa de renda mensal por logradouros da área urbanizada 

do município. No entorno da UC Monumento Natural das Lagoas a renda média varia 

entre 1,4 e 2,5 salários-mínimos. Considerando a zona de amortecimento e entorno, 

a renda majoritária é a de 2,6 a 3,7 salários-mínimos. 
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Figura 12 - Distribuição da população pela renda média na sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE (2010). 

2.3.3 Educação 

O nível educacional permite identificar as contribuições e avanços da sociedade e a 

qualidade de vida no município, sendo um indicador tanto social quanto econômico. 

Segundo o IBGE (2010) a taxa de alfabetização no município de Três Lagoas/MS é 

de 92,7%, sendo a faixa etária entre 15 e 19 anos a que apresenta maior taxa de 

alfabetização, aproximadamente 99,1%. 
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Em relação ao nível de instrução em 2010 no município existiam 41.344 pessoas com 

mais de 10 anos com ensino fundamental incompleto ou sem instrução, sendo a 

parcela mais representativa da população (47,9%), como pode ser observado no 

Gráfico 5. Ainda 24,9% da população (21.529 habitantes) possuíam ensino médio 

completo, e apenas 10,2% (8.816 habitantes) tinham ensino superior completo. 

 
Gráfico 5 - Níveis de alfabetização da população acima de 10 anos do município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de SIDRA (2010b). 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, o município de Três Lagoas/MS contava em 

2019 com 67 unidades, sendo 49 pertencentes a rede pública de ensino e 18 a rede 

particular (SED, 2019). Do total, 65 unidades encontravam-se na área urbana, 

distribuídas como pode ser visualizado na Figura 13, e apenas 2 na área rural. 

Considerando a UC Monumento Natural das Lagoas, não há nenhum estabelecimento 

de ensino na área da UC ou na zona de amortecimento. Os estabelecimentos 

próximos podem auxiliar na preservação da unidade de conservação e utilizar as 

áreas em aulas de campo relativos à educação ambiental. 
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Figura 13 - Estabelecimentos de ensino na sede urbana do município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de SED (2019). 

2.3.4 Saúde 

A infraestrutura de atendimento à saúde no município de Três Lagoas/MS abrange 

unidades de saúde públicas e particulares, desde atendimento básico a atendimentos 

especializados. Em 2020 o município possuía três hospitais gerais, 18 unidades 

básicas e 15 policlínicas (Tabela 3). Havia também 168 consultórios isolados e apenas 

um posto de saúde. 
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Tabela 3 - Estabelecimentos de saúde em Três Lagoas/MS. 

Estabelecimentos 2016 2017 2018 2019 2020 

Posto de Saúde 1 1 1 1 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica 15 16 17 18 18 

Policlínica 10 11 11 13 15 

Hospital Geral 3 3 3 3 3 

Consultório Isolado 126 139 148 156 168 

Clínica/Centro de Especialidade 39 37 43 47 50 

Unidade de Apoio a Diagnose e Terapia 19 20 21 21 22 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 1 1 1 

Fonte: Autores, a partir de CNES (2021). 

A maioria dos estabelecimentos do sistema de saúde estão dispostos na área urbana 

do município. A Figura 14 traz a disposição dos estabelecimentos de saúde na área 

urbana, destaca-se que existem duas unidades de atendimento básico próximas a 

área da UC Monumento Natural das Lagoas, sendo elas a UBS Interlagos e a UBS 

Santo André. 
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Figura 14 - Estabelecimentos públicos de saúde na sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de CNES (2021). 

2.3.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é definido a partir da longevidade, 

educação e renda, que integram as três dimensões do desenvolvimento humano. Para 

o cálculo do IDHM são considerados a expectativa de vida ao nascer (IDHM-

Longevidade); a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população 

(IDHM-Educação); e a renda per capita local (IDHM-Renda). A média geométrica dos 
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IDHMs Longevidade, Educação e Renda definem o IDHM, com valores que variam no 

intervalo de 0 (muito baixo) até 1 (muito alto), de modo que valores mais próximos de 

1,000 são indicativos de melhores condições de desenvolvimento. O Gráfico 6 

apresenta o IDHM para o município de Três Lagoas/MS, município que abrange a 

área de estudo. 

 
Gráfico 6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de PNUD (2013). 

O IDHM de Três Lagoas variou de 0,505 a 0,744 entre os anos de 1991 e 2010, 

passando de baixo (0,500 - 0,599) para alto (0,700 - 0,799). Todas as dimensões 

apresentaram melhorias, no entanto, a dimensão que mais evoluiu foi a Longevidade 

que passou de IDHM médio 0,670 (1991) para IDHM muito alto 0,849 (2010). No geral, 

o IDHM do município de Três Lagoas é considerado alto (0,744) denotando boa 

qualidade de vida da população. 

2.3.6 Entidades sociais atuantes 

A Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas foi instituída pelo Decreto 

n. 188, de 13 de dezembro de 2016 (TRÊS LAGOAS, 2016a), com área de 116,54 ha, 

localizada na área urbana do município. A UC possui conselho consultivo nomeado 

pelo Decreto n. 281, de 12 de dezembro de 2017, para o biênio de 2017/2019. O 

conselho consultivo é composto por setores representativos do Poder Público, da 

Sociedade Civil e representantes dos proprietários de terras localizadas na UC. No 

Quadro 16 estão dispostas as entidades atuantes na área de estudo e no município 

que tenham relação com a temática. 

IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação

1991 0,505 0,633 0,67 0,303

2000 0,630 0,687 0,763 0,477

2010 0,744 0,752 0,849 0,645
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Quadro 16 - Entidades do Poder Público e da Sociedade Civil atuantes no município de Três Lagoas/MS. 

Entidade Classificação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ensino Superior 

Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul  Órgão Público Estadual 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  Organização Social 

Conselho Consultivo do Monumento Natural das Lagoas Organização Social 

Promotoria de Meio Ambiente  Órgão Público Estadual 

Polícia Militar Ambiental  Órgão Público Estadual 

Sindicato dos Profissionais de Educação  Sindicato 

Câmara Municipal  Órgão Público Municipal 

Associação Comercial e Empresarial  Organização Social 

Ordem dos Advogados do Brasil Conselho de Classe 

Usina Termoelétrica Luiz Carlos Prestes  Empresa Privada 

ONG Amigos da Lagoa Associação Social 

Associação Quarta Lagoa Eco Residence I e II Associação Privada 

Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato 

Grosso do Sul 
Associação Privada 

Associação de Proteção ao Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e 

Urbanismo de Três Lagoas 
Associação Privada 

Eldorado Brasil Celulose S/A Empresa Privada 

Fonte: Autores, a partir de IPEA (2021); TRÊS LAGOAS (2017). 

2.4 Aspectos dos sistemas e serviços urbanos 

O saneamento básico é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas; além da  limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. Segundo a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal n. 

11.445/2007 (BRASIL, 2007) é um dos princípios fundamentais da prestação dos 

serviços a realização de forma adequada à saúde pública, à conservação dos 

recursos naturais e à proteção do meio ambiente. 

Neste sentido, considerando que a Unidade de Conservação Monumento Natural das 

Lagoas, integra ambiente urbano do município de Três Lagoas/MS, foram levantados 

dados referentes as vertentes de saneamento básico para o município, destacando 

quando possível a prestação dos serviços na área de abrangência da UC. 

O abastecimento de água potável é realizado de forma direta pela concessionária 

Sanesul, responsável pelos serviços no município. Segundo os dados da Agepan 

(2021) 99,01% da população urbana três-lagoense é atendida pelo sistema de 
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abastecimento de água, correspondendo a 117.039 habitantes. As fontes de 

abastecimento de água no município provêm totalmente de água subterrânea por 

poços de captação, ao todo a rede de abastecimento possui 746,44 km (SNIS, 2019a). 

O sistema de esgotamento sanitário é gerenciado através de contrato de Parceria 

Público Privada (PPP) entre a Sanesul e a Aegea, a operacionalização e prestação 

dos serviços no âmbito do município ocorre pela Concessionária Ambiental MS 

Pantanal. A população atendida pelos serviços de esgotamento sanitário é de 

118.783,00 habitantes, com extensão de 672,68 km de rede de esgoto, e tratamento 

de 100% do volume coletado (AGEPAN, 2021).  

O sistema de tratamento de esgoto do município é composto por 02 Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e 27 estações elevatórias (EEE). A ETE Jupiá possui 

capacidade de tratamento de 80 l/s em sistema composto por reator anaeróbico e 

biofiltro (UASB+BIODRUM), e a ETE Planalto tem capacidade de tratar 200 l/s de 

efluente pelo sistema de reator anaeróbico (UASB) (SANESUL, 2020). 

A drenagem urbana no município de Três Lagoas/MS é composta por canais abertos 

e canalizações. Ao todo são 488 km de vias com pavimento e meio-fio, sendo 110 km 

de vias públicas com rede subterrânea (SNIS, 2019b). A estrutura urbana de 

drenagem possui 3.096 bocas de lobo e 2.150 poços de visita dispostos na área 

urbanizada do município. A cidade possui capacidade de reservação total de 249.384 

m³ em reservatórios construídos e naturais, e conta com estações elevatórias devido 

à baixa declividade do terreno. 

A Figura 15 traz a disposição do sistema de drenagem no município, a rede de 

drenagem concentra-se na área central. A Lagoa do Meio e a Lagoa Maior integram 

o sistema de drenagem funcionando como bacias de contenção. A Lagoa Menor é a 

única que não possui conexão com a rede de drenagem, recebendo contribuição 

apenas do escoamento superficial.  
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Figura 15 - Rede de drenagem presente no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Em relação a malha viária, a pavimentação na área urbanizada do município de Três 

Lagoas/MS compreende grande parte dos logradouros, como demonstrado na Figura 

16. A pavimentação é feita principalmente de asfalto, no entanto algumas das ruas 

existentes no entorno da Lagoa do Meio a pavimentação é feita de bloquetes paver, 

favorecendo a infiltração de água pluvial. Na área que abrange a UC Monumento 

Natural das Lagoas, não há vias pavimentadas que interliguem a região com os 

demais logradouros. 
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Figura 16 - Ruas pavimentadas no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são realizados tanto diretamente 

pela administração pública, quanto por empresas terceiras especializadas 

contratadas. Equipes da SEINFRA e SEMEA são responsáveis pela capina e roçagem 

de parques e áreas públicas, assim como a limpeza da rede de drenagem. Os serviços 

de varrição e raspagem das vias são desenvolvidos por empresa contratada, assim 

como os serviços de coleta de resíduos de saúde (TRÊS LAGOAS, 2012). 
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A coleta de resíduos sólidos domiciliares e equiparáveis é realizada por empresa 

terceirizada, que também operacionaliza o aterro sanitário municipal em 

funcionamento. Todo o perímetro urbano de Três Lagoas é atendido pela coleta 

convencional, que ocorre em dias e períodos específicos para cada região, como 

apresentado na Figura 17. 

 
Figura 17 – Setorização da Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e equiparáveis por 
períodos e frequência em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021b). 
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No município além dos serviços citados ocorre o serviço de coleta seletiva de porta a 

porta (PaP), realizada por região em dia e período estabelecido, conforme exibido na 

Figura 18. Em conjunto com a coleta seletiva existem os locais de entrega voluntária 

(LEVs) implantados em locais com grande fluxo de circulação de pessoas, para 

atender todo o perímetro urbano. 

 
Figura 18 – Setorização da Coleta seletiva municipal em função dos dias e períodos de atendimento em 
Três Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2021c). 
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Com relação a UC Monumento Natural da Lagoa, não existe serviço específico de 

limpeza para a área, sendo incluída nos serviços realizados nas áreas públicas que 

ocorrem conforme demanda sem frequência definida. Os trabalhos de limpeza 

realizados na região são os de capina, roçagem e de retirada de resíduos acumulados 

nas gaiolas que impedem os resíduos sólidos que advém das galerias de drenagem 

de serem lançadas na lagoa do meio e nas imediações das tubulações que não dispõe 

de gradeamento, assim como na retirada de materiais despejados nas margens e 

taludes das lagoas. Também ocorrem mutirões executados pela administração 

municipal em parceria com outras entidades. Considerando os serviços públicos de 

coleta de resíduos sólidos domiciliares e de coleta seletiva, a região da UC e entorno 

é atendida por ambos os serviços. 

2.5 Aspectos Territoriais 

A Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas foi criada pelo Decreto 

Municipal n. 188, em 13 de dezembro de 2016, com o intuito de preservar e ordenar 

a urbanização no entorno da Lagoa Menor e da Lagoa do Meio. Foi considerada para 

tanto a importância cultural da área a qual originou o nome da cidade, a relevância 

científica pela presença de rocha espongilito no sedimento da Lagoa do Meio, e na 

tentativa de tornar menos impactantes a região os impactos decorrentes do processo 

de urbanização da cidade que tem avançado sobre os espaços vazios interferindo na 

dinâmica dos ambientes naturais. 

No entanto, o processo de criação da UC no órgão ambiental estadual (IMASUL) foi 

indeferido pelo fato da área não apresentar as características necessárias para se 

enquadrar na categoria de Monumento Natural. Os estudos e levantamentos 

realizados e o processo protocolado no IMASUL, embasaram o estudo atual para a 

proposta de uso futuro da região das lagoas. 

A área delimitada pela Unidade de Conservação abrange as Lagoas do Meio e Menor. 

Já a zona de amortecimento considera áreas relevantes do entorno, como é o caso 

da Lagoa Maior, que compõe o conjunto de lagoas, porém apresenta atualmente uso 

e ocupação diferente, tendo em vista ter sido submetida historicamente primeiro ao 

processo de urbanização, frente as outras duas (Lagoa do Meio e Maior). 
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No contexto histórico a região das três lagoas foi a primeira região ocupada no 

processo de criação do atual município de Três Lagoas. A área da Lagoa Maior, hoje 

densamente urbanizada, originou o primeiro povoado a partir da construção da linha 

férrea. Ao longo dos anos, com o aumento populacional a região da Lagoa Maior se 

tornou um dos principais pontos da cidade e ponto turístico do município. 

Na região da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor não houve adensamento urbano como 

às margens da Lagoa Maior, sendo as áreas de entorno caracterizadas 

predominantemente por chácaras e ranchos. A ocupação principal no entorno se deu 

pela instalação de olarias de fabricação de tijolos brancos, em razão da extração de 

argila da Lagoa do Meio e áreas próximas. Essa atividade econômica perpetuou entre 

as décadas de 60 e 80, porém deixou de existir, devido a limitação de fonte de 

material, que foi explorada quase por completo, e devido à presença de espículas 

silicosas nos sedimentos da lagoa que causam reações alérgicas. 

Atualmente, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor são áreas em que prevalecem 

características rurais, pouco habitadas, com vegetação de área úmida e pastagem. A 

população utiliza a área para pesca e contemplação da natureza, porém, as duas 

lagoas recebem contribuição de águas pluviais, integrando o sistema de drenagem do 

município, o que tem causado impactos negativos na área. 

2.5.1 Obras e interferências 

A região das três lagoas passou por diversas modificações ao longo do processo de 

crescimento urbano do município. Originalmente, as lagoas se conectavam de 

maneira natural, a Lagoa Menor drenava para a Lagoa do Meio, que drenava para a 

Lagoa Maior, e esta desaguava no Córrego da Onça por canal natural. Na atualidade, 

ocorre o bombeamento das águas da Lagoa do Meio para a Lagoa Maior. O fluxo de 

água das lagoas é proveniente do afloramento do lençol freático e do escoamento das 

águas das áreas de entorno. 

A região da Lagoa Maior foi utilizada como balneário entre 1938 e 1941, havia 

estaleiro, banheiros, jardim e a população realizava atividades de natação, pesca e 

eventos culturais. O balneário deixou de existir após a ocorrência de incêndio. Em 

1955 começou a ocupação das margens da Lagoa Maior, com a doação de terreno 
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pela prefeitura à emissoras de rádio. A Lagoa do Meio e a Lagoa Menor foram 

ocupadas por pequenas olarias que retiravam argila das lagoas e de suas margens. 

Em 1985 a gestão municipal iniciou o processo de urbanização da Lagoa Maior, com 

serviço de limpeza e aterro. Mais tarde foi construída pista de corrida no entorno da 

Lagoa Maior, que em 1989 foi asfaltada juntamente com a avenida que circunda a 

lagoa. E 1991 iniciou-se obras para dragagem, implantação de áreas de recreação e 

lazer, retiradas de vegetação aquática, e outras modificações, no entanto, as obras 

não chegaram ao fim. No ano de 1998 a Lagoa Maior foi totalmente dragada para 

limpeza e foram reformulados os sistemas de entrada e saída de água. 

A maioria das interferências na região das três lagoas ocorreram na Lagoa Maior, em 

virtude da relevância turística e socioeconômica para o município. As Lagoas do Meio 

e Menor são pouco urbanizadas, porém com o crescimento populacional, surgiram 

empreendimentos imobiliários residenciais na direção oeste das Lagoas, sendo 

atualmente uma das áreas de expansão no município. 

Frequentemente a PMTL em parceria com outras entidades realiza a limpeza da 

Lagoa do Meio. No ano de 2018 foram realizados três mutirões de limpeza para 

retirada de resíduos acumulados no entorno do curso hídrico e na lâmina d’água 

(PMTL, 2018). A área é local de descarte irregular de resíduos volumosos e de 

construção, e recebe resíduos carreados pela rede de drenagem. 

Em 2019 iniciou-se o processo de revitalização da Lagoa do Meio, com a retirada de 

resíduos e de vegetação invasora para o plantio de árvores nativas. Foram instaladas 

na entrada de águas pluviais na Lagoa do Meio, cesto de contenção para reter os 

materiais arrastados com as chuvas para a rede de drenagem. A manutenção e 

retirada dos resíduos do cesto de contenção são realizadas periodicamente pela 

SEMEA, e segundo a PMTL (2020) a instalação do cesto retém 90% do material que 

chegaria ao corpo d’água, reduzindo a poluição da lagoa e a necessidade de mutirões 

de limpeza. 

Em 2020 foi construída bacia preventiva em uma das caixas de contenção para reter 

os sedimentos carreados pela drenagem. Neste mesmo ano, realizou-se limpeza na 

Lagoa do Meio, quando foram recolhidos resíduos dispostos irregularmente na área e 
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ocorreu a retirada de sedimento das margens da lagoa e do entorno das bombas que 

drenam a água para a Lagoa Maior (PMTL, 2020b). 

2.5.1.1 Histórico de inundações 

Segundo o SNIS (2019b) no município de Três Lagoas/MS entre 2015 e 2019 

ocorreram 2 eventos de enxurradas e 1 evento de alagamento, estando sujeitos a 

inundações 8.000 domicílios. Ainda segundo o SNIS (2019b), no município o 

mapeamento de áreas de risco é parcial cobrindo de 76 a 99% da área municipal. 

Pesquisas realizadas em jornais locais verificou-se que ocorreram eventos de chuvas 

intensas com pontos alagamento na área urbanizada em fevereiro de 2015, março de 

2017 e dezembro de 2019, nesses eventos o sistema de drenagem não conseguiu 

dar vazão suficiente as águas pluviais. 

2.5.1.2 Pontos críticos de alagamento 

No município de Três Lagoas/MS existe o mapeamento de áreas com histórico de 

inundação na área urbanizada. A sede urbana do município se desenvolveu em área 

com pouca variação altimétrica, o que dificulta o escoamento natural das águas. A 

Figura 19 exibe os pontos críticos para alagamento/inundação mapeados pela 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas, um dos pontos críticos é no entorno da Lagoa 

Maior, próximo saída do sistema de bombeamento da Lagoa do Meio para a Lagoa 

Maior. 
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Figura 19 - Mapeamento dos pontos críticos de inundação/alagamento na área urbanizada da cidade de 
Três Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas (2019). 

2.5.2 Pesquisas desenvolvidas na UC  

Considerando a importância científica das regiões lacustres, as lagoas são uma das 

principais áreas de pesquisa no município. De origem natural, as lagoas deram nome 

ao povoado que se iniciou no entorno dos corpos hídricos, e são alvo de trabalhos que 

abordam os aspectos ambientais e sociais. 
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Foram encontrados trabalhos relativos ao processo de ocupação urbana englobando 

os usos das lagoas, balneabilidade e qualidade da água. Um dos primeiros registros 

de estudos na região das lagoas ocorreu no trabalho desenvolvido por Silva (2004), 

que encontrou espículas de esponjas nos sedimentos da Lagoa do Meio. 

Em relação a qualidade da água, os trabalhos de Melo; Nascimento; Pinto (2014) e 

Ferraz; dos Santos; RebustinI (2014) avaliaram a qualidade da Lagoa Maior, o 

trabalho de Geminiano; Soares; Pinto (2021) apresentou qualidade das águas para o 

Monumento Natural das Lagoas. Há também o trabalho desenvolvido por Américo-

pinheiro et al., (2017) que registrou a presença de fármacos na Lagoa do Meio e Maior, 

e o trabalho de Souza (2015) que abordou o processo de assoreamento da Lagoa 

Maior. 

Segundos os dados levantados por essas pesquisas o ambiente das lagoas sofre o 

impacto do avanço das áreas urbanas que se adensa na circunvizinhança delas. 

Considerando a qualidade das águas as Lagoas do Meio e Menor apresentam melhor 

qualidade, no entanto a contribuição da rede de drenagem acarreta piora da 

qualidade, por levar para as lagoas resíduos sólidos e poluentes carreados pela 

chuva. Outra problemática relacionada a rede de drenagem que tem por ponto final a 

Lagoa Maior e a Lagoa do Meio são as ocorrências de ligações clandestinas de esgoto 

na rede de águas pluviais, cujos impactos decorrentes da contribuição da matéria 

orgânica e de nutrientes que compõe o esgoto para o corpo hídrico, podem contribuir 

para potencializar o processo de eutrofização artificial do corpo hídrico 

consequentemente degradando a qualidade da água das lagoas. 

Outro impacto significativo é a deposição de sedimentos, oriundos de processos 

erosivos na bacia, que apresenta solos suscetíveis à erosão. Na Lagoa Maior foram 

depositadas 2.168,10 toneladas de sedimento entre os anos de 2013 e 2014 (SOUZA, 

2015), o que afeta a qualidade da água e o sistema de drenagem, devido à perda de 

volume para armazenamento da água. 

Mesmo com a existência de pesquisas e trabalhos que englobam a UC Monumento 

Natural da Lagoas, os estudos estão concentrados na região da Lagoa Maior, devido 

a relevância turística e social para o município. No entanto, a situação ambiental das 

Lagoas do Meio e Menor exercem impactos diretos na qualidade da Lagoa Maior, por 
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serem ambientes menos antropizados permitindo desenvolvimento de espécies mais 

sensíveis à antropização e por aportarem água com melhor qualidade. Para 

complementar a busca de informações foram encaminhados ofícios para as 

instituições de ensino para levantamento de pesquisas e projetos desenvolvidos na 

área, os ofícios encaminhados encontram-se no Anexo II. 

2.5.3 Projetos em andamento 

A verificação dos projetos em andamento na UC permitirá identificar os usos dados a 

área e os investimentos destinados à região. Entre os projetos foram considerados 

aqueles de importância social, ambiental e econômicos que visem a melhoria do 

espaço, desenvolvimento e preservação. 

A Lei Municipal n. 3.692/2020 que dispõe sobre a as diretrizes orçamentárias, 

estabeleceu programas e ações para o exercício orçamentário de 2021 (TRÊS 

LAGOAS, 2020), constando os projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano pela 

gestão que englobam todos os setores da administração municipal. O Quadro 17 

apresenta os programas e ações estabelecidas pela legislação mencionada, que 

influenciam a gestão da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, 

como os programas destinados à preservação e gestão ambiental, projetos de 

drenagem urbana, e outros que se relacionam com a temática. 

Quadro 17 - Programas e ações estabelecidos para o ano de 2021 no município de Três Lagoas/MS. 

Programa Ação 

011 - Três Lagoas Mais Verde 

Ajardinamento e manutenção de paisagismo em praças e áreas verdes 
qualificadas; 

Plantio de árvores; 

Realização de campanhas, atividades e eventos de educação ambiental; 

Gestão e fiscalização das Unidades de Conservação Municipais; 

Funcionamento regular dos Conselhos de Meio Ambiente e de Unidades 
de Conservação; 

Monitoramento de recursos naturais (água superficial e subterrânea); 

Manejo de animais silvestres das Lagoas (capivara e jacaré); 

Recuperação de áreas degradadas; 

Gestão e implementação de Unidades de Conservação Municipais; 

008 - Três Lagoas Sustentável 

Execução de drenagem; 

Recuperação de áreas degradadas; 

Programa de macrodrenagem e recuperação ambiental; 

Fonte: Três Lagoas (2020). 
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O monitoramento da qualidade de águas nas lagoas ocorre desde 2020 com 

amostragens periódicas de água superficial das três lagoas. Os resultados da 

qualidade das águas das lagoas foram apresentados no tópico 2.2.11 (pág. 52), e 

indicam boa qualidade na Lagoa do Meio e Menor, e qualidade variando entre boa e 

regular na Lagoa Maior. O monitoramento constante permite antecipar os impactos na 

biota decorrentes da piora dos parâmetros de qualidade analisados. 

O manejo de animais silvestres das Lagoas é realizado periodicamente com cuidados 

médicos e retirada de capivaras e jacarés. As capivaras são remanejadas para os 

parques e reservadas existentes no município, e durante períodos de estiagem a 

SEMEA faz a suplementação alimentar dos animais presentes na Lagoa Maior, 

evitando que eles procurem alimento nas ruas da cidade. Também há o manejo para 

atendimento médico de capivaras machucadas em decorrência de atropelamentos ou 

atividades irregulares como caça e pesca na região das lagoas. 

Em relação aos jacarés, a PMTL mantém controle de natalidade com a retirada de 

ovos, que são encaminhados para a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em 

Campo Grande, que possui projeto de pesquisa para a preservação da espécie. 

Conjuntamente, ocorre o manejo do réptil, que são encaminhados para Unidades de 

Conservação em outros municípios. Os manejos visam garantir a segurança dos 

animais, evitando atropelamentos e maus tratos, e ainda a segurança da população, 

que utiliza as áreas de entorno da Lagoa Maior para atividades de lazer. 

Na Lagoa do Meio existe projeto de restauração ambiental da APP, com plantio de 

mudas nativas em área equivalente a 8,40 ha. O projeto advém da compensação 

ambiental, decorrente dos processos de licenciamento realizados junto ao IBAMA pelo 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). O plantio foi realizado 

no ano de 2019, com manejo da área para retirada de espécies invasoras (herbáceas 

e arbóreas) e preparo do solo. 
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3 LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS (ETAPA 3) 

O levantamento de dados primários foi realizado com incursões a área de estudo para 

coleta de informações in loco que pudessem compor o diagnóstico da situação atual 

da região, embasando as proposições futuras a serem consideradas para as 

alternativas e proposta de uso futuro definido para a área da Unidade de Conservação 

Monumento Natural das Lagoas. 

Foram realizadas visitas à região das lagoas e entorno para o levantamento de 

características ambientais e dados que envolvessem os sistemas e serviços urbanos 

existentes, a situação fundiária da região, o uso e ocupação, interferências existentes, 

e estudos hidrológicos. Os dados e caracterizações são apresentados nos 

subcapítulos a seguir para cada um dos levantamentos realizados nesta etapa do 

projeto. 

3.1 Aspectos fundiários 

O levantamento da situação fundiária da área abrangida pela UC e seu entorno 

imediato, contemplou a identificação e delimitação dos lotes urbanos (públicos e 

privados), verificando a demanda por intervenções nestes imóveis e alternativas para 

a realização destas ações, se necessárias. Foi estruturada a cadeia dominial 

imobiliária atualizada da região com a identificação dos imóveis cuja área seja 

interferente com a região de estudo. 

3.1.1 Caracterização in loco 

A caracterização in loco teve por intuito o levantamento detalhado da situação de 

ocupação e ambiental da região das Lagoas. Foram realizados levantamentos 

topográficos e planialtimétricos, geotécnico, aerofotográficos, e o cadastramento dos 

imóveis presentes na área de abrangência da Unidade de Conservação Monumento 

Natural das Lagoas. 
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3.1.1.1 Levantamento topográfico e planialtimétrico 

Os serviços topográficos e planialtimétricos forneceram a situação cadastral 

georreferenciada atualizada da região das Lagoas do Meio e Menor e de seu entorno, 

incorporando o cadastramento do sistema viário e infraestrutura urbana local, 

perfazendo uma área abrangida de aproximadamente 116,50 ha. 

O levantamento ocorreu com o emprego de equipamentos de posicionamento global 

(GPS) do tipo RTK e Estação Total, utilizando como base as coordenadas 

georreferenciadas ao sistema UTM, transportado a partir do marco MS-22, localizado 

no pátio da Agesul em Três Lagoas/MS. O marco pertence a Rede Geodésica do 

Estado de Mato Grosso do Sul, referenciada ao Datum SIRGAS 2000, Meridiano 

Central 51° W.Gr, Fuso 22. 

Como escopo do levantamento topográfico voltado a determinação da situação 

cadastral dos imóveis e infraestruturas urbanas, este envolveu toda a extensão da via, 

passeios, praças e demais áreas públicas definidas para projeto, transversalmente e 

longitudinalmente. As peças técnicas resultantes do serviço de campo e os materiais 

temáticos representativos da situação levantada são apresentados na Carta temática 

1.
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O levantamento planialtimétrico foi realizado entre os dias 28 de abril e 28 de maio do 

ano de 2021, na área limitada a Unidade de Conservação Monumento Natural das 

Lagoas (Figura 20). Foram levantados 116,5 hectares, distribuídos em malha de 3.364 

pontos cotados. As cotas na área da UC variaram entre 311,0 e 319,0 metros, sendo 

as menores altimetrias verificadas próximas as margens das Lagoas. 

  

  
Figura 20 - Levantamento topográfico e planialtimétrico realizado na área de abrangência da UC 
Monumento Natural das Lagoas, incluindo: (A) propriedade rural; (B) imóveis urbanos; (C) benfeitorias; (D) 
ruas e equipamentos públicos. 

Fonte: Autores. 

Verificou-se na área 8,4 ha destinados a vegetação nativa, 0,6 ha de edificações, e 

23,9 ha de lâmina d’água, que incluem as lagoas, bacias de contenção e açudes. 

Identificou-se também pelo levantamento, a presença de cercas e muros que 

impedem a passagem de pessoas e animais, perfazendo o total de 3,5 km de muros 

de alvenaria, 14,3 km de cerca de arame, e 0,9 km de alambrado, dispostos de 

maneira descontínua. Considerando a classificação atual da UC que é Monumento 

Natural, o uso das terras pode ser constituído por áreas particulares, como é o caso 

do Monumento Natural das Lagoas, que possui, aproximadamente, 69% de áreas 
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particulares, sendo as edificações, cercas e muros construídas/instaladas pelos 

proprietários. 

Em relação ao saneamento, foram identificados na área 13 poços artesianos e 22 

fossas. Não houve inventário para saber a condição dos poços ou fossas, se são 

regulares e construídos adequadamente. Fossas construídas de maneira precária 

podem contaminar o lençol freático e o solo, influenciando na qualidade ambiental da 

unidade de conservação. 

Foram levantados os exemplares arbóreos que não pertencem as áreas de vegetação 

nativa ou bosques. Identificou-se ao todo 3.590 exemplares, classificados segundo o 

porte em 1.948 exemplares de pequeno porte, 926 de médio porte e 716 de grande 

porte. A predominância de árvores de porte pequeno indica que a área passa por 

recomposição de flora. 

Quanto aos equipamentos públicos, levantou-se 8 lixeiras, 79 postes e extensão de 

2,27 km de rede de energia. As vias presentes na UC totalizaram 4,9 km, sendo 1,3 

km de vias pavimentadas, e 3,6 km de vias sem pavimentação. Existem também 

caminhos indefinidos (trieiros) na área da unidade de conservação que interligam 

propriedades e ruas sem pavimentação. 

3.1.1.2 Levantamento aerofotográfico 

Foi adquirida imagem do satélite Worldview  (Maxar Tecnologies) devidamente 

georreferenciada da área de abrangência da UC, com resolução espectral de três 

bandas (RGB), e resolução espacial de 0,15 metros. A aquisição da imagem permitirá 

a elaboração dos estudos com ferramentas digitais compatíveis com Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), possibilitando determinar com precisão e acurácia as 

feições, benfeitorias, infraestruturas e demais entidades existentes na região. A Figura 

21 apresenta a cena adquirida com data de imageamento de 26 de junho de 2021. 
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Figura 21 - Imagem de satélite Worldview adquirida para consubstanciar os estudos no âmbito do projeto. 

Fonte: Autores. 

3.1.1.3 Levantamento geotécnico (sondagens) 

A execução de levantamento geotécnico através de sondagens na área do projeto 

permitiu ampliar o conhecimento das caraterísticas geológica, geomorfológica e 

hidrogeológica em um panorama local e pormenorizado. O levantamento geotécnico 

foi realizado em 6 pontos previamente alocados na área de abrangência da UC, 

conforme apresentado na Figura 22. 
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Figura 22 - Pontos de sondagem (SP) à percussão realizados na área de abrangência da UC Monumento 
Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 

A sondagem foi à percussão (SPT) realizada conforme os termos técnicos definidos 

nas normas NBR 6502:1995 e NBR 6484:2020 (ABNT, 1995, 2020), com as 

delimitações de perfuração até 20,45 metros ou até camada impenetrável. A 

sondagem permitiu a descrição do material pedológico, a determinação do nível do 

lençol freático na região, bem como o conhecimento das formações encontradas na 

área de abrangência das lagoas.  
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A Figura 23 traz as amostras de solo obtidas na sondagem realizada entre os dias 09 

e 11 de agosto de 2021. Nos pontos amostrados o solo é composto por areia argilosa, 

sendo as primeiras camadas de coloração cinza a as camadas inferiores de coloração 

variegada. Entre os pontos de sondagem houve diferenciação nas profundidades e 

camadas de solo amostradas. No ponto de sondagem SP 06 identificou-se entre as 

camadas de solo uma camada de aterro com presença de entulhos. 

   

   
Figura 23 - Levantamento geotécnico realizado em 6 pontos de sondagem (SP) alocados na área de 
abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas: (A) ponto SP 01; (B) ponto SP 02; (C) ponto SP 03; (D) 
ponto SP 04; (E) ponto SP 05; (F) ponto SP 06. 
Fonte: Autores.  

O perfil do levantamento geotécnico (Figura 24) realizado nos pontos de sondagem 

detectou a presença do lençol freático nas seguintes profundidades: SP 01 - 4,12 m; 
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SP 02 - 5,73 m; SP 03 - 11,70 m ; SP 04 - 4,08 m; SP 05 - 6,52 m; SP 06 - 8,17 m. 

Nos pontos de sondagem SP 01, SP 02, SP 03, SP 04 e SP 05, a perfuração foi 

encerrada por apresentar camada imperfurável de acordo com o estabelecido na NBR 

6484 (ABNT, 2020), sendo o ponto SP 04 o qual a camada imperfurável estava na 

menor profundidade de perfuração, aproximadamente 10,45 metros. O relatório 

completo do levantamento geotécnico encontra-se no Anexo II. 

 
Figura 24 - Perfil dos levantamentos geotécnicos realizados na UC Monumento Natural das Lagoas, nos 
seis pontos de sondagem (SP). 

Fonte: Autores. 

A presença de camadas pouco permeáveis/impenetráveis contribui para o 

afloramento do lençol freático nos períodos de chuva, devido ao acúmulo de água e a 

característica de baixa declividade da área de estudo. A coloração acinzentada e 
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variegada nas amostras de solo oriundos da sondagem, são indicativos do processo 

de gleização, que é a redução e solubilização do ferro devido a presença de água no 

solo por certos períodos, ocasionada pela elevação do lençol freático (EMBRAPA, 

2018; IBGE, 2015). Dessa forma, os níveis do lençol freático sofrem alterações nos 

períodos chuvosos podendo ser aflorante em alguns pontos da área de estudo. 

3.2 Uso e ocupação do solo 

A área de abrangência da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas 

é composta por chácaras com características rurais e lotes oriundos dos 

desmembramentos de áreas maiores. A UC apresenta predominância de vegetação 

rasteira com alguns aglomerados de vegetação arbustiva/arbórea (Figura 25). 
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Figura 25 - Uso e ocupação do solo identificados na UC Monumento Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 

Na área da UC também foram identificados locais com solo exposto, edificações, 

atividade de horticultura, lâminas d’água (lagoas e bacias de contenção) e vias de 

acesso. Em identificação in loco verificou-se que a área apresenta aspectos de 

alterações antrópicas, sem a presença de vegetação nativa. Em diversos pontos há 

irregularidade do solo devido as escavações para retirada de argila, atividade que 

impulsionou a ocupação do entorno da Lagoa do Meio e Menor. Não foram 
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identificadas atividades com uso consuntivo das águas das Lagoas do Meio e Menor, 

e atividades com lançamento de efluentes diretamente nos corpos d  ‘água. 

Atualmente, devido a expansão da área urbanizada do município na direção norte e 

oeste, a região de entorno da UC tem passado por alta especulação imobiliária, 

incentivando o parcelamento dos imóveis existentes e as ocupações irregulares. O 

intuito da criação da unidade de conservação foi controlar a ocupação da área, 

preservando as lagoas, que além da importância histórica, integram o sistema de 

drenagem do município. 

3.2.1 Conflitos de uso 

A Lei Federal n. 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece que em UCs 

enquadradas como Monumento Natural objetiva-se a preservação de sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cênica, podendo o uso do solo ser composto 

por áreas particulares, desde que os objetivos de preservação da UC sejam 

compatíveis ao uso da terra (art. 12). 

O Decreto Municipal n. 188/2016 (TRÊS LAGOAS, 2016a) que promulgou a criação 

da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, unidade de 

conservação municipal, teve como objetivo preservar sítios com características 

bióticas e abióticas naturais excepcionais, proteger belezas cênicas, favorecer a 

pesquisa científica e a educação ambiental, e propiciar turismo ecológico e recreação 

compatíveis com a conservação da área, considerando os aspectos histórico-culturais 

da Região das Lagoas. 

Ainda, o referido decreto estabeleceu critérios para o uso e ocupação da área da UC, 

definindo que para a implantação de atividades comerciais, industriais, parcelamento 

do solo e outros usos da área, deve-se obter autorização do órgão ambiental 

competente, através do licenciamento ambiental. No entanto, o uso e ocupação do 

solo em unidades de conservação está atrelado ao plano de manejo da unidade, o 

qual, até o momento, não foi elaborado para a UC Monumento Natural das Lagoas. 
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Em relação ao zoneamento do município de Três Lagoas/MS, a UC Monumento 

Natural das Lagoas está alocada na Macrozona Urbana de Uso Sustentável (MZ-US), 

segundo o Plano Diretor, Lei Municipal n. 2.083/2006 e suas alterações (TRÊS 

LAGOAS, 2006). A ocupação na MZ-US deve ser equilibrada, resguardando e 

valorizando o patrimônio ambiental do município, com usos diversificados, lotes 

médios, baixa densidade construtiva, baixa taxa de ocupação e alta taxa de 

permeabilidade. 

No processo de criação da UC Monumento Natural das Lagoas, o cadastro da unidade 

de conservação no órgão ambiental estadual (IMASUL) foi indeferido por não 

apresentar as características necessárias ao enquadramento em Monumento Natural. 

As motivações do indeferimento estão atreladas a incerteza da origem natural das 

Lagoas, as possíveis ocupações irregulares, e aos usos atuais (presença de resíduos 

sólidos, plantas exóticas e invasoras, criação de gado e outros) que não condizem 

com UC de proteção integral. 

No indeferimento do processo de criação da UC no órgão estadual, também foi 

considerada a não apresentação do Termo de Aquiescência dos proprietários que 

estão inseridos na unidade de conservação. A Lei Federal n. 9.985 (BRASIL, 2000), 

aborda que, caso as atividades exercidas pelo particular estejam em desacordo com 

o objetivo de proteção ou em caso que ocorra recusa do proprietário em se adequar 

as condições proposta pelo órgão  administrador da UC, cabe a desapropriação dos 

imóveis, para atingir a finalidade de preservação (art. 12, § 2º). 

Considerando as legislações que norteiam a criação e o manejo de Unidades de 

Conservação, e a situação atual da UC Monumento Natural das Lagoas, verifica-se a 

incompatibilidade do enquadramento em Monumento Natural. Ressalta-se que no 

decorrer do processo de criação da UC preconizou-se a não desapropriação da área, 

visto que a maior parcela é composta por imóveis particulares, o que geraria oneroso 

processo desapropriatório.  
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3.3 Registro de usos e interferências antrópicas 

A Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas é unidade de proteção 

integral, que permite áreas particulares no interior da UC, contudo, como já exposto, 

os proprietários devem se adequar aos objetivos da unidade de conservação. A Figura 

26 traz algumas das interferências antrópicas verificadas in loco. 

  

  

  
Figura 26 - Interferências verificadas in loco na área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas: 
(A) depósito de resíduos de construção; (B) residência próxima a Lagoa Menor; (C) cercas em divisa de 
propriedade; (D) atividade de horticultura; (E) residências próximas à bacia de contenção no entorno da 
Lagoa do Meio; (F) placa de venda em lote localizando dentro da UC.  

Fonte: Autores. 
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Com a existência de terras particulares, a área da UC Monumento Natural das Lagoas 

apresenta vias de circulação criadas pelos moradores para interligar as propriedades 

aos logradouros públicos existentes fora dos limites da UC. No processo de ocupação 

os caminhos que eram pequenos, apenas para passagem de pessoas, tornaram-se 

ruas recebendo serviços de patrolamento, encascascalhamento e iluminação pública, 

como apresentado na Figura 27. 

  

  

  
Figura 27 - Vias de acesso na Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas: (A) e (B) via no 
entorno da Lagoa do Meio; (C) e (D) vias de acesso as propriedades presentes na UC; (E) e (F) ruas 
próximas com conexão com a UC. 
Fonte: Autores. 
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A principal via da UC é a do entorno da Lagoa do Meio, que foi criada pela Prefeitura 

Municipal para possibilitar o acesso da equipe de manutenção à casa de bombas, 

processo anterior a criação da UC. Posteriormente, com a necessidade de manejo da 

UC, houve o prolongamento dessa via para facilitar a entrada da equipe que realiza o 

manejo da área. A partir do prolongamento, a via no entorno da Lagoa do Meio passou 

a ser usada pela população como travessia conectando a rua Alcinda Mendes com a 

rua José Amilcar Congro Bastos. 

Além dos usos particulares presentes na área da UC, o principal uso público dado as 

Lagoas é o recebimento e armazenamento das águas pluviais urbanas. Devido à 

baixa declividade na área da sede municipal, naturalmente as Região das Lagoas são 

o ponto mais baixo dentro da área urbana, recebendo parte da drenagem dos bairros 

próximos. Para conter o volume de água e os sedimentos carreado pela rede pluvial 

foram construídas bacias de contenção antes do deságue da rede de drenagem na 

Lagoa do Meio, como apresentado na Figura 28. 

  

  
Figura 28 - Bacias de contenção de águas pluviais construídas no entorno da Lagoa do Meio para 
armazenar a água recebida pela rede de drenagem e manejo de águas pluviais. 
Fonte: Autores. 
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As bacias de contenção existentes no entorno da Lagoa do Meio armazenam a água 

trazida pela rede de drenagem e manejo pluvial, controlando a velocidade do fluxo de 

água. Dessa forma os sedimentos trazidos pela rede de drenagem e manejo de águas 

pluviais depositam-se nas bacias de contenção, evitando assoreamento da lagoa. 

3.3.1 Inventário de benfeitorias 

A UC Monumento das Lagoas abrange área de 58 imóveis privados e 3 áreas públicas 

(áreas verdes e áreas institucionais). Foram identificadas 69 edificações com função 

habitacional na área, na sua maioria construídas de alvenaria. Nas áreas públicas não 

foram constatadas benfeitorias de uso público instaladas, como praças, academias ao 

ar livre, estacionamento, entre outras. 

No entono da Lagoa do Meio, em área de APP, encontram-se as bacias de contenção 

e a casa de bombas responsável por bombear o excedente da Lagoa do Meio para a 

Lagoa Maior. Essas benfeitorias são permitidas em áreas de preservação sendo 

enquadradas em utilidade pública, segundo o Código Florestal (Lei Federal n. 

12.651/2012). 

3.3.2 Infraestruturas irregulares 

No âmbito do estudo, foram consideradas como infraestruturas irregulares as 

edificações locadas em áreas de preservação permanente (APP), que não se 

enquadram em utilidade pública, interesse social e/ou atividade de baixo impacto, 

conforme as definições trazidas pelo Código Florestal (BRASIL, 2012). 

A partir do levantamento dos dados primários com visita in loco, não foram avistadas 

infraestruturas irregulares às margens das Lagoas e em suas áreas de APP. Todavia, 

ressalta-se que os proprietários de imóveis que possuem área de preservação 

permanente têm a obrigatoriedade de promover a recomposição da vegetação, sendo 

permitida intervenção ou supressão da APP apenas em hipóteses de utilidade pública, 

interesse social ou de baixo impacto ambiental. 
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3.4 Estudos hidrológicos 

Os estudos hidrológicos foram executados no sentido de determinar o comportamento 

hidrológico na região a nível de bacia hidrográfica, avaliando seu impacto sobre as 

Lagoas do Meio e Menor alvo do projeto, subsidiando os estudos preliminares a serem 

elaborados na Etapa 04, em especial o que tratará da simulação da mancha de 

inundação das lagoas e sua influência no entorno. 

O aumento de áreas impermeáveis decorrentes do processo de urbanização altera o 

ciclo hidrológico natural, com a baixa infiltração de água no solo ocorre o acréscimo 

do volume do escoamento superficial, antecipando o pico de vazão. Segundo Tucci 

(2000) o acréscimo de 10% de área impermeável nos ambientes urbanos ocasiona 

100% de aumento no escoamento superficial. Dessa maneira, o sistema de drenagem 

recebe muitas vezes vazões superiores ao que é capaz de escoar ou reter, ocorrendo 

o extravasamento das águas no sistema, afetando as áreas de entorno que ficam 

sujeitas aos alagamentos. 

Na área de estudo não foram encontrados trabalhos referentes ao monitoramento da 

variação da lâmina d’água, leituras linimétricas ou batimetrias da Lagoa do Meio e/ou 

da Lagoa Menor. Considerando a conectividade das três lagoas (Menor, do Meio e 

Maior), foi identificado o trabalho de Souza, (2015) que abordou o assoreamento da 

Lagoa Maior e a variação do nível d’água entre os anos de 2013 e 2014. 

Segundo Souza (2015), a variação no nível d’água na Lagoa Maior no período do 

estudo foi de 21 cm, sendo o aumento de lamina d’água acima da cota inicial de 

medição de apenas 3 cm, e o decréscimo máximo de 22 cm abaixo do normal. O autor 

relata que no período amostrado (2013-2014) a pluviosidade no munícipio foi abaixo 

da média, o que possivelmente influenciou na variação do nível d’água. 

3.4.1 Área de Inundação 

A fim de atender a demanda pelo estudo que trata este subcapítulo, levantou-se em 

campo dados e registros sobre a situação hidrológica da bacia hidrográfica que 

compreende o conjunto de lagoas, através da avaliação da malha hidrográfica local, 

condição de escoamento, registro da ocorrência de inundações na área de entorno, 



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

100 

processos erosivos, infraestruturas de drenagem existentes, dentre outros fatores que 

interferem no regime fluvial do sistema hídrico local. Os dados de campo levantados 

foram avaliados de forma integrada às informações secundárias obtidas em 

órgãos/instituições que produzem informações sobre o clima, hidrologia e regime de 

chuvas. 

Para compor o entendimento do comportamento hidrológico levantou-se imagens de 

satélite referentes ao período entre 2016 e 2021, caracterizando o comportamento da 

lâmina d’água. O processamento das imagens analisou a extensão da lâmina d’água 

após as chuvas (fevereiro a abril) e após a estiagem (julho a setembro), considerou-

se como lâmina d’ água a área do espelho d ‘água e as áreas úmidas do entorno das 

lagoas, que são as áreas de inundação. 

A Figura 29 e a Figura 30 exibem as lâminas de inundação nos anos analisados (2016-

2021), a análise indicou que nos períodos que ocorreram precipitação as lâminas 

d’água foram maiores que as lâminas obtidas após os períodos de estiagem no 

mesmo ano, sugerindo influência da rede de drenagem no comportamento hidrológico 

dos corpos d’água. A avaliação multitemporal indicou que as lagoas estão perdendo 

massa d’água ano a ano, sendo a perda mais significativa na Lagoa Menor, fato esse 

associado ao manejo de águas pluviais direcionada a Lagoa do Meio, interferindo no 

abastecimento da Lagoa Menor. 
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Figura 29 - Análise multitemporal da lâmina de água da Lagoa do Meio e Lagoa Menor, no período de 2016 
a 2018. 

Fonte: Autores, a partir de imagens Sentinel-2, composição RGB 432 (ESA, 2021) 
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Figura 30 - Análise multitemporal da lâmina de água da Lagoa do Meio e Lagoa Menor, no período de 2019 
a 2021. 

Fonte: Autores, a partir de imagens Sentinel-2, composição RGB 432 (ESA, 2021). 
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3.4.2 Pontos Críticos 

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais da Região das Lagoas foi 

averiguado, uma vez que em ambientes urbanos as inundações e alagamento 

ocorrem frequentemente devido à ausência ou precariedade de drenagem. Entre a 

Lagoa Menor e a Lagoa do Meio a conexão acontece por meio de tubulação 

estruturada em manilhas de concreto, com extensão de aproximadamente 150 

metros. Já entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Maior existe sistema de bombeamento 

das águas, com canalização de aproximadamente 900 metros, a Figura 31 apresenta 

a entrada e saída dos sistemas citados. 

  

  
Figura 31 - Conexão entre a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio (A) saída na Lagoa Menor e (B) entrada na 
Lagoa do Meio; sistema de bombeamento entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor (C) casa de bomba na 
Lagoa do Meio e (D) entrada do sistema na Lagoa Maior. 

Fonte: Autores. 

O sistema de bombeamento da Lagoa do Meio para a Lagoa Maior funciona por 

acionamento manual quando o nível da Lagoa do Meio está alto, para evitar 

alagamentos no entorno. A conexão entre a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio é por 

gravidade e ocorre quando o nível da Lagoa Menor atinge o sistema de saída. Ambos 
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os sistemas necessitam de manutenção constante para evitar obstruções e 

entupimentos, ademais a casa de bombas ocasionalmente sofre com ações de 

vandalismo que interrompem o funcionamento do bombeamento. 

Outros pontos críticos interferentes à Lagoa do Meio são os dissipadores das galerias 

de drenagem pluvial, ponto final da rede de drenagem, onde é lançado todo o volume 

aportado pelo escoamento das águas pluviais das bacias de contribuição do entorno. 

A entrada de águas pluviais nos corpos hídricos pode causar problemas de erosão e 

de assoreamento, uma vez que estas apresentam velocidades elevadas devido a 

canalização, o que propicia força para carrear sedimentos.  

Nas saídas da drenagem na Lagoa do Meio foram colocados blocos de concreto e 

pedras com a finalidade de frear a velocidade do fluxo de entrada da água oriunda da 

rede de drenagem (Figura 32), também foram construídas bacias de contenção para 

reter os sedimentos carreados pelas galerias de drenagem pluvial, que em excesso 

contribuem para o assoreamento da lagoa. 

  

  
Figura 32 - Entrada das galerias de drenagem na Lagoa do Meio: (A) e (B) galerias pluviais oriundas da 
Avenida Filinto Muller; (C) e (D) galerias provenientes das ruas Egídio Thomé e Josino da Cunha Viana. 
Fonte: Autores.  
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3.5 Entrevista estruturada 

A entrevista estruturada foi realizada com a aplicação de questionário para 

levantamento da percepção e anseios dos moradores sobre a área da UC, situação 

atual, usos do espaço, melhorias necessárias, processos de inundação na região, 

pontos de alagamento, entre outros, o modelo de questionário aplicado encontra-se 

disposto no Anexo III. O levantamento de informações com os moradores da região 

visou obter informações que não foram adquiridas nos dados secundários e primários, 

como aqueles fatos ocorridos fora do período de identificação in loco. 

Foram entrevistados 20 moradores, sendo 18 dos entrevistados moradores do local, 

e 2 proprietários de rancho/chácara na área, os questionários aplicados estão 

dispostos no Anexo IV. Dos entrevistados 90% disseram conhecer a existência da 

Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, no entanto, apenas 50% 

compareceram, ao menos uma vez, em alguma reunião, palestra ou evento 

relacionados a UC. 

A população amostrada possui renda média de R$ 3.025,00, sendo a parcela mais 

significativa com renda variando de 1 a 3 salários-mínimos, como demostrado no 

Gráfico 7. O levantamento de dados econômicos da população residente auxiliará no 

processo de regularização fundiária nas etapas a serem desenvolvidas, uma vez que 

a legislação aborda diferentes modalidades a depender da situação socioeconômica 

da população inserida na área a ser regularizada. 

 
Gráfico 7 - Renda familiar dos morados do entorno da Unidade de Conservação Monumento Natural das 
Lagoas. 
Fonte: Autores. 
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Quanto a escolaridade da população residente no entorno das lagoas, 55% dos 

entrevistados apresentam instrução com ensino médio completo ou mais, conforme 

exibido no Gráfico 8. Os fatores sociais e econômico possuem grande relação com a 

escolaridade da população. 

 
Gráfico 8 -Escolaridade da população residente no entorno da Unidade de Conservação Monumento 
Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 

Em relação a fonte de abastecimento de água (Gráfico 9), em parte da área da UC 

não há rede pública de abastecimento de água, sendo o abastecimento feito por poço 

particular ou comunitário. Alguns dos moradores, 20% dos entrevistados, relataram 

possuir as duas fontes de abastecimento, não houve levantamento sobre a situação 

dos poços, se são regulares ou construídos adequadamente. 

 
Gráfico 9 - Sistema de abastecimento de água dos moradores da Unidade de Conservação Monumento 
Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 

Em relação ao esgotamento sanitário (Gráfico 10), a maioria dos moradores, 55% dos 

entrevistados, relataram possuir fossa como sistema de tratamento individual de 
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esgotamento. O levantamento não verificou a condição das fossas presentes na 

Unidade de Conservação, se estas foram construídas adequadamente ou se 

apresentam vazamento. Ressalta-se que o sistema de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário não atende toda a área de abrangência da UC. 

 
Gráfico 10 - Esgotamento sanitário dos moradores da Unidade de Conservação Monumento Natural das 
Lagoas. 
Fonte: Autores. 

Os moradores entrevistados foram questionados sobre quais usos das Lagoas já 

presenciaram. As atividades mais recorrentes foram a pesca amadora com 36%, e 

atividades de recreação (natação, mergulho e lazer) com 31%, como apresentado no 

Gráfico 11. As atividades ocorrem com mais frequência na Lagoa do Meio, devido a 

facilidade de acesso e proximidade com a área urbana. 

 
Gráfico 11 - Usos presenciados na Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas. 

Fonte: Autores. 
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podem causar reação alérgica na pele. No entanto, na área não existem placas 

orientativas sobre esta recomendação advertindo sobre esse possível dano para a 

saúde. 

Aos entrevistados foi questionado quais ações seriam importantes, na percepção 

deles, para garantir a preservação das Lagoas na UC. As ações mais mencionadas 

foram a coleta seletiva de resíduos e o cercamento e monitoramento da área, ambas 

com percentual de 19%, seguidas do tratamento de esgoto com 17% (Gráfico 12). 

Além das opções já elencadas alguns dos entrevistados mencionaram ações que não 

constavam nas opções, sendo elencadas na classe “Outra”, entre as ações 

mencionadas estava a divulgação da UC e o controle da água de drenagem pluvial 

que deságua na Lagoa do Meio. 

 
Gráfico 12 - Ações para garantir a preservação das Lagoas na concepção dos moradores entrevistados 
Fonte: Autores.  
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E ESTUDOS PRELIMINARES 

(ETAPA 4) 

A Etapa 4 de desenvolvimento dos estudos objetivou estruturar um diagnóstico 

detalhado contemplando a realidade atualizada da área de estudo. Para tanto, 

considerou-se a gama de informações obtidas através de consulta e solicitações de 

dados oficiais em órgãos e instituições com atuação em eixos que tenham correlação 

com as tratativas previstas no escopo do projeto, e informações geradas in loco, para 

validar e ampliar o conhecimento sobre a situação da região da UC, de acordo com a 

realidade constatada em incursões à área. 

Ademais, nesta etapa foram executados os estudos preliminares que subsidiarão o 

planejamento para as intervenções de assuntos fundiários e hidrológicos. O 

detalhamento das atividades desenvolvidas para atendimento desta fase do projeto 

será descrito nos tópicos a seguir. 

4.1 Diagnóstico e caracterização 

O diagnóstico e caracterização da situação atual compreende a compilação e 

cruzamento das informações provenientes dos levantamentos realizados 

previamente, isto é, de dados secundários e de informações primárias. Assim, o 

documento evidencia as condições atuais do município e, em específico, da área de 

estudo, no sentido de embasar proposta assertiva de uso futuro para a região. Este 

diagnóstico é importante, pois, a partir dele as alternativas propostas considerarão as 

necessidades ambientais e os diferentes segmentos da população envolvida e/ou 

afetada. 

4.1.1 Caracterização dos aspectos legais, jurídicos e gerenciais 

O loteamento do município de Três Lagoas iniciou-se no entorno da Lagoa Maior, hoje 

densamente ocupada, e com o passar dos anos, se estendeu para outras regiões 

formando a atual sede urbana. As Lagoas (Lagoa Maior, Lagoa do Meio e Lagoa 

Menor), são de origem natural, e assim como outros corpos d’água, foram modificadas 

no processo de ocupação. 
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O Código das Águas, Decreto Federal n. 24.643 de julho de 1934 (BRASIL, 1934), 

primeiro instrumento a regular usos das águas, define que as águas de lagos e lagoas 

navegáveis ou flutuáveis são águas públicas de uso comum (art. 2°, alínea “b”). Com 

a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) as correntes de água 

passaram a integrar os bens da União ou dos Estados, conforme o disposto nos 

artigos 20 e 26. 

Art. 20. São bens da União: 

III -  os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou 

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais  

[...] 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I -  as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União  

 

Dessa forma, não há propriedade privada de lagoas, rios, águas superficiais, água 

subterrâneas e/ou quaisquer correntes de água, sendo estes bens exclusivamente de 

domínio público, assim como fundamentado na Política Nacional de Recursos 

Hídricos (BRASIL, 1997), no art. 1°, inciso I: “a água é um bem de domínio público”. 

Dessa forma não cabe ao poder público a posse, mas sim a gestão da tutela dos 

recursos hídricos. 

Diferentemente da Lagoa Maior, o entorno das Lagoas do Meio e Menor apresenta 

baixa densidade demográfica, no entanto, com a expansão da sede urbana as áreas 

sofrem pressão da urbanização e especulação imobiliária. No intuito de controlar o 

parcelamento do solo na região foi criada, a partir do Decreto Municipal n. 188/2016, 

a Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, estabelecendo critérios 

para o uso e parcelamento do solo, com o objetivo de preservar as Lagoas. 

A área de abrangência da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas 

está situada na Macrozona Urbana de Uso Sustentável (MZ-US) Área 1, definição 

trazida pela Lei Municipal n. 3.211/2016, que altera o Plano Diretor Municipal (Lei 

Municipal n. 2.086/2006). Na MZ-US a taxa de ocupação máxima deve ser de 60%, 

com taxa de permeabilidade correspondente a 30% da área do lote. A ocupação na 
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MZ-US deve ser equilibrada, resguardando e valorizando o patrimônio ambiental do 

município, com usos diversificados, lotes médios, baixa densidade construtiva, baixa 

taxa de ocupação e alta taxa de permeabilidade. 

O Plano Diretor Municipal traz ainda em seu arcabouço a delimitação de Zonas 

Específicas (ZE), que são áreas do território com características que necessitam de 

parâmetros urbanísticos diferenciados (Lei Municipal n. 2.086/2006, art. 57). Uma das 

zonas delimitada é a Zona Especial do Monumento Natural das Lagoas (ZEML-UC), 

na qual é vedado o parcelamento do solo e o loteamento (art. 64). 

Considerando os aspectos fundiários da região, a área de abrangência da UC 

Monumento Natural das Lagoas é composta, majoritariamente, por imóveis privados, 

o que é permitido em unidade de conservação classificadas como Monumento 

Natural. Esses imóveis são anteriores a criação da UC, e foram loteados legalmente 

pelo município. Contudo, alguns imóveis estão locados na área de inundação das 

Lagoas e/ou na área de preservação permanente (APP), dessa forma são 

considerados informais pela legislação vigente, o que exige a regularização fundiária 

da área. 

A Lei Federal n. 13.465/2017 (BRASIL, 2017), apresenta normas e procedimentos 

para a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), possibilitando dois tipos de 

regularização: a de Interesse Social (Reurb-S) aplicável a núcleos urbanos informais 

composto por população de baixa renda; e a de Interesse Específico (Reurb-E) 

aplicável à população que não se enquadra na situação anterior. A regularização 

fundiária urbana não se aplica somente aos casos de imóveis sem matrícula ou sem 

registro, a regularização fundiária visa corrigir irregularidades ambientais e 

urbanísticas, o que não está atrelado apenas a titularidade da propriedade, uma vez 

que irregularidades ambientais também são passíveis de regularização pelo normativo 

citado. 

O Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012), que regulamenta as APP para os 

corpos d’água (BRASIL, 2012), define que no entorno de lagos e lagoas naturais 

presentes em zonas urbanas a APP deve ter faixa de largura mínima de 30 metros. 

Já o Plano Diretor do Município de Três Lagoas/MS (TRÊS LAGOAS, 2006), define 

que a área de preservação permanente no entorno de corpos d’água, nascentes, 
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lagoas, lagos, reservatórios e áreas úmidas deverá abranger faixa mínima 50 metros 

(Lei Municipal n. 2.083/2006, art. 26), sendo mais restritivo que o Código Florestal. 

Ainda em âmbito municipal, a Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal n. 

3.626/2019) estabelece que em áreas de preservação permanente, públicas ou 

privadas, são permitidas apenas atividades para preservação e recuperação (art. 22, 

§ 1º). Tendo em vista que a Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, 

foi criada pelo Decreto Municipal n. 188/2016 (TRÊS LAGOAS, 2016a) com o objetivo 

de preservar sítios naturais e conservar a região das Lagoas, e que esta possui parte 

da área com ocupação privada, pode haver necessidade de desapropriação dos 

imóveis para cumprimento dos objetivos de conservação. 

Os imóveis presentes em área de preservação permanente (APP) e em áreas de faixa 

de inundação ou lâmina d’água, apresentam irregularidades ambientais tendo em 

vista as normas vigentes. Dessa forma, o processo de regularização fundiária urbana 

(Reurb) será baseado na irregularidade da ocupação da APP, sendo aplicável a 

regularização fundiária por interesse específico (Reurb-E), baseada nos princípios 

trazidos pelo Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) e nos normativos 

municipais referentes a preservação das áreas de APP em zonas urbanas. 

As áreas correspondentes a lâmina d’água são áreas que pertencem ao domínio 

público, como determina a Constituição Federal (art. 20, III e art. 26, I). Portanto, os 

imóveis que abrangem em suas matrículas áreas correspondentes as lâminas de 

água, deverão ter suas áreas regularizadas.  

A regularização fundiária da área de abrangência da UC Monumento Natural das 

Lagoas visa corrigir as irregularidades ambientais e urbanísticas, possibilitando novo 

uso para a área, uma vez que a criação da UC no órgão gestor ambiental foi indeferida 

por não apresentar atributos correspondentes ao enquadramento em Monumento 

Natural. Como recomendação, o órgão ambiental sugeriu no parecer o 

reenquadramento em UC no grupo de uso sustentável ou a aplicação de outros 

instrumentos legais que visem a proteção e preservação da Região das Lagoas, 

atentando-se à importância dos corpos d’água para a drenagem e manejo das águas 

pluviais, e a relevância histórica e cultural. 
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A Lei Federal n. 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece que a recategorização, 

redução ou extinção de Unidade de Conservação deve ser realizada mediante lei 

específica (art. 22, § 7º). Dessa maneira a adequação ou desafetação da UC 

Monumento das Lagoas exigirá ato do poder público. 

Caso ocorra a desafetação da Unidade de Conservação Monumento das Lagoas, isso 

exigirá a criação de normativo específico para a regulamentação do uso e ocupação 

da área, que permita manter preservada as Lagoas e seu entorno com baixo 

adensamento urbano e alta taxa de permeabilidade. As especificações podem ser 

estabelecidas no Plano Diretor Municipal, com a criação de área de interesse com 

critérios urbanísticos e ambientais mais restritivos que outras áreas do município. 

4.1.1 Histórico da região 

A área onde está localizada a Unidade de Conservação Monumento Natural das 

Lagoas foi uma das primeiras áreas de ocupação no município, dando origem ao nome 

da cidade de Três Lagoas. Atualmente, o entorno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor 

apresenta ocupação composta por ranchos e sítios com características rurais, e o 

adensamento habitacional concentra-se no entorno da Lagoa Maior, que está na zona 

de amortecimento da UC, como pode ser visto na Figura 33. 

A criação da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas ocorreu com 

a publicação do Decreto Municipal n. 188/2016, com o objetivo de preservar e ordenar 

a urbanização no entorno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, em virtude da 

importância histórica, cultural e ambiental da região das lagoas para o município 

(TRÊS LAGOAS, 2016a). 
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Figura 33 - Vista superior da Unidade Conservação Monumento Natural das Lagoas, em primeiro plano a 
Lagoa Menor, seguida pela Lagoa do Meio, e ao fundo a Lagoa Maior que está na zona de amortecimento 
da UC. 

Fonte: Autores. 

No processo de ocupação a área passou por interferências que alteraram os aspectos 

naturais da região. A Lagoa do Meio, a Lagoa Menor e suas áreas de entorno eram 

fontes de argila para a produção de tijolos brancos , no entanto a escassez do material 

pela intensa exploração e a descoberta de espículas silicosas no sedimento, 

popularmente chamado de pó-de-mico, impossibilitaram a continuação das 

atividades. Devido a atividade de extração de argila, o terreno na Região das Lagoas 

apresenta irregularidades e ondulações que modificaram o escoamento natural das 

águas, e a profundidade e extensão das Lagoas. 

Com o avanço da urbanização as Lagoas passaram a integrar o sistema de drenagem 

e manejo de águas pluviais do município. A Lagoa do Meio recebe diretamente as 

águas drenadas de ruas e bairros próximos com o deságue de três galerias de 

drenagem. Para controlar o nível d’água evitando o extravasamento, foi constituído 

sistema de bombeamento conectando a Lagoa do Meio à Lagoa Maior, dessa forma 

a Lagoa do Meio funciona como bacia de contenção no sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

A Lagoa Menor possui poucas habitações no entorno e não está conectada à rede de 

drenagem pluvial. A conexão da Lagoa Menor com a Lagoa do Meio ocorre apenas 

Lagoa Menor 

Lagoa do Meio 
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quando há elevação do nível de água da Lagoa Menor, atingindo a entrada da galeria 

de conexão entre as duas Lagoas, de forma que a água conflui por gravidade para a 

Lagoa do Meio através de canalização. 

4.1.1 Caracterização física e ambiental de aspectos essenciais 

A Região das Lagoas apresenta Clima Tropical (Aw), com períodos demarcados de 

estiagem e chuvas, sendo o inverno a estação seca e o verão a estação chuvosa. 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura 

média entre os anos de 2015 e 2019 foi de 25,35ºC, com umidade média de 66,90%, 

sendo o mês de agosto o mês com a menor umidade relativa (INMET, 2021a). 

Na região a pluviosidade varia entre 1.200mm e 1.400mm, mesmo com o volume de 

chuvas o balanço hídrico demonstra que o déficit é maior que o excedente entre os 

meses de março e novembro (INMET, 2021b). A Lagoa do Meio e a Lagoa Menor são 

abastecidas pelas águas das chuvas e por afloramento do lençol freático. Nos 

períodos chuvosos ocorre o aumento do volume e da lâmina d’água das lagoas, e nos 

períodos de estiagem, devido a evapotranspiração há a diminuição dos volumes 

armazenados. 

Segundo os dados da entrevista estruturada realizada com moradores da região na 

Etapa 3 - Levantamento de Dados Primários, todos os entrevistados disseram nunca 

terem presenciado a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor completamente secas de forma 

natural, porém alguns relataram que a cada ano as lagoas apresentam níveis d’água 

menores no período de estiagem. Os moradores também foram indagados sobre 

inundações ocasionadas pelo aumento de volume de água nas Lagoas, e 

majoritariamente relataram que nos últimos anos não ocorreram processos de cheias 

intensos, no entanto, não souberam especificar a data do último evento. 

A área das Lagoas é habitat de aves, anfíbios, répteis e mamíferos, todavia, a 

abundância de espécies é maior na Lagoa Menor, por ter o entorno menos antropizado 

quando comparada a Lagoa do Meio. Na entrevista estruturada os moradores foram 

inqueridos se costumavam ver animais silvestres na região das lagoas, 95% 

responderam que sim, relatando ter avistado garça, teiú, tamanduá, araras, lobo, 

pássaros, cobras e capivaras. 
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A capivara foi a espécie avistada mais citada pelos moradores, o que decorre da boa 

adaptação da espécie à ambientes urbanos. Em visita in loco foi possível notar 

vestígios da presença de muitos indivíduos de capivara, de pássaros, moluscos e 

outros animais silvestres, além da presença de animais de criação e domésticos 

(Figura 34). 

  

  
Figura 34 - (A) presença de capivaras na Lagoa Menor; (B) identificação de carapaças de caramujos; (C) 
pássaros em bacia de contenção na Lagoa do Meio; (D) vestígios da presença de bovinos na Lagoa Menor. 
Fonte: Autores. 

 

Com relação a vegetação, a UC apresenta vegetação fragmentada com indivíduos de 

espécies exóticas e invasoras, e parte da área coberta por gramíneas para pastagem 

do gado (Figura 35). No entorno da Lagoa do Meio a vegetação é composta por 

espécies ruderais, que são espécies que se adaptam a antropização, e frutíferas não 

nativas, com os exemplares arbóreos dispersos. Já o entorno da Lagoa Menor a 

vegetação apresenta característica de regeneração natural com rebrota de espécies 

nativas do cerrado, e alguns exemplares arbóreos exóticos, inseridos pelos 

moradores. 
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Figura 35 - Vegetação presente na área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas: (A) e (B) 
vegetação composta por gramíneas e pequenos arbustos no entorno da Lagoa do Meio; (C) e (D) vegetação 
composta por plantas de pequeno porte características de áreas em regeneração natural no entorno da 
Lagoa Menor. 
Fonte: Autores. 

A Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa do Meio passa por processo de 

recuperação da flora com plantio de árvores nativas, para recuperar 8,40 hectares. O 

projeto de recuperação é oriundo de compensação ambiental de processo de 

licenciamento do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

Foram inseridos exemplares de espécies nativas, conforme pode ser visto na Figura 

36 algumas mudas apresentam porte médio e bom desenvolvimento. 
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Figura 36 - Plantio de mudas realizado no projeto de recuperação ambiental no entorno da Lagoa do Meio, 
as mudas apresentam porte médio. 

Fonte: Autores. 

A área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas apresenta formação 

geomorfológica de planícies, unidade formada por depósitos sedimentares 

decorrentes da acumulação fluvial, resultando em relevo plano com possibilidade de 

inundações periódicas. O relevo é domínio de Colinas Amplas e Suaves com zonas 

de alta suscetibilidade a inundação e baixa densidade de drenagem, com declividade 

de 0 a 8%. As cotas altimétricas na área de abrangência da UC variam entre 311 e 

318 metros. 

Na UC os solos encontrados são Latossolos e Argissolos, solos com característica 

arenosa, alta porosidade, friáveis, com baixa retenção de água e maior 

susceptibilidade à erosão. O levantamento geotécnico realizado na área de 

abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas na etapa de Levantamento de 

Dados Primários (Produto 3) verificou na área, a partir de seis pontos de sondagem, 

solos arenosos com cloração acinzentada nas primeiras camadas, e variegada (solos 

com mais de duas cores) nas camadas subsequentes. 
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Por consequência do processo de ocupação o entorno da Lagoa do Meio possui solos 

com características naturais e solos oriundos de aterros. A Figura 37 exibe a diferença 

entre os solos naturais que apresentam coloração acinzentada, com aspecto arenoso, 

e dos solos oriundos de aterros, que apresentam outras propriedades e foram usados 

para elevar nível dos taludes e para nivelar vias. 

  

  
Figura 37 - Solo da região da Lagoa do Meio: (A) e (B) solo natural com coloração acinzentada e 
característica arenosa; (C) e (D) solo proveniente de aterros feitos para elevar o nível das vias e taludes da 
lagoa. 

Fonte: Autores. 

Na Lagoa Menor os solos possuem coloração acinzentada, granulometria arenosa e 

susceptibilidade à erosão (Figura 38). Não foram identificados solos alterados ou 

oriundos de aterros ou terraplanagem, possivelmente pelo fato de a Lagoa Menor 

sofrer menos pressão da ocupação urbana, sem vias de acesso e sem conexão com 

a rede de drenagem. 
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Figura 38 - Solo da região da Lagoa Menor com coloração acinzentada e característica arenosa. 
Fonte: Autores. 

Conforme o levantamento geotécnico o afloramento do lençol freático na UC ocorre 

entre 4,08 e 11,70 metros de profundidade, contudo, a coloração variegada e 

acinzentado das camadas de solo indicam que há elevação do nível do lençol freático 

em parte do ano, podendo aflorar em determinados pontos da área nos períodos 

chuvosos. Outro fator relevante é que a área da UC apresenta camada impermeável 

de solo em baixas profundidades (entre 10,45 e 19,45 metros), fator este que 

intensifica os problemas de drenagem e escoamento natural das águas. 

As lagoas são ambientes lênticos naturais abastecidas por afloramento do lençol 

freático e águas das chuvas. A região em que se encontram apresenta baixa 

declividade com pouca variação altimétrica. Devido à baixa declividade do terreno as 

lagoas recebem a contribuição do escoamento superficial, e a Lagoa do Meio recebe 

contribuição da rede de drenagem, atuando como bacia de contenção no sistema de 

drenagem e manejo de águas pluviais. Todavia, a contribuição de águas pluviais 

diretamente aos corpos d’água pode ocasionar prejuízos a qualidade das águas, pelo 

carreamento de poluentes e sedimentos. 
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No município existe o programa de monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. O monitoramento da qualidade das águas das Lagoas do 

Meio e Menor apresentou Índice de Qualidade da Água (IQA) compatível com a 

categoria Boa (52 < IQA ≤ 79), para as duas campanhas realizadas em maio e 

novembro de 2020. Entretanto, considerando a Deliberação CECA n. 36/2012, que 

estabelece os padrões de qualidade para os corpos d’água do Estado (MATO 

GROSSO DO SUL, 2012), a qualidade variou entre Classe 3 e 4, classes 

incompatíveis para áreas de UC com a finalidade de proteção integral, que deve ser 

Classe Especial, segundo o normativo. 

Considerando a qualidade das águas, em águas de Classe 3 e 4 não são permitidas 

recreações de contato primário, e o contato secundário é permitido apenas na Classe 

3. Dessa maneira, as lagoas não podem ser usadas para banho ou atividades 

esportivas aquáticas, pois o contato primário não é recomendado. Ademais, a Lagoa 

do Meio e Menor possuem espículas silicosas oriundas de esponjas aquáticas, 

popularmente conhecida como pó-de-mico, que em contato com a pele causam 

reações alérgicas, tornando todo o tipo de contato com a água impróprio. 

Os moradores entrevistados foram questionados sobre o conhecimento do programa 

de monitoramento das águas, 70% dos entrevistados responderam não ter 

conhecimento do monitoramento da qualidade das águas das Lagoas. Questionados 

também sobre a importância do monitoramento, a maioria considera importante a 

ação de monitoramento. 

Além dos questionamentos acima mencionados, foi indagado aos entrevistados se 

habitualmente sentiam maus odores provenientes das Lagoas, já que este pode ser 

um indicativo de despejos irregulares de esgoto, desequilíbrio da biota aquática e 

outros problemas ambientais. Para aqueles que responderam afirmativamente à 

questão, foi interrogado qual a característica do odor presente, os resultados são 

apresentados Gráfico 13. A maioria dos entrevistados (70%) disseram não sentir maus 

odores oriundos das Lagoas, dos 30% que afirmaram sentir mau cheiro as 

características foram de matéria fecal, peixe, carne putrefata e ovo podre. 
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Gráfico 13 - Questionamento aos moradores entrevistados se costumavam sentir mau cheiro oriundo das 
Lagoas, e se sim, qual seria a característica do mau odor. 

Fonte: Autores. 

Em visita in loco verificou-se na Lagoa do Meio o baixo nível das águas com a 

presença de algas e água com coloração esverdeada, como exibido na Figura 39. Não 

foram identificados lançamentos clandestinos de esgoto, e maus odores provenientes 

dos corpos d’água. 

  
Figura 39 - Presença de algas na água da Lagoa do Meio: (A) água com coloração esverdeada; (B) mancha 
de algas as margens Lagoa do Meio. 

Fonte: Autores. 

Atualmente, as lagoas têm sido pouco aproveitadas, gerando descaso da população 

que despeja irregularmente variados tipos de resíduos, como carcaças de animais, 

resíduos de construção, e lixo doméstico, segundo relatos da população residente no 

entorno. Em razão da conectividade da Lagoa do Meio à rede de drenagem, foram 

instalados nas saídas das galerias de águas pluviais, cestos de contenção para os 

resíduos sólidos carreados com a chuva. 

Não 
70%

Ovo podre

Carne 
putrefata

Peixe Matéria fecal

Sim 
30%

Sente mau cheiro oriundo das Lagoas?
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Figura 40 - Cesto de contenção de resíduos carreados pela drenagem pluvial em um dos pontos de 
lançamento da rede de drenagem na Lagoa do Meio. 
Fonte: Autores. 

A iniciativa apresentou bons resultados contribuindo para proteção do sistema 

aquático, contudo, são encontrados resíduos na água, oriundos de outras galerias de 

drenagem e resíduos despejados irregularmente pela população no entorno da Lagoa 

do Meio, como pode ser visto na Figura 41. Destaca-se que a região não possui 

lixeiras para descarte dos resíduos ou placas educativas. 

  
Figura 41 - Resíduos nas margens da Lagoa do Meio: (A) garrafas pets acumuladas próximas a ponto de 
lançamento da rede de drenagem na lagoa; (B) resíduos deixados pela população nas atividades de 
recreação. 

Fonte: Autores. 

4.1.2 Caracterização populacional 

O município de Três Lagoas/MS possui população estimada de 123.281 habitantes 

(SIDRA, 2020). A maior parcela da população reside em área urbana, sendo a 

densidade populacional de 9,97 hab./km². O crescimento populacional no município 

entre os anos de 2000 e 2010, anos de censos realizados pelo IBGE, foi de 28,78% 
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(IBGE, 2000, 2010), efeito do processo de industrialização do município que recebeu 

fábricas de celulose, hoje principal atividade econômica da região. 

As áreas de entorno da UC apresentam baixa densidade demográfica, todavia a 

região ao oeste das margens das lagoas é uma das áreas de expansão urbana, com 

a construção de condomínios e novos loteamentos. A criação da UC objetivou regular 

o processo de ocupação, para que o adensamento urbano no entorno das Lagoas do 

Meio e Menor não seja similar ao que ocorreu na Lagoa Maior. 

4.1.3 Caracterização socioeconômica 

O renda média dos habitantes do município de Três Lagoas/MS é de 2,8 salários 

mínimos (IBGE, 2021c). Segundos os dados do SIDRA (2010) 41,08% dos domicílios 

apresentam renda nominal entre 2 e 5 salários mínimos, correspondendo a maior 

parcela da população três-lagoense. Na área da UC a renda média é de 1,4 até 2,5 

salários mínimos (IBGE, 2010). Em relação ao nível educacional 47,9% da população 

três-lagoense possui nível educacional de ensino fundamental incompleto ou sem 

instrução, parcela mais representativa da sociedade. Outros 24,9% possuem ensino 

médio completo ou superior incompleto. 

A partir do questionário aplicado à população residente na UC Monumento Natural 

das Lagoas, a renda média é de 2,8 salários-mínimos, correspondendo a R$ 3.176,25. 

Quanto a escolaridade da população residente na UC, 30% dos entrevistados 

possuíam ensino fundamental incompleto, 15% fundamental completo ou médio 

incompleto, 25% ensino médio completo, e 30% ensino superior completo. 

4.1.4 Caracterização da infraestrutura e serviços urbanos 

A UC Monumento Natural das Lagoas não recebe todos os serviços urbanos por ser 

área com característica rural. A rede de abastecimento de água atende os imóveis 

que estão alocados nos logradouros públicos estabelecidos no entorno da UC, já nos 

demais imóveis que estão inseridos por completo na unidade de conservação, a fonte 

de abastecimento de água é proveniente de poços semiartesianos. 
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Os imóveis possuem fornecimento de energia elétrica, porém em alguns pontos da 

UC, principalmente no entorno das Lagoas, não há rede de iluminação pública. As 

vias de acesso são rudimentares criadas pelos moradores para interligar uma 

propriedade a outra. Pela ausência de vias não há coleta de resíduos sólidos 

domiciliares porta a porta, fazendo com os moradores tenham que levar os resíduos 

domiciliares a ruas próximas em que ocorre a coleta convencional, para que sejam 

recolhidos. 

A rede pública de esgotamento sanitário cobre o entorno da área, atendendo 

parcialmente os imóveis alocados na área de abrangência da UC Monumento Natural 

das Lagoas. Os imóveis que não estão ligados a rede de esgotamento possuem 

fossas sépticas, soluções individuais de tratamento de esgoto. Não foram observados 

lançamentos de esgoto doméstico diretamente nas Lagoas. 

4.1.5 Caracterização dos usos e interferências antrópicas 

O principal uso dado as lagoas é o manejo das águas pluviais, funcionando como 

bacias de contenção. Os usos dados a UC não correspondem aos objetivos de 

conservação do meio ambiente, uma vez que a população não dispõe dos serviços 

ambientais que a área pode fornecer, devido à ausência de equipamentos públicos 

que permitam atividades de contemplação e contato com a natureza. 

Com relação as interferências antrópicas, na UC Monumento Natural das Lagoas 

foram identificadas 69 edificações na área, utilizadas para moradias. As atividades 

econômicas desenvolvidas verificadas foram a horticultura e pequena criação de 

bovinos. A maioria dos moradores utiliza a área apenas para moradia, sem função 

econômica. 
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4.2 Estudos preliminares 

Os estudos preliminares têm por finalidade fornecer informações locais detalhadas 

para embasar a proposição de ações estruturantes e não estruturantes relacionadas 

a adequação e regularização da situação fundiária e hidrológica da área das Lagoas. 

Os estudos foram construídos a partir da análise conjunta dos dados obtidos nas 

etapas anteriores de levantamento de informações. 

4.2.1 Estudo da mancha de inundação 

A Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas é uma das áreas de 

menor altimetria da sede urbana do município, com cotas variando entre 311 e 318 

metros, sendo o entorno das Lagoas os pontos mais baixos, como pode ser observado 

na Figura 42. Em função da baixa declividade, a direção do fluxo de escoamento 

superficial é no sentido das Lagoas, tornando-as receptoras naturais. 

Com o desenvolvimento urbano as Lagoas passaram a receber a rede de drenagem 

atuando como bacias de contenção, porém a baixa declividade na área urbana 

associada a grandes volumes precipitados, tornaram o entorno das Lagoa áreas 

suscetíveis a inundações. Para controlar o volume de águas nas Lagoas, foi 

estabelecido sistema de bombeamento da Lagoa do Meio para a Lagoa Maior, e entre 

a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio foi criada conexão permitindo que as lagoas se 

conectem mantendo o mesmo nível de água. Todavia, houve períodos em que as 

conexões entre as lagoas não funcionavam adequadamente, por problemas no 

sistema de bombeamento ou por entupimento do canal de drenagem, impedindo o 

escoamento da água. 
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Figura 42 - Altimetria na área delimitada da Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 

A análise multitemporal realizada na Etapa 3 do Estudo (Levantamento Primário), a 

partir de imagens de satélite Sentinel-2 (ESA, 2021), indicou que as Lagoas estão 

perdendo espelho d’água ano a ano. A análise levantou os espelhos d’água das 

lagoas nos períodos de estação chuvosa (de fevereiro a abril), e nos períodos de 

estiagem (de julho a setembro), entre os anos de 2016 e 2021, como apresentado na 

Figura 43 e na Figura 44. 
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Figura 43 - Análise multitemporal da lâmina d’água da Lagoa do Meio e Menor no período entre 2016 e 2018. 
Fonte: Autores. 



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

129 

 
Figura 44 - Análise multitemporal da lâmina d’água da Lagoa do Meio e Menor no período entre 2019 e 2021. 
Fonte: Autores. 
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A Tabela 4 exibe as variações (aumento ou redução) da área de espelho d’água da 

Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, obtidas na análise multitemporal. Na Lagoa do Meio 

ocorreu variação da lâmina d’água entre os períodos chuvosos e de estiagem, 

apresentando incremento de área entre os anos de 2016 e 2018, principalmente nos 

períodos chuvosos, em comparação a primeira análise de área de espelho d’água 

(março de 2016). Após março de 2019, a Lagoa do Meio perdeu sucessivamente área 

de espelho d’água, com redução total de 13% entre 2016 e 2021. 

Tabela 4 - Área dos espelhos d’água da Lagoa do Meio e Lagoa Menor a partir das imagens de satélite 
analisadas no período de 2016 a 2021. 

DATA PERÍODO 

LAGOA DO MEIO LAGOA MENOR 

Espelho d’água 
(ha) 

Variação do 
Espelho d’água  

Espelho d’água 
(ha) 

Variação do 
Espelho d’água  

Março de 2016 Chuvoso 19,26 - 10,64 - 

Agosto de 2016 Estiagem 20,04 + 4% 9,56 - 10% 

Fevereiro de 2017 Chuvoso 22,51 + 17% 10,22 - 4% 

Setembro de 2017 Estiagem 19,91 + 3% 9,72 - 9% 

Março de 2018 Chuvoso 20,26 + 5% 10,45 - 2% 

Agosto de 2018 Estiagem 17,92 - 7% 7,51 - 29% 

Março 2019 Chuvoso 19,48 + 1% 7,97 - 25% 

Setembro 2019 Estiagem 16,88 - 12% 5,01 - 53% 

Março de 2020 Chuvoso 16,30 - 15% 4,57 - 57% 

Setembro 2020 Estiagem 14,37 - 25% 4,23 - 60% 

Abril de 2021 Chuvoso 18,12 - 6% 4,19  -61% 

Julho de 2021 Estiagem 16,68 - 13% 3,93 - 63% 

Fonte: Autores. 

Nota: A variação do espelho d’água condiz com o aumento (+) ou redução (-) de área do espelho d’água em comparação ao 

primeiro levantamento (março de 2016). 

A Lagoa Menor, apresentou reduções de área de espelho d’água desde 2016, primeira 

análise, resultando em perda total de 63% do espelho d’água. Diferentemente da 

Lagoa do Meio, a Lagoa Menor não recebe diretamente contribuição da rede de 

drenagem, sendo abastecida apenas pelo escoamento superficial das áreas de 

entorno. Porém, as obras de drenagem e manejo das águas pluviais nos bairros 

próximos a Lagoa Menor, têm conduzido as águas para galerias interligadas a Lagoa 

do Meio, desabastecendo a Lagoa Menor. 

Ponderando os dados obtidos na Etapa 3 - Levantamento de Dados Primários,  a partir 

do levantamento das cotas altimétricas na região das Lagoas e da análise 

multitemporal do espelho d’água, estimou-se a área de possível inundação para a 

situação atual de regime hídrico das Lagoas. Foram considerados os aspectos 
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ambientais e as intervenções urbanísticas realizadas na área de abrangência da UC, 

assim como no seu entorno, para determinar a área propensa a inundação 

apresentada na Figura 45. 

 
Figura 45 - Mancha de inundação definida para a Lagoa do Meio e Lagoa Menor. 
Fonte: Autores. 

A mancha de inundação corresponde a área de 6,27 hectares para a Lagoa Menor e 

19,12 hectares para a Lagoa do Meio. A mancha de inundação é a cota máxima que 

pode ser atingida pelas águas das lagoas, no entorno de 312,5 metros de cota 
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altimétrica, considerando eventos de precipitação normais e o funcionamento do 

sistema de bombeamento. É importante observar que eventuais anomalias nos 

sistemas de drenagem presentes nas Lagoas, bem como mudanças no uso e 

ocupação do solo no entorno podem influir na mancha de inundação. 

Atualmente, as Lagoas não apresentam lâminas de inundação capazes de atingir as 

edificações e vias próximas. Na Lagoa do Meio foram estabelecidos taludes no 

entorno da margem para contenção da lâmina d’água nos períodos de chuvas, porém 

o sistema de bombeamento e a construção de bacias de contenção para 

amortecimento das águas trazidas pelas galerias de drenagem impedem que o 

espelho d’água atinja os taludes. 

Já na Lagoa Menor, pelo desabastecimento acarretado pelas obras de drenagem e 

manejo de águas pluviais com direcionamento para a Lagoa do Meio, o espelho 

d’água foi reduzido, e nos últimos anos não atinge os imóveis locados próximos a 

lagoa. Todavia, o baixo nível de água nas Lagoas impede a conexão entre elas, uma 

vez que a entrada da galeria de conexão está em cota altimétrica acima da cota que 

a lâmina d’água atinge. 

Dessa forma, para que a conexão entre as lagoas ocorresse de forma contínua, 

mantendo o mesmo nível entre elas, foi realizada obra de adequação da galeria de 

conexão entre as Lagoas no ano de 2021, permitindo a interligação dos corpos d’água 

durante o ano inteiro. Ainda, o sistema de bombeamento foi retificado, com reforma 

da casa de bombas, que era frequentemente vandalizada. 

O sistema consiste em canalização interligando as lâminas d’água, com comporta na 

entrada/saída da Lagoa do Meio (Figura 46), o que permite o controle do fluxo de água 

entre as lagoas. A partir da execução da obra a Lagoa Menor, prejudicada pelo 

desabastecimento, aumentou o nível da lâmina d’água em torno de 1 metro. 
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Figura 46 - Sistema de conexão entre as lagoas: (A) comporta na canalização que interliga a Lagoa do Meio 
a Lagoa Menor; (B) canal de interligação da Lagoa Menor com a Lagoa do Meio; (C) e (D) casa de bombas 
reformada  
Fonte: Autores. 

4.2.2 Projeto de regularização fundiária 

O projeto de regularização fundiária urbana é baseado nos preceitos da Lei Federal 

n. 13.465/2017 (BRASIL, 2017), incumbindo ao Poder Público Municipal a efetivação 

da regularização fundiária urbana (Reurb), já que este é o ente responsável pela 

gestão e planejamento urbano. O intuito da Reurb é incorporar os núcleos urbanos 

informais ao território com a regularização e adequação de medidas jurídicas, 

ambientais, urbanísticas e sociais. 

São duas modalidades de Reurb estabelecidas pela legislação mencionada (art. 13, 

inciso I e II) a regularização urbana de interesse social (Reurb-S), e a regularização 

urbana de interesse específico (Reurb-E). O que diferencia as modalidades é a 

situação social da população alvo do processo, a Reurb-S é voltada para a 

regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados majoritariamente por 
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população de baixa renda, e a Reurb-E é aplicada aos núcleos urbanos informais que 

não se enquadram na hipótese anterior. 

Vale salientar que no processo de regularização fundiária urbana, cabe a 

desapropriação ou expropriação por utilidade pública como preconiza o Decreto 

Federal n. 3.365/1941 (BRASIL, 1941). Entre os casos considerados de utilidade 

pública está a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos e a 

proteção de locais dotados de natureza, e ainda a abertura, conservação e 

melhoramento de vias ou logradouros públicos, parcelamento do solo para melhor 

utilização econômica, higiênica e estética (Decreto Federal n. 3.365/1941, art. 5°). 

Ainda segundo o referido decreto, para que ocorra a desapropriação por utilidade 

pública deve haver ato do poder público declarando a utilidade pública do bem imóvel 

e determinando o objeto de desapropriação. O processo de desapropriação pode 

ocorrer por via administrativa ou por via judicial, o que depende do aceite ou recusa 

do expropriado (dono do imóvel) pela oferta do expropriante (poder público). 

No projeto foram levantadas especificidades locais de forma a definir a abrangência e 

modalidade da regularização fundiária. A partir dos estudos preliminares, levantou-se 

os imóveis que se encontram dentro da UC, os imóveis que estão nas Áreas de 

Preservação Permanente das Lagoas (faixa de 50 m), os em que estão em áreas de 

risco de inundação conforme exibido na Carta Temática 2. 

A identificação preliminar dos imóveis em áreas de risco de inundação ou inseridos 

na APP foi o passo inicial no processo de definição de regularização fundiária da UC. 

Os imóveis locados na área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas, 

foram estabelecidos por assentamentos legais, decorrentes do processo de 

loteamento e urbanização do município nas décadas de 60 e 70. Inicialmente 

considerada zona suburbana do município, a região possuía lotes grandes que foram 

desmembrados ao longo dos anos. 

Foram identificados 27 imóveis particulares em área de APP e 9 imóveis particulares 

na faixa de inundação, apresentados na Carta Temática 2. Destaca-se que a APP das 

Lagoas é de faixa marginal de 50 metros, como definido no Plano Diretor Municipal 

(Lei Municipal n. 2.083/2006, art. 26), iniciando a partir da faixa de inundação. 
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Também foram identificados imóveis públicos como áreas verdes e institucionais, 

pertencentes a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. Não foram identificadas 

construções ou interferências diretas na área de preservação permanente (APP) e na 

faixa de inundação das Lagoas. 
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A partir das características de ocupação da área de estudo, definiu-se a proposta de 

uso futuro para a Região das Lagoas. A proposta prevê a criação de Parque Urbano 

no entorno da Lagoa Menor, com área total de 221.285 m², englobando a lâmina 

d’água da Lagoa Menor, definida na cota altimétrica do terreno em 312,5 metros, e a 

Área de Preservação Permanente (APP) com faixa de 50 metros a partir da lâmina de 

inundação. 

O projeto de Parque Urbano também prevê a regulamentação da faixa de preservação 

permanente (APP) da Lagoa do Meio a partir de normativos que impliquem na 

preservação da área pelos proprietários dos imóveis adjacentes, visto que a APP da 

Lagoa do Meio possui faixa 50 metros, conforme o estabelecido pelo Plano Diretor 

Municipal (Lei Municipal n. 2.083/2006). Os critérios a serem adotados para a 

regulamentação e restauração da APP serão discutidos em etapas futuras e 

estabelecidos por legislação específica, considerando os normativos jurídicos 

vigentes pertinentes ao tema. 

Para a efetivação da proposta os imóveis afetados pela delimitação do Parque Urbano 

deverão ser desapropriados, tornando-se imóveis públicos. A Carta Temática 3, traz 

a proposta com a delimitação da área destinada a parque e os imóveis afetados, ao 

todo serão expropriados 61.194 m², e desapropriados 141.688 m² ( com 43.766 m² de 

áreas em APP, e 97.922 m² de área fora de APP), sendo afetados 11 imóveis privados 

e uma área pública.
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O processo de desapropriação e expropriação dos imóveis que serão afetados seguirá 

procedimento padrão composto pelas etapas apresentada na Figura 47, cada ação 

possui setor responsável e prazo estimado para que ocorra no decorrer do processo. 

 
Figura 47 - Procedimento para desapropriação e/ou expropriação estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas. 

Fonte: Autores. 
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A regularização fundiária será de Interesse Específico (Reurb-E) como preconiza a 

Lei Federal n. 13.465/2017, considerando a regularização da ocupação das áreas de 

APP baseada nos normativos vigentes - Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) 

e Plano Diretor Municipal (Lei Municipal n. 2.083/2006). O processo de 

desapropriação seguirá preceitos estabelecidos no Decreto Federal n. 3.365/1941 

(BRASIL, 1941) que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. 

4.2.1 Avaliação dos custos envolvidos 

A proposta de uso futuro da Região das Lagoas do Meio e Menor envolve custos do 

processo de regularização fundiária e da implantação da proposta em si. Os custos 

da regularização fundiária estão associados a desapropriação dos imóveis que se 

encontram na área destinada ao Parque Urbano que será utilizada pelo poder público 

para a instalação de serviços e equipamentos de usos públicos. É importante frisar 

que os imóveis que se encontram na área de inundação das Lagoas, são imóveis 

considerados irregulares, sendo pertinente o processo de expropriação, ou seja, 

retirada da propriedade sem indenização. 

O levantamento indicou que serão afetados 11 imóveis pela criação do Parque 

Urbano. Assim, foram definidos os custos para a desapropriação considerando os 

valores relativos ao metro quadrado dos terrenos, obtidos por pesquisa de mercado. 

Os custos do processo de regularização fundiária, poderão ser alterados com a 

conclusão do levantamento das matrículas presentes na área de abrangência da UC. 

Salienta-se que cada imóvel ocasiona processos individuais de 

desapropriação/expropriação, gerando valores diferentes a depender da avaliação do 

imóvel. 

4.2.1 Avaliação dos usos potenciais 

A UC Monumento Natural das Lagoas apresenta poucos atrativos potenciais de usos 

públicos, devido à falta de infraestrutura como iluminação pública e vias de acesso. 

Entretanto, a área apresenta potencial para atividades de contemplação e contato com 

a natureza, e para atividades culturais, pois tem importância histórica e cultural para 

o município em razão do processo de ocupação. 
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Na UC Monumento Natural das Lagoas não podem ser desenvolvidas atividades 

recreativas de contato primário com a água das Lagoas, pois as águas não 

apresentam balneabilidade adequada, e nos sedimentos das Lagoas há a presença 

de espículas silicosas que causam reação alérgica em contato com a pele. Estudos 

realizados também não aconselham atividades recreativas de pesca nas Lagoas, pois 

os peixes não possuem qualidade para serem consumidos. 

Analisando os hábitos da população três-lagoense que utiliza a orla da Lagoa Maior 

para atividades desportivas (caminhada, corrida, ciclismo), o entorno das Lagoas do 

Meio e Menor podem integrar um corredor verde com pista de caminhada e ciclovia 

para a prática desses esportes. Os usos dados para a área de abrangência da UC 

devem compatibilizar os objetivos de conservação com atividades de baixo impacto 

ambiental, de modo que, tanto a sociedade quanto o meio ambiente sejam 

beneficiados. 

A situação atual da UC Monumento Natural das Lagoas, unidade de conservação 

municipal, necessita de readequação para efetiva prestação de serviços 

ecossistêmicos, uma das possibilidades é a transformação da UC em área verde 

urbana. O Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012), que dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa, nos termos do art. 3°, inciso XX, define como área verde urbana 

os espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente 

nativa, natural ou recuperada, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria 

da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou 

melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. 

A criação de Parque Urbano poderá fornecer os serviços ecossistêmicos de 

regularização, serviços culturais e serviços de suporte, sendo área verde destinada a 

alcançar objetivos de preservação e usos múltiplos. Dessa forma, a implantação do 

Parque Urbano deve definir quais as principais linhas que nortearão sua concepção, 

o que inclui as atividades e equipamentos que deverão ser oferecidos/implantados 

seguindo o tripé de preservação e lazer; desenvolvimento social/econômico; e 

integração com a infraestrutura urbana. O parque deve estabelecer inter-relação entre 

as edificações, o território e a natureza, respeitando e recuperando áreas com 

fragilidade ambiental. 
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4.2.1.1 Anseios da comunidade 

Durante a Etapa 3 - Levantamento de Dados Primários, realizou-se com os moradores 

da UC Monumento Natural das Lagoas, entrevista estruturada para conhecer os 

aspectos relevantes da população que está inserida na área de estudo. Além das 

questões socioeconômicas, a comunidade foi questionada sobre a percepção da atual 

infraestrutura instalada e desejos de infraestrutura para o local. 

Quando questionados sobre a atual infraestrutura da Unidade de Conservação 

Monumento Natural das Lagoas, os entrevistados não apresentaram resposta 

majoritária, como exibido no Gráfico 14. Para os entrevistados o que mais falta na UC 

são vias pavimentadas, correspondendo a 21,95% das respostas, as demais 

alternativas apresentaram percentual igualitário (19,51%). Ressalta-se que os 

entrevistados poderiam citar uma ou todas as alternativas se considerassem 

pertinente. 

 
Gráfico 14 - Respostas dos entrevistados quando questionados sobre a atual infraestrutura da UC 
Monumento Natural das Lagoas. 

Fonte: Autores. 

Os moradores quando indagados sobre os desejos de infraestrutura para a Região 

das Lagoas, a partir de escolha de alternativas, apresentaram como desejos principais 

pista de caminhada no entorno das Lagoas, iluminação pública na região e área de 

lazer e recreação, não houve nenhuma escolha das opções quiosque e biblioteca. 

Também foram elencadas outras infraestruturas que não constavam entre as opções, 

enquadrando-se na opção “outros”, como pode ser observado no Gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Desejos de infraestrutura para a região das Lagoas a partir da entrevista estruturada com os 
moradores da região. 
Fonte: Autores. 

O levantamento da percepção da comunidade, e do que é almejado por ela para a 

área, permite que os gestores públicos tenham cenários de possibilidades que estão 

de acordo com o ponto de vista da comunidade que irá usufruir dos investimentos 

aplicados, dessa forma evita-se o dispêndio de recursos e os benefícios são 

eficientemente alcançados. 

4.2.1.2 Infraestrutura instalada 

A área de abrangência da UC Monumento Natural das Lagoas é composta em sua 

maioria por lotes privados. Nas áreas públicas não foram identificadas infraestruturas 

de uso público como praças, academias ao ar livre, pista de caminhada, entre outras, 

que permitissem uso comunitário do espaço. Todavia, na área existem imóveis 

públicos (áreas verdes e institucionais), que não possuem uso pela administração. 
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4.2.1.3 Locais de visitação 

Na UC Monumento Natural das Lagoas não há pontos de visitação definidos, porém 

a população acessa os corpos d’água para atividades de pesca. Apesar do potencial 

de contemplação e contato com a natureza, a área não possui infraestrutura como 

iluminação pública, vias de acesso, placas indicativas. No entanto, a UC possui pontos 

potenciais de visitação. 

As Lagoas já foram fonte de argila para a produção de tijolos brancos que por alguns 

anos foi principal atividade econômica do município. Atualmente, a atividade não é 

mais exercida, restando apenas os fornos que eram usados na fabricação (Figura 48), 

que estão sendo degradados com o tempo. Os fornos ajudam a contar como se deu 

a ocupação da atual sede urbana do município e o seu desenvolvimento, podendo 

tornarem-se monumentos históricos para visitação. 

  

  
Figura 48 - Estrutura dos antigos fornos de produção de tijolos brancos que se encontram abandonados 
na área da UC Monumento Natural das Lagoas. 
Fonte: Autores. 
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As áreas com vegetação nativa recuperada podem se tornar um bosque de visitação 

com o reconhecimento das espécies plantadas a partir de placas indicativas nos 

troncos das árvores, potencializando o turismo de contemplação sendo um atrativo 

natural. As áreas gramadas podem ser utilizadas para eventos artísticos, feiras ao ar 

livre, ou até áreas de piquenique pela população, e as margens das lagoas podem 

contar com decks e mirantes que possibilitem visualizar o entorno e o espelho d’água 

das Lagoas. Outros pontos do Parque Urbano podem oferecer espaços para práticas 

de esportes com a criação de quadra poliesportivas, pistas de caminha, pista de 

ciclismo, entre outras atividades. 

4.2.1.4 Atividades econômicas do entorno 

Na área da UC Monumento Natural das Lagoas são desenvolvidas as atividades de 

horticultura e criação de gado em pequenos lotes. No entorno, assim como na UC, a 

maioria dos imóveis são destinados a moradias, existindo comércios pequenos em 

ruas próximas. O estabelecimento do Parque Urbano pode potencializar as atividades 

econômicas dos bairros próximos e região, com a inserção de feiras ao ar livre, 

eventos culturais e desportivos, além da própria circulação de pessoas na área do 

parque e entorno. 
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5 CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO (ETAPA 5) 

A Região das Lagoas atualmente é delimitada pela UC Monumento Natural das 

Lagoas, que engloba a Lagoa do Meio e Lagoa Menor, e na zona de amortecimento 

(ZA) a Lagoa Maior. Com o crescimento da área urbanizada as áreas de entorno das 

Lagoas se tornaram alvo de especulação imobiliária, o que encorajou o parcelamento 

do solo. Para controlar e delimitar a ocupação na área, foi promulgado o Decreto 

Municipal n. 188/2016 (TRÊS LAGOAS, 2016a), criando a Unidade de Conservação 

Monumento Natural das Lagoas, com intuito de preservar o patrimônio histórico-

cultural e ambiental do município. 

A área da UC Monumento Natural das Lagoas possui aproximadamente 116 hectares, 

constituídos de imóveis particulares e áreas públicas. A presença de áreas 

particulares consistiu no fato mais determinante na escolha da categoria da unidade 

de conservação no passado, por representar a maior parte da área. Porém, no 

decorrer do processo de homologação da UC no âmbito do sistema de cadastramento 

de unidades de conservação estadual, houve divergências quanto a sua 

categorização, uma vez que a área não apresenta situação de uso e ocupação 

condizente com uma unidade de conservação de proteção integral. 

Com base nos dados levantados nas incursões na região para diagnóstico realizados 

em etapas anteriores, possibilitou-se identificar as características da área de estudo, 

explorando informações a respeito dos aspectos físicos, ambientais, demográficos, 

sociais e econômicos que caracterizam a localidade, para determinar possíveis 

correlações entre estes fatores que poderiam potencializar ou restringir as atividades 

planejadas para a adequação e regularização de usos no entorno das lagoas. 

Tendo em vista o crescimento urbano e a demanda por celeridade em definir 

parâmetros para o uso e ocupação da área do entorno das Lagoas, com intuito de 

preservar os corpos d’água, tornou-se premente a necessidade do estabelecimento 

de uma proposta adequada ao uso da região, que se enquadre na situação atual e 

nos cenários futuros. A proposta de uso futuro visa minimizar os incômodos à 

sociedade e os riscos ambientais sobre as ações estruturantes demandadas, 

orientando a tomada de decisão para a gestão e o planejamento urbano-territorial no 

município.  
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5.1 Situação Atual 

No processo de ocupação da cidade, a região das Lagoas foi explorada para a 

extração de argila, o que alterou seus aspectos naturais, como profundidade e área 

de espelho d’água. Também houve interferências no solo e relevo da área, que se 

tornou irregular pelos depósitos dos resíduos da extração de argila, extinguindo as 

conexões naturais entre as Lagoas. 

Com o avanço da urbanização no sentido norte e oeste da sede urbana do município 

de Três Lagoas/MS, e com as características de baixa altimetria e relevo plano, as 

Lagoas se tornaram bacias de contenção integradas ao sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais. Atualmente, o principal uso dado à Lagoa do Meio é o 

aporte e armazenamento das águas pluviais funcionando como bacia de contenção 

no sistema de drenagem. 

O espelho d’água das Lagoas do Meio e Menor é mantido pela chuva, por meio da 

dinâmica em que nos períodos chuvosos as Lagoas retêm a água, que é escoada 

lentamente ou armazenada mantendo o volume no corpo d’água, e nos períodos de 

estiagem, pela ausência de precipitações, ocorre a redução da lâmina d’água. No 

entanto, nos últimos anos com as alterações no comportamento climático da região, 

com os longos períodos de estiagem e com a redução dos volumes precipitados, o 

espelho d’água das Lagoas tem se reduzido naturalmente ano a ano, apresentando 

comportamento que indica significativa dependência da contribuição contínua de 

águas pluviais para manutenção do nível d’água considerado normal. 

Em razão destas observações, efetuou-se análise multitemporal a partir de imagens 

de satélite Sentinel-2 (ESA, 2021), para caracterizar as alterações de área do espelho 

d’água das Lagoas, resultados apresentados na ETAPA 4- Diagnóstico e Estudos 

Preliminares. A análise demonstrou perda significativa das áreas de cobertura do 

espelho d’água em ambas as Lagoas no período analisado (2016 a 2021). Ao todo, a 

Lagoa do Meio apresentou redução de 13% da lâmina d’água, e a Lagoa Menor 63% 

de redução. As perdas de espelho d’água foram mais significativas a partir do ano de 

2019, em que os períodos chuvosos não foram suficientes para aumentar os níveis 

d’água. 
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A redução significativa do espelho d’água da Lagoa Menor advém do manejo das 

águas pluviais nas áreas a montante. A Lagoa Menor não recebe diretamente 

contribuição da rede de drenagem, sendo abastecida pelo escoamento superficial das 

áreas de entorno. As obras de drenagem das águas pluviais nos bairros próximos a 

Lagoa Menor, têm conduzido as águas que, naturalmente chegariam à Lagoa Menor, 

para galerias interligadas a Lagoa do Meio, desabastecendo a Lagoa Menor. 

A perda de área de espelho d’água na Lagoa Menor reflete na queda da cota do nível 

de água da mesma, situação que impede a conexão natural da Lagoa Menor com a 

Lagoa do Meio, a qual é abastecida por ao menos 03 (três) pontos do sistema de 

drenagem de águas pluviais municipal (inclusive abrangendo áreas que naturalmente 

iriam contribuir com a Lagoa Menor). Essa situação causa diferença de cota entre as 

lagoas, tornando-as ambientes independentes, ou seja, provocando uma anomalia na 

estrutura natural da Bacia do Córrego Onça, onde inserem-se as 03 Lagoas e o 

Córrego Onça, que possuíam conexão natural. 

É importante observar que eventuais anomalias nas ligações da rede de drenagem de 

águas pluviais, bem como mudanças no uso e ocupação do solo no entorno podem 

influir para reduzir e/ou expandir a vida útil das Lagoas. Porém, com as perdas 

recorrentes de espelho d’água e a não contribuição do escoamento superficial, a 

tendência é que a Lagoa Menor seja extinta em curto ou médio prazo. 

O entorno das Lagoas é composto por lotes grandes com caraterísticas rurais, no 

entanto, a urbanização tem gerado especulação imobiliária nas áreas de entorno das 

Lagoa do Meio e Menor. A proposição de uso futuro objetiva controlar o parcelamento 

do solo na região de modo a preservar as Lagoas, mantendo sua função ecológica e 

sua função como bacia de contenção no sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais. 

  



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

154 

5.2 Análise de Alternativas para a região das Lagoas do Meio e Menor 

A Lei Federal n. 9.985/2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), e definiu que as Unidades de Conservação (UCs) 

são áreas legalmente instituídas pelo Poder Público, com limites definidos e regime 

de administração especial, ao qual se aplicam garantias adequadas a proteção com o 

objetivo de conservação (BRASIL, 2000). 

As UCs são divididas em dois grupos que permitem usos distintos, sendo elas: 

Unidades de Proteção Integral que possibilita apenas uso indireto dos recursos 

naturais, com o objetivo de preservar a natureza; e Unidades de Uso Sustentável que 

admite o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Os dois grupos foram 

divididos em categorias com objetivos e usos diferentes, como exposto no Quadro 18. 

Quadro 18 - Grupo e categorias de Unidades de Conservação (UC). 

GRUPO CATEGORIA OBJETIVO 

PROTEÇÃO 

INTEGRAL 

Estação Ecológica Preservação da natureza e realização de pesquisas científicas 

Reserva Biológica Preservação integral da biota e demais atributos naturais 

Parque Nacional ou 

Parque Natural Municipal 

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica 

Monumento Natural 
Preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica 

Refúgio de 

 Vida Silvestre 

Proteção de ambientes naturais para a existência ou reprodução 

de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente 

ou migratória 

USO 

SUSTENTÁVEL 

Área de Proteção  

Ambiental 

Proteção da diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais 

Área de Relevante 

 Interesse Ecológico 

Manutenção dos ecossistemas naturais de importância regional 

ou local e regulação do uso admissível dessas áreas 

Floresta Nacional ou 

Floresta Municipal 

Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 

científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável 

de florestas nativas 

Reserva Extrativista 

Proteção aos meios de vida e a cultura das populações 

extrativistas tradicionais, e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade 

Reserva de Fauna 
Área natural adequada para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável de recursos faunísticos 

Reserva de 

Desenvolvimento 

 Sustentável  

Preservar a natureza e, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais 

Reserva Particular do 

 Patrimônio Natural 
Conservar a diversidade biológica 

Fonte: Autores, a partir de Brasil (2000). 
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Atualmente, a Região das Lagoas é enquadrada como Unidade de Conservação de 

Proteção Integral na categoria de Monumento Natural. Na criação da UC Monumento 

Natural das Lagoas  considerou-se a importância cultural da área a qual originou o 

nome da cidade, a relevância científica pela presença de rocha espongilito nas 

Lagoas, e a predominância de imóveis particulares na área de abrangência da UC. 

O objetivo da criação da UC foi preservar e ordenar a urbanização no entorno da 

Lagoa Menor e da Lagoa do Meio. No entanto, o processo de cadastramento da UC 

no órgão ambiental estadual (IMASUL) foi indeferido em razão da área não apresentar 

as características necessárias para se enquadrar na categoria de Monumento Natural, 

exigindo reenquadramento da UC alternativamente no grupo de uso sustentável ou a 

aplicação de outros instrumentos legais que visem a proteção e preservação da área. 

O Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012), nos termos do Art. 3°, inciso XX, 

define como área verde urbana os espaços, públicos ou privados, com predomínio de 

vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, destinados aos 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 

recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 

manifestações culturais (BRASIL, 2012). 

Nas áreas verdes urbanas, segundo a Resolução CONAMA n. 369/2006 (BRASIL, 

2006), pode-se implantar equipamentos públicos como trilhas, ciclovias, parques de 

lazer, acesso e travessias aos corpos d’água, mirantes, equipamentos de esporte, 

segurança, cultura e lazer, banheiros, bebedouros, bancos e pequenos ancoradouros 

(art. 8°, § 2º). Nesses espaços é garantido o acesso livre e gratuito da população. 

Com o objetivo de ampliar áreas verdes urbanas, foi instituído pela Portaria n. 

504/2020 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Programa Cidades+Verdes no 

âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana (BRASIL, 2020). O 

Programa Cidades+Verdes considerou o crescimento populacional nas cidades e os 

benefícios socioambientais trazidos pela inserção de áreas verdes em conglomerados 

urbanos, definindo diretrizes e indicadores para orientar a gestão municipal. 

A partir das definições trazidas pelo Programa Cidades+Verdes, a gestão municipal 

ganhou direcionamento para o manejo de áreas verdes urbanas que não se inserem 
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em unidades de conservação definidas pelo SNUC (BRASIL, 2000), mas que exercem 

funções ecológicas, sociais e culturais no ambiente urbano. 

Foram definidas categorias e tipologias de Áreas Verdes Urbanas (AVU) baseadas 

nos serviços ecossistêmicos prestados e na relevância desses serviços para o 

ambiente urbano (MMA, 2021). As AVUs estão divididas em 4 categorias: 

Sociocultural (serviços culturais); Socioambiental (serviços culturais e de regulação); 

Econômica (serviços de provisão e de suporte); e Ecológica (serviços de regulação, 

culturais e de suporte). O Quadro 19 traz as tipologias definidas para cada categoria 

e seus conceitos de aplicação para as Áreas Verdes Urbanas (AVUs). 

Quadro 19 - Categorias, tipologias e conceitos de Área Verde Urbana (AVU). 

CATEGORIA TIPOLOGIA CONCEITO 

SOCIOCULTURAL 

Praça 

Espaço público de livre circulação em área urbana e periurbana, 

destinado a convivência, recreação, atividades econômicas e culturais, 

que geralmente dispõe de mobiliário urbano, equipamentos de lazer, 

arborização e permeabilidade (inclusos nesta tipologia largos, quintas, 

jardins e similares) 

Canteiro 

Área ajardinada e/ou arborizada que acompanha obras de infraestrutura 

viária (inclusos nesta tipologia canteiros centrais, lineares, rotatórias e 

similares). 

Jardim Zoológico 

Empreendimento de pessoa jurídica, constituído de coleção de animais 

silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos 

à visitação pública, para atender a finalidades científicas, 

conservacionistas, educativas e socioculturais 

Área Verde 

Institucional 

Áreas com características vegetacionais relevantes, de uso 

institucional, podendo ou não ser oriundos de concessão pública 

(exemplo: determinados cemitérios e campus universitário). 

SOCIOAMBIENTAL 

Horto Florestal 

Área verde destinada à recreação, educação ambiental, pesquisa, 

produção de mudas, multiplicação de espécies florestais, instrução 

sobre botânica e divulgação de conhecimentos sobre plantas. 

Jardim Botânico 

Área protegida, constituída no seu todo ou em parte, por coleções de 

plantas vivas cientificamente reconhecidas, organizadas, 

documentadas e identificadas, com a finalidade de estudo, pesquisa e 

documentação do patrimônio florístico do país, acessível ao público, no 

todo ou em parte, servindo à educação, à cultura, ao lazer e à 

conservação do meio ambiente. 

ECONÔMICA 
Agricultura 

Urbana 

Área verde pública destinada à produção agropecuária, a exemplo de 

hortas urbanas. 

ECOLÓGICA 

Parque 

Espaço público de múltiplas finalidades, em área urbana ou periurbana, 

com predominância de atributos naturais e cobertura vegetal, destinado 

a proteção e uso sustentável de serviços ecossistêmicos, socialização, 

lazer ativo e contemplativo, prática de esportes e atividades 

econômicas, recreativas e culturais da população, podendo ser utilizado 

para educação ambiental e pesquisa 

Bosque 
Espaço público com remanescente florestal com predominância de 

atributos naturais e cobertura vegetal arbórea e/ou arbustiva, destinado 
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CATEGORIA TIPOLOGIA CONCEITO 

ECOLÓGICA 

Bosque 

a proteção e uso sustentável de serviços ecossistêmicos, socialização, 

lazer ativo e contemplativo, atividades recreativas e culturais da 

população, podendo ser utilizado para educação ambiental e pesquisa. 

Áreas Protegidas 

Urbanas 

Área definida geograficamente destinada ou regulamentada e 

administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. São 

consideradas as áreas protegidas não cadastradas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) por não enquadramento 

no SNUC e localizadas na área urbana e periurbana do município. 

Fonte: Autores, a partir de MMA (2021). 

As Áreas Verdes Urbanas (AVUs) são áreas públicas não edificadas com cobertura 

vegetal nativa ou introduzida, arbustiva ou rasteira que apresentam benefícios ao 

ambiente urbano. As AVUs apresentam multifuncionalidade o que contribui com o 

dinamismo urbano, podendo ser destinadas para paisagismo como jardins, praças, 

corredores verdes urbanos; para infraestruturas urbanas como bacias de contenção, 

canteiros verdes; ou para finalidades ecológicas como telhados verdes, jardins 

verticais e espaços naturais protegidos (IPT, 2020). 

Ponderando os levantamentos de dados realizados na ETAPA 2 e ETAPA 3, 

conjuntamente ao diagnóstico e estudos preliminares elaborados na ETAPA 4 dos 

Estudos, infere-se que a atual situação da Região das Lagoas do Meio e Menor, 

definida como Unidade de Conservação de Monumento Natural, não condiz com a 

realidade apresentada pela área e com as necessidades do ambiente urbano 

municipal. Tendo em vista as disposições trazidas, há a necessidade de readequar o 

espaço urbano de forma que ocorra efetiva contribuição dos serviços ecossistêmicos 

que a Região das Lagoas é capaz de fornecer a população. 

Respeitando os objetivos de criação da UC na Região das Lagoas, foram analisados 

os possíveis usos e readequação da atual área em outra classe de Unidade de 

Conservação (UC), ou enquadramento em categoria de Área Verde Urbanas (AVU). 

Entre as possibilidades a que correspondeu aos objetivos e necessidades do 

município foi o Parque Urbano. O Quadro 20 apresenta a comparação entre a situação 

atual (Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas) e a proposição de 

readequação definida (Parque Urbano - Área Verde Urbana), para tanto foram 

utilizados como norteadores os objetivos da criação da atual UC, os aspectos atuais 

de uso, os anseios da comunidade e os aspectos gerenciais. 
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Quadro 20 - Aspectos positivos e negativos da situação atual e da proposta de uso futuro para a Região 
das Lagoas. 

PROPOSIÇÕES ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

UC MONUMENTO 
NATURAL DAS 

LAGOAS(1) 

- Unidade de conservação municipal; 
 
- Possui função ambiental; 
 
- Permite imóveis particulares; 
 
- Permite pesquisa; 

 
- Obrigatória a elaboração de Plano de 
Manejo; 
 
- As visitas estão restritas as definições 
do Plano de Manejo; 
 
- Obrigatória a criação de Conselho 
Gestor; 
 
- Necessita de Zona de Amortecimento; 
 

PARQUE 
URBANO 

 
- Área verde urbana;  
 
- Possui função ecológica, social e 
cultural; 
 
- Permite visitação; 
 
- Permite implantação de equipamento 
públicos; 
 
- Permite eventos públicos; 
 
- Permite pesquisa; 
 
- Não necessita de Zona de 
Amortecimento; 
 
- Não necessita de Conselho Gestor; 
 
- Não necessita de Plano de Manejo; 
 
- Oferece serviços de regulação, serviços 
culturais, e serviços de suporte; 
 
- Possibilita atividades físicas, de lazer, e 
contemplação;  
 
- Permite o manejo das águas pluviais, 
mitigando os eventos hídricos extremos; 
 
- Reduz o efeito de ilhas de calor; 
 
- Proporciona convívio social; 
 
- Valoriza os imóveis e diminui os 
impactos da especulação imobiliária; 
 
- Aplicação de recursos oriundos de 
compensação ambiental. 
 

- Não é unidade de conservação; 
 
- Não permite imóveis particulares, 
exigindo regularização fundiária; 
 

Fonte: Autores, a partir de Brasil (2000, 2020) e MMA (2021). 

Nota: (1) situação atual da Região das Lagoas. 
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5.3 Proposta de Uso Futuro 

Dentre as possíveis formas de encontrar o equilíbrio entre o processo de urbanização 

contemporâneo e a preservação do meio ambiente, está o Parque Urbano com novos 

contornos culturais e estéticos. Um parque exerce múltiplas funções em uma cidade: 

melhora a qualidade de vida da população, atuando direta ou indiretamente na saúde 

física e mental e na preservação de recursos naturais, para além de equilibrar o 

ambiente e a biodiversidade do sistema urbano. 

Na função ecológica, destaca-se a influência de um maciço verde permeável que 

contribui na melhoria do microclima, na qualidade do ar, água e solo, e na preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica. Já na função social, 

pode ser observada as atividades de lazer e interação da população, e dos munícipes 

com o próprio ambiente que a cerca. Além de propiciar a geração de renda por meio 

de atividades de ecoturismo, comércio e serviços de apoio aos usuários. 

Ressalta-se ainda, a contribuição à saúde propiciada pelo contato, apreciação e 

contemplação da paisagem que é relaxante, funcionando como antiestresse; e os 

benefícios adquiridos com a prática de exercícios, de atividades desportivas e 

recreativas ao ar livre. 

Outra função da implantação do Parque Urbano é proporcionar uma paisagem urbana 

diferenciada, qualificando o ambiente local, além da obtenção de um espaço 

destinado principalmente às aulas de Educação Ambiental ou outros encontros sociais 

e culturais, trabalhando no princípio do envolvimento comunitário para aplicações de 

ações socioambientais, vindo ao encontro das propostas de sustentabilidade nas 

cidades. 

Dessa forma, os parques urbanos devem ter a devida importância nas políticas 

públicas voltadas para a questão ambiental e de desenvolvimento urbano sustentável. 

Pois, na medida em que se oferece um espaço social e ambientalmente saudável para 

o lazer e a sociabilidade da população, se investe em qualidade de vida. Do ponto de 

vista econômico, a despesa com parques, apresenta relação custo-benefício positiva, 

pois gera alto lucro social para a população. 
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É necessário ter consciência de que um parque possui um limite de equipamentos. A 

quantidade de usos propostos não significa otimização do espaço, e pode até mesmo 

comprometer a qualidade que se quer ter quando se cria um parque. A 

sustentabilidade envolve a criação de espaços saudáveis, em aproveitar o que existe 

com menor intervenção possível e criar equipamentos viáveis economicamente e 

sensíveis às necessidades sociais. 

Dessa forma, a implantação de um Parque Urbano deve definir quais as principais 

linhas que nortearão toda a sua concepção. Neste caso as atividades e equipamentos 

devem estar sustentados pelo seguinte tripé: preservação e lazer; desenvolvimento 

social/econômico; e integração com a infraestrutura urbana. O parque deve 

estabelecer inter-relação entre as edificações, o território e a natureza, respeitando e 

recuperando áreas com fragilidade ambiental. 

Entre as possibilidades admitidas para a o uso futuro da Região das Lagoas, foi 

estabelecido como adequada à situação atual e aos anseios da comunidade, a 

implantação de Parque Urbano. A proposta prevê a criação de Parque Urbano no 

entorno da Lagoa Menor, englobando lâmina d’água e a Área de Preservação 

Permanente (APP), como exposto na Carta Temática 4. O parque proposto possui 

área total de 221.285m², com área útil (área destinada a implantação de equipamentos 

e outros usos públicos) de 105.049m². 

O Parque Urbano deve ser irradiador de desenvolvimento estabelecendo novos 

circuitos, incrementando assim atividades existentes de turismo, aproveitando as 

práticas da população pertinentes ao projeto (eco e ciclo turismo, festas temáticas 

etc.). Também deve utilizar o planejamento estratégico para implantar projetos das 

secretarias municipais que tenham relação com o objeto, principalmente aqueles 

relacionados às questões ambientais, lazer e desenvolvimento socioeconômico, 

maximizando resultados, e desta forma, criando opções de fonte de renda 

(gastronomia, venda de produtos coloniais, artesanato, turismo etc.), ampliação de 

serviços sociais, educação ambiental, esporte/lazer, entre outros. 
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5.3.1 Programas e objetivos 

Os programas e objetivos foram definidos, considerando as demandas, oportunidades 

e investimentos previstos para atender a proposta de uso futuro da Região das 

Lagoas. Os programas nortearão as atividades a serem executadas na implantação 

do Parque Urbano no horizonte de 5 (cinco) anos, de acordo com as fases 

preconizadas na proposição técnica. 

O Quadro 21 apresenta os programas e objetivos da proposta de implantação de 

Parque Urbano. Foram estabelecidos 5 programas fundamentados nas 3 etapas 

anteriores de levantamento de dados e diagnóstico. Os programas visam garantir que 

o Parque Urbano permita recuperar ambientalmente a Lagoa Menor, oferecendo um 

novo ambiente equipado de maneira adequada ao uso pela sociedade três-lagoense, 

com infraestrutura apropriada de lazer, recreação, segurança, respeitando aos 

padrões ambientais e de sustentabilidade. 

O estabelecimento do Parque Urbano atende as premissas do desenvolvimento 

sustentável, adequando o espaço urbano para a prestação de serviços ambientais e 

sociais à população. Também atende as necessidades do município em relação a 

manejo de águas pluviais urbanas, com a estruturação de sistema adequado de 

drenagem e contenção de águas pluviais, amenizando as problemáticas relacionadas 

a enxurradas, alagamentos e enchentes, recorrentes no município de Três 

Lagoas/MS. 
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Quadro 21 - Programas e objetivos da proposta de Parque Urbano definida para uso futuro da Região das Lagoas. 

Fonte: Autores. 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

PROGRAMA 1 - RECURSOS HÍDRICOS 

Recuperar os níveis d’água das Lagoas por meio do 
reestabelecimento da dinâmica de conectividade mais 
natural entre elas. 

Restaurar os sistemas de conexão entre a Lagoa do Meio e Menor, e entre a Lagoa do Meio e Maior, mantendo 
o fluxo entre elas; 

Estabelecer bacias de contenção de sedimentos nas entradas de drenagem pluvial nas Lagoas, evitando o 
assoreamento dos corpos d’água. 

PROGRAMA 2 - BIODIVERSIDADE 

Restaurar as Áreas de Preservação Permanentes (APP) 
e as áreas de entorno. 

Estabelecer projeto de recuperação de áreas degradadas para as áreas de APP e para as áreas do parque; 

Plantio de vegetação nativa e eliminação de vegetação invasora; 

Plano para recomposição e manejo de fauna e flora na área do parque. 

PROGRAMA 3 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Estabelecer programa para usos sustentáveis do Parque 
Urbano. 

Criar normativos para usos permitidos no Parque Urbano; 

Gerenciamento dos resíduos sólidos na área de parque; 

Criar zonas para usos específicos dentro do parque. 

PROGRAMA 4 - INFRAESTRUTURA 

Estabelecer equipamentos de infraestrutura básica e 
identificação do parque urbano. 

Melhorar as condições de acesso ao parque com o cercamento da área, inserção de pórticos e sinalização 
indicativa; 

Criar comunicação a partir de placas educativas/orientativas de acesso e usos permitidos no parque; 

Instalar serviços públicos (rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de iluminação 
pública). 

PROGRAMA 5 - CONECTIVIDADE 

Promover conectividade entre as áreas verdes urbanas 
do município e de corredores de trânsito. 

Conectar o parque a outras áreas verdes existentes garantindo o uso dos espaços públicos; 

Conectar rotas de trânsito existentes no município interligando as regiões. 

Criar e conectar ciclovias e ciclofaixas conectando o Parque Urbano a outros espaços públicos 
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5.3.2 Atores envolvidos 

A implantação e gestão do Parque Urbano requer responsabilidade compartilhada 

entre os órgãos da administração pública, uma vez que a proposta é o 

estabelecimento de parque multiuso que integre os serviços ecossistêmicos e 

infraestrutura urbana, para a readequação ambiental e urbanização com benefícios à 

sociedade da área em questão. 

Diante do exposto, considerando a estrutura organizacional existente no município de 

Três Lagoas/MS, concebida pela Lei Municipal n. 3.222/2016 (TRÊS LAGOAS, 

2016b), apresenta-se no Quadro 22 os órgãos da administração direta e indireta que 

compõem a estrutura institucional da PMTL e/ou que desempenham papéis 

essenciais para o cumprimento do planejamento proposto. 

Quadro 22 - Órgãos da administração direta e indireta de Três Lagoas/MS, que desempenham papel 
relevante na execução da proposta de uso futuro da Região das Lagoas. 

ÓRGÃO SIGLA 

Procuradoria-Geral - 

Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas SEGOV 

Secretaria Municipal de Administração SEMAD 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio SEMEA 

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle SEFIRC 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA 

Secretaria Municipal de Assistência Social SMAS 

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer SEJUVEL 

Câmara dos Vereadores - 

Gabinete do Prefeito - 

Fonte: Autores, a partir da Lei Municipal n. 3.222/2016 e suas alterações (TRÊS LAGOAS, 2016b). 
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5.3.3 Investimentos propostos 

Dentre as informações necessárias para a tomada de decisão em relação aos estudos 

de concepção e proposta de uso futuro da região das Lagoas do Meio e Menor, 

visando garantir o avanço da proposta selecionada, é relevante definir com detalhes 

as características fundamentais do Parque Urbano, no sentido de permitir, a curto 

prazo, a sua implementação. 

A implantação do Parque Urbano deve equacionar o crescimento da região do entorno 

das Lagoas e do município, e a ampliação da intensidade de uso do parque após sua 

instalação. As infraestruturas instaladas devem ser projetadas para possíveis 

expansões ao longo do tempo, fundamentando-se na capacidade de suporte da área 

e na sustentabilidade financeira do projeto. 

A proposta de implantação do Parque Urbano contempla três fases, de forma a 

promover a unidade do parque integralmente, considerando os recursos financeiros 

disponíveis e as prioridades para a implantação do projeto. As fases de implantação 

são: Infraestrutura (Fase 1); Núcleo Central (Fase 2); e Edifícios Complementares 

(Fase 3); com horizonte de projeto de 5 anos para a execução da Fase 1 e Fase 2, 

sendo a Fase 3 executada de acordo com a demanda. 

Deste modo, os itens seguintes detalham o faseamento previsto para implantação do 

Parque Urbano, desencadeado através de obras de serviços de infraestrutura, 

construção do núcleo central e de edifícios complementares, além da determinação 

de seus requisitos e horizontes temporais de execução. 

5.3.3.1 Infraestrutura 

A estratégia delineada para implantação do Parque Urbano prevê que a Fase 1 será 

a dotação de infraestrutura à área de projeto, entre 2022 e 2023. Assim, consideram-

se para os trabalhos de infraestrutura, os itens descritos no Quadro 23. Destaca-se 

que essa etapa permitirá estruturar o Parque Urbano, organizando os diferentes 

espaços e lotes, suportando grande parte das infraestruturas a serem implantadas no 

mesmo. 
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Quadro 23 - Relação de obras de infraestrutura. 

TIPO OBRA 

Infraestrutura 

Terraplanagem; 

Pavimentação, arruamentos e ciclovias; 

Drenagem de águas pluviais; 

Rede de abastecimento de água; 

Rede de esgotos; 

Rede de combate a incêndio; 

Rede de fibra ótica (voz e dados)/telefonia; 

Rede de iluminação pública; 

Paisagismo. 

Fonte: Autores. 

5.3.3.2 Núcleo central 

Intitulada de Fase 2, o Núcleo Central, constituirá o espaço primordial de atividades 

do Parque Urbano, sendo elemento determinante para o desenvolvimento das áreas 

restantes e marcador da sua imagem futura. Prevê-se a execução dessa fase entre 

2024 e 2026. 

Planeja-se que o Parque Urbano seja constituído por um conjunto de edifícios, que 

contemplem diferentes recursos, articulados por meio de uma Praça Central e da 

conexão com as Lagoas. Os diferentes edifícios e respectivas valências encontram-

se apresentados no Quadro 24. 

Quadro 24 - Edifícios e valências do Núcleo Central. 

EDIFÍCIO PRINCIPAIS VALÊNCIAS 

Centro Administrativo 

Centro de Segurança; 

Centro de Saúde; 

Espaços para equipe de gestão e Administração; 

Entradas. 

Centro de Convivência 

Lanchonetes; 

Sanitários; 

Playgrounds; 

Quadras poliesportivas; 

Áreas de recreação; 

Espaços para exposição. 

Espaços Comuns 
Entrada principal; 

Praça Central. 

Fonte: Autores. 
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5.3.3.3 Edifícios Complementares 

Visando associar ao Núcleo Central outras edificações que poderão complementar as 

funções do Parque, é prevista a implantação de Edifícios Complementares, descritos 

no Quadro 25, sendo considerada como Fase 3, no planejamento. Esta etapa deve 

ser executada ao longo do tempo, após a conclusão das fases anteriores, de acordo 

com a demanda e disponibilidade de recursos. 

Quadro 25 - Edifícios complementares. 

TIPO EDIFÍCIO 

Centro de Eventos 
Centro de exposições; 

Auditório. 

Complexo de Laboratórios 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 

Ambiente; 

Pesca e Aquicultura; 

Tecnologias Transversais. 

Fonte: Autores. 

5.3.1 Plano de ação  

Os programas e objetivos apresentados no tópico 5.3.1 (pág. 163) foram delineados 

quanto a prazo e ações para serem alcançados/executados, e estruturados em forma 

de quadro síntese, conforme o modelo apresentado no Quadro 26. Deste modo, para 

cada projeto ou ação foram estabelecidas responsabilidades para a execução e 

participação, assim como o prazo e o grau de prioridade para que a ação seja 

executada/finalizada (  baixa,  média,  alta e  legal). 

Quadro 26 - Modelo (quadro síntese) utilizado para apresentar os programas definidos para a proposta de 
Parque Urbano. 

 

METAS, AÇÕES E PROJETOS  
RESPONSABILIDADE 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO  PARTICIPAÇÃO 

Ação X - Relacionada ao Programa X - - Ano  

Ação X - Relacionada ao Programa X - - Ano  

Ação X - Relacionada ao Programa X - - Ano   

Ação X - Relacionada ao Programa X - - Ano  

Fonte: Autores. 

As ações e projetos são as atividades que devem ser realizadas para atingir os 

objetivos dos programas, dentro da meta estabelecida. Quanto a responsabilidade das 

O quê e 

como fazer 

Quem 

participa? 

Quando 

fazer? 
Grau de 

relevância 
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ações, existe a responsabilidade pela execução (quem de fato executa a ação) e a 

participação (entes envolvidos). No âmbito da atuação participativa poderá ocorrer 

demanda por ações conjuntas entre órgãos do município, exigindo interlocução e 

interação dos atores envolvidos para fluidez e efetividade em sua execução. O prazo 

para a execução das ações é o prazo de horizonte de projeto (2022-2026), 

determinada na proposição técnica de uso futuro. 

As prioridades das ações foram definidas considerando o grau de importância de cada 

ação, o impacto da execução nas ações seguintes e o prazo para realização. As ações 

de prioridade alta são as que apresentam maior impacto no andamento do projeto, 

não necessariamente são as que devem ser concluídas primeiro, ainda porque 

existem ações de prioridade alta que são contínuas ou recorrentes. As ações de média 

e baixa prioridade seguem a mesma linha das ações de alta prioridade. As ações com 

prioridade legal são as atividades atribuídas ao desenvolvimento de políticas, 

normativos ou legislações relacionadas a execução do projeto. 

O Quadro 27 apresenta os programas, ações, metas e projetos planejados para a 

proposta, com as responsabilidades, prazos e prioridades. Ressalta-se que as ações 

estão relacionadas a implantação e gestão do Parque Urbano, e que outras ações 

podem ocorrer no processo de efetivação da proposta, demandando ajustes e 

participação de outras entidades. 
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Quadro 27 - Metas, ações e projetos para a implantação e gestão do Parque Urbano. 

PROGRAMA METAS, AÇÕES E PROJETOS 
RESPONSABILIDADE 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO  PARTICIPAÇÃO 

PROGRAMA 1 - 

RECURSOS HÍDRICOS 

Meta - Recuperar os níveis d’água das Lagoas  por meio do reestabelecimento da dinâmica de conectividade mais natural entre elas  

Conectar a rede de drenagem e manejo de águas pluviais à Lagoa Menor SEINTRA SEMEA 2022-2023  

Implantar bacias de retenção para sólidos grosseiros e outros poluentes carreados pela rede de drenagem antes da entrada 

na Lagoa Menor 
SEINTRA SEMEA 2022-2023  

Elaborar projeto técnico para redimensionamento da galeria de conexão entre a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio SEINTRA SEMEA 2022  

Implantar/reformar a galeria de conexão entre a Lagoa Menor e a Lagoa do Meio SEINTRA SEMEA 2022-2023  

Instituir cronograma de limpeza periódica das bacias de retenção locadas no parque SEINTRA - 2022 (1)  

Instituir cronograma de limpeza periódica das galerias de drenagem e bocas de lobo locadas no parque e no entorno SEINTRA - 2022 (1)  

Instalar cesto de contenção de resíduos sólidos nas saídas das galerias de drenagem SEINTRA - 2023  

PROGRAMA 2 - 

BIODIVERSIDADE 

Meta - Restaurar as Áreas de Preservação Permanentes (APP) e as áreas de entorno 

Elaborar estudo para identificação e recuperação de áreas degradadas na área de abrangência do Parque Urbano SEMEA - 2022  

Conter processos erosivos SEMEA SEINTRA 2022 (1)  

Elaborar projeto para restaurar a vegetação da Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa Menor SEMEA SEINTRA 2023  

Elaborar plano para manejo de fauna SEMEA - 2024 (1)  

Elaborar projeto paisagístico considerando os espécimes arbóreos existentes SEMEA - 2023  

PROGRAMA 3 - 

GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

Meta - Estabelecer programa para usos sustentáveis do Parque Urbano 

Estabelecer política de usos permitidos na área de abrangência do parque SEMEA 

SEGOV 

Câmara dos Vereadores 

Gabinete do Prefeito 

2023  

Proibir por normativo pesca e caça na área de abrangência do parque SEMEA 

SEGOV 

Câmara os Vereadores 

Gabinete do Prefeito 

2023  

Proibir por normativo banho, nado e outras atividades em contato com a água da lagoa SEMEA 

SEGOV 

Câmara os Vereadores 

Gabinete do Prefeito 

2023  

Criar zonas para usos específicos, proibindo usos diferentes do estabelecido SEMEA SEGOV 2024  

Inserir lixeiras na área do parque e no entorno SEINTRA SEMEA 2024  

Implantar ponto de entrega voluntária (LEV) de resíduos sólidos recicláveis integrando aos pontos existentes SEMEA - 2024-2026  

Promover canal de comunicação para participação social no planejamento do parque SEGOV SEMEA 2024  

 PROGRAMA 4 - 

INFRAESTRUTURA 

Meta - Inserir equipamentos de infraestrutura básica e identificação do parque urbano 

Estruturar Parque Urbano com cercamento apropriado e compatível a sua estrutura SEINTRA SEMEA 2022  
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PROGRAMA METAS, AÇÕES E PROJETOS 
RESPONSABILIDADE 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO  PARTICIPAÇÃO 

PROGRAMA 4 - 

INFRAESTRUTURA 

Construir guaritas e pórticos nas entradas do parque SEINTRA - 2023  

Instalar rede de iluminação pública nas áreas de parque e entorno priorizando as áreas com equipamentos públicos, acessos 

e caminhos 
SEINTRA SEJUVEL 2023  

Projetar vias e caminhos na área do parque com acessibilidade universal aos espaços criados SEINTRA - 2022  

Implantar vias e caminhos na área do parque  SEINTRA - 2023  

Criar identidade visual para o parque (nome, logomarca etc.) SEGOV 
SEMEA 

Gabinete do Prefeito 
2024  

Estabelecer sinalização geral do parque contemplando identidade visual, sinalização informativa, histórica e ambiental SEMEA SEINTRA 2024-2026  

Construir edifícios administrativos adotando soluções sustentáveis relacionadas ao consumo de energia e reaproveitamento 

de águas pluviais. 
SEINTRA 

SEFIRC 

Gabinete do Prefeito 
2024-2026  

Instalar equipamentos de apoio (bancos, sanitários, bebedouros, quiosques, academias ao ar livre, entre outros) SEINTRA SEJUVEL 2024  

Construir os edifícios complementares conforme a demanda SEINTRA 
SEFIRC 

Gabinete do Prefeito 
A partir de 2026  

PROGRAMA 5 - 

CONECTIVIDADE 

Meta - Promover integração do Parque com outros equipamentos públicos, áreas verde e corredores de trânsito 

Identificar reservas e maciços verdes nas áreas desapropriadas e de entorno SEMEA - 2023  

Promover conexão entre as áreas verdes urbanas existentes e o parque urbano SEMEA SEINTRA 2023  

Conectar o parque as vias existentes, prevendo conexões suficientes e acessíveis para pedestres e ciclistas SEINTRA - 2023  

Sinalizar as vias de entorno SEINTRA - 2023  

Qualificar os passeios externos ao parque inserindo mobiliário urbano e arborização SEINTRA SEMEA 2024-2026  

Fonte: Autores. 

Nota: (1) ação de execução contínua sendo o prazo a data inicial para a realização da ação.



ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE USO FUTURO  
DA REGIÃO DAS LAGOAS DO MEIO E MENOR 

175 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dotadas de valor ambiental, paisagístico, histórico e cultural, as Lagoas, de origem 

natural, foram antropizadas no processo de ocupação, perdendo os aspectos naturais. 

Com a expansão urbana, novos loteamentos têm surgido na região norte e oeste do 

município, próximos do entorno das Lagoa do Meio e Menor, gerando especulações 

imobiliárias, parcelamento do solo e ocupações irregulares. 

As Lagoas do Meio e Menor integram a Unidade de Conservação Municipal 

Monumento Natural das Lagoas, todavia, a área está em desacordo com os preceitos 

de unidade de conservação, exigindo readequação para satisfatória proteção 

ambiental. A desafetação da Unidade de Conservação Monumento Natural das 

Lagoas permitirá que a área subutilizada gere benefícios ecossistêmicos aos 

munícipes, adequando o adensamento urbano à capacidade suporte do meio 

ambiente, e oportunizando o desenvolvimento local sustentável.  

Neste sentido, a criação do Parque Urbano oportunizará a proteção do ambiente 

natural, qualificando a paisagem urbana e os espaços públicos de maneira a equilibrar 

a preservação e a ocupação de áreas de interesse ambiental. A implantação do 

Parque Urbano, além dos serviços ecossistêmicos prestados, irá proporcionar aos 

munícipes outra relevante área verde para desenvolvimento de atividades de 

contemplação da natureza e de lazer, juntamente com as possibilidades de práticas 

de esportes trazidas pela inserção de equipamento públicos (pistas de caminhada, 

quadras poliesportivas), o que corresponde aos anseios da comunidade. 

As estruturas e atividades planejadas para o Parque Urbano estão pautadas no tripé 

da preservação e lazer; desenvolvimento social/econômico; e integração com a 

infraestrutura urbana. A partir das intervenções previstas, a Lagoa Menor passará a 

integrar o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, exercendo função de 

bacia de contenção em conjunto com as demais lagoas, Lagoa do Meio e Lagoa Maior, 

já interligadas ao sistema. 

Além da função de bacia de contenção, a estruturação de sistema adequado para 

manejo e controle das águas pluviais visa garantir que as lagoas mantenham nível 

d’água e conexão entre elas, amenizando as problemáticas relacionadas a 
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enxurradas, alagamentos e enchentes, recorrentes do município de Três Lagoas/MS. 

A efetiva implantação do Parque Urbano mitigará os impactos ambientais existentes 

ou que possam ser desencadeados na região pelo avanço da ocupação antrópica e 

impermeabilização do solo, gerando melhorias à infraestrutura urbana e benefícios à 

sociedade. 
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