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1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo reunir, de modo sintético, conhecimento prévio de área criada pelo 

Plano Diretor – Lei Municipal n° 2007 de 28 de agosto de 2007 – como Área de Diretrizes Especiais, situada 

na porção norte do município de Nova Lima. Constitui objeto de estudos destinados à regulamentação por 

lei complementar. Os parcelamentos Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da 

Torre, Jardinaves e entorno são loteamentos referenciais, cujo perímetro resultante da união destes nos 

permite obter uma possível área a compor a ADE. 

Neste documento optou-se por denominar a ADE como ADE Vila da Serra e entorno, sendo que o entorno 

considera os demais loteamentos, conforme citados acima.  

No Cartograma 1 visualiza-se a localização municipal, junto à divisa com o município de Belo Horizonte e 

perímetros dos loteamentos e glebas que poderão vir a compor a ADE e seu entorno imediato.  

Cartograma 1 – ADE Vila da Serra: limite possível, loteamento, parcelamentos e glebas constituintes. 

 

Fontes: Setores Censitários IBGE 2010; PMNL – Loteamentos; PMNL/2012. 
 Elaboração: FIP/Janeiro de 2014 
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A área de estudo para regulamentação da ADE Vila da Serra encontra-se ao sopé da Serra do Curral, na divisa 

com o município de Belo Horizonte e abriga os loteamentos: Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardinaves, 

Jardim das Mangabeiras, Piemonte, Jardim da Torre e glebas ao sul da área em tela que ainda não foram 

alvos de objeto de parcelamento. Possui como principais elementos limítrofes a MG30 de sul a sudoeste; 

deste ponto ao extremo norte o eixo ferroviário MBR e Serra do Curral; de norte a leste a RPPN Mata do 

Jambreiro; a sudeste seu limite não encontra grandes elementos referenciais, seguindo na direção sul por 

meia encosta entre as curvas de nível 1020 e 1030 até o extremo sul, local em que o limite da ADE coincide 

com a MG30 nas imediações do acesso ao loteamento irregularmente fechado Ville de Montagne. 

Para a construção dessa síntese foram abordados os seguintes documentos disponíveis preliminares cedidos 

pela PNL1; bases federais e estaduais de fontes primárias e secundárias. Imagens online de satélite, atuais e 

históricas, disponíveis no aplicativo Google Earth, também foram acessadas no intuito de ampliar a leitura e 

conhecimento do território.  

Ainda como fonte de dados, realizaram-se visitas de campo, no dia 26 de fevereiro de 2014 e ao longo da 

semana do dia 17 a 21 de março de 2014, a fim de entender o território, seus acessos e compreender a 

ambiência local.  

A estrutura do relatório reflete o conjunto de dados acessados e não se pretende, no momento, um 

levantamento sistêmico, por se tratar da primeira aproximação com o objeto de estudo. Entretanto, este 

contato inicial já expressa a abordagem multidisciplinar do planejamento urbano, indispensável para a 

construção de uma visão ampla e integrada das relações e fenômenos mais recentes, cujas dinâmicas locais 

têm modificado o perfil do território e consolidado seu forte caráter supramunicipal. Este caráter tende à 

conformação de centralidade de âmbito metropolitano, ao mesmo passo que deverá lidar com as questões 

fundamentais para que se possa oferecer qualidade de vida aos seus cidadãos e equilíbrio entre meio 

construído e suporte natural. Sabe-se que o território integra a APA Sul e ainda possui qualidades ambientais 

que corroboram para a desejável conectividade com as expressivas massas vegetais e corpos d’água da 

RPPN Mata do Jambreiro e também presentes no interior da ADE. 

O aprofundamento do conhecimento sobre a área virá no decorrer dos estudos para a revisão e 

complementação do diagnóstico, por meio da aproximação e interlocução com os atores locais e corpo 

técnico da prefeitura. Pretende-se assim a convergência entre saber técnico e conhecimento cotidiano local, 

para a construção de análises e proposições que possam orientar o desenvolvimento sustentável no 

município de Nova Lima. 

  

                                                             
1 Prefeitura Municipal de Nova Lima 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Os aspectos metodológicos deste relatório foram definidos no Produto 01 do processo de revisão do Plano 

Diretor Municipal – Proposta Metodológica, o qual prevê: 

O Relatório de conhecimento preliminar tem por objetivo apontar os problemas gerais e as potencialidades, 

detectados na área objeto de estudo e as especificidades para realização do Plano Diretor. Esta etapa 

também abrange uma abordagem dos planos e projetos existentes para a área em estudo, elencando as 

características dos meios físico, biótico e antrópico, bem como a inserção metropolitana da mesma. Além 

disso, busca-se identificar a inserção da área de estudo em Unidades de Preservação Ambiental, tanto 

estadual quanto municipal, assim como avaliar o nível de centralidade da área e sua ligação com outras 

centralidades metropolitanas. 
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3. ASPECTOS GERAIS DA INSERÇÃO METROPOLITANA E DINÂMICA URBANA 

A ADE Vila da Serra possui especial destaque no contexto metropolitano devido ao processo de conurbação 

BH/Nova Lima, que avança sobre o território novalimense a partir da ocupação do bairro Belvedere III, em 

Belo Horizonte.  

A saturação construtiva desta região da capital e o elevado valor da terra em Belo Horizonte impulsionou o 

mercado imobiliário a buscar oportunidades no município de Nova Lima e assim dar continuidade aos 

empreendimentos imobiliários, principalmente realizados por torres residenciais e comerciais de alto luxo. 

A ADE possui múltiplas inserções no contexto metropolitano, com destaque para as questões ambientais, 

econômico-espaciais e participando ainda com certo destaque da estrutura urbana metropolitana, atual e 

proposta pelo PDDI.   

Dentro deste contexto de inserção metropolitana observa-se ainda, dentro do contexto ambiental de 

preservação, os seus atributos internos devido à contiguidade à mata do Jambreiro e por compor a APA Sul 

da RMBH. Em termos de mobilidade urbana, destaca-se a solicitação que incide sobre as rodovias e acessos 

e ainda por conter trecho de ramal ferroviário desativado. Este ramal serviu às minerações de seu entorno 

próximo, e poderá vir a participar do sistema metropolitano de transporte sobre trilhos, como indicado pelo 

PDDI. Esta proposta foi, recentemente, priorizada pelo Governo do Estado que inicia os estudos mais 

aprofundados para a implantação de tal sistema.  

Sob o ponto de vista da mobilidade se faz necessário observar as condições de ocupação e oportunidades 

econômicas que se fixam na área e entorno e que definem sua capacidade de atração. Tem-se neste 

território um processo em curso de consolidação de uma centralidade tipicamente intermunicipal. Ao 

considerarmos a mobilidade, percebe-se um nó metropolitano que afeta as populações residentes em 

ambos municípios – Belo Horizonte e Nova Lima. A causa reside na repetição do padrão de desenvolvimento 

urbano com a dicotomia centro-periferia, gerando movimentos pendulares - deslocamento de casa para o 

trabalho e vice-versa – agravados nos horários de picos. O padrão de circulação adotado orientado pelo 

transporte individual tanto nas ocupações dos Belvederes, quanto na ADE de Nova Lima, cujos acessos ao 

centro da capital dependem das mesmas rodovias e ainda pela carência de serviços públicos de transporte 

coletivo de alta capacidade, são fatores cruciais na gestão da mobilidade nesta região. Neste contexto, 

destacam-se as conexões entre Belo Horizonte e a ADE Vila da Serra e entorno, principalmente no trevo da 

MG 030, onde o problema é ainda mais visível. 

A leitura da estrutura urbana realizada pelo diagnóstico do PDDI aponta o Belvedere III e Vila da Serra como 

uma importante estrutura do vetor sul, sendo um dos vetores de crescimentos da RMBH, que deverá se 

consolidar nas próximas décadas, caso as tendências atuais da expansão urbana se mantenham. Ao se 

diversificar as atividades e oportunidades desta região, constitui-se uma centralidade, compondo uma rede 

de centros metropolitano interligados e de diversos níveis. Mesmo importante no contexto municipal, as 

porções ocupadas da ADE ainda não constituíram uma centralidade plena, como pode ser observado nas 

informações disponíveis no relatório da OD 2012. O Vila da Serra, principal centro da ADE, ainda não se 

consolidou como um polo complementar e de igual importância ao centro que se formou no Belvedere III. O 
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setor da OD referente a ADE ainda se apresenta como um atrator mediano, contribuindo sensivelmente nos 

deslocamentos que possuem Belo Horizonte como destino. 

Conforme verificado nos trabalhos de campo, as atividades instaladas no Vila da Serra formam um conjunto 

composto por empresas do setor técnico, financeiro e empresarial, assessoria jurídica, estabelecimentos de 

ensino superior, serviços biomédicos e químicos, entre outros. Conjunto que denota a vocação em prestação 

de serviços de alto valor agregado e complementaridade em uma possível rede de centralidades urbanas. 

Ao consideramos o entorno da ADE, chama a atenção os projetos especulativos que projetam ocupações de 

cunho residencial para a cava da mina desativada de Águas Claras. A realização de grande empreendimento 

nesta região vem com o forte potencial de estabelecer um novo eixo de crescimento urbano dos 

loteamentos da ADE, cujo acesso principal será a Alameda Oscar Niemeyer, o que certamente tende a 

reforçar a centralidade do Vila da Serra. Projetos de preservação também já foram propostos para a cava da 

mina e, caso sejam voltados ao lazer e uso coletivo, igualmente tende a fortalecer esta centralidade, porém 

com outro caráter, mais voltado aos empreendimentos de entretenimento, tais como bares, restaurantes e 

casas noturnas, que poderão reforçar uma tendência já expressa na área devido à recorrência com que esse 

tipo de empreendimento tem se instalado nesta região; podendo ainda suprir, em parte, a carência de 

espaços públicos de uso coletivo presentes na área e entorno.  

A ADE e seu entorno próximo poderá contribuir de múltiplas formas para uma nova estrutura de 

desenvolvimento regional do vetor sul, em que pesa a conformação e consolidação de centralidades de 

vários níveis e vocações, interligadas por afinidades e infraestrutura que permita o acesso aos bens da 

cidade e à fruição.  
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4. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 

Os loteamentos que compõem a ADE perfazem uma área total de aproximadamente 700 hectares, sendo 

que, deste total, 62% da área foi objeto de parcelamentos aprovados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima 

entre a segunda metade da década de1960 ao início da década de 1980, período anterior à regulamentação 

da Lei Federal nº 6.766/1979. Dos parcelamentos aprovados, apenas dois concluíram o processo de 

implantação: Vila da Serra e Vale do Sereno. O processo de ocupação desses loteamentos teve início na 

década de 80, ao longo da Alameda Oscar Niemeyer, principal via de aceso à região e que devido às 

características da via, já foi conhecida como Seis Pistas. As primeiras ocupações se instalam no entorno 

imediato do entroncamento entre a MG30 e a Alameda Oscar Niemeyer e, inicialmente, perfizeram 

tipologias verticais de aproximadamente 10 pavimentos e voltadas ao setor de serviços, sendo 

principalmente atraídos para a área devido à proximidade com a capital, o fácil acesso e vantagens fiscais 

oferecidas pelo município de Nova Lima.  
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No Quadro 1 tem-se o demonstrativo das áreas dos loteamentos da ADE e caracterização geral dos 
parcelamentos. Observa-se que a região foi objeto de parcelamentos aprovados, cuja implantação apenas 

foi efetivada em dois destes loteamentos: Vale do Sereno e Vila da Serra.  

Quadro 1 - Características gerais dos parcelamentos da ADE Vila d Serra2 

Loteamentos 

Fundação 
Aprov.Munic 

Finalidade 
original do 

parcelamento 

Implantação 
do 

parcelamento 

Atual uso e 
ocupação 

predominante 
Área 

Modificação 
Aprov.Munic. 

Vale do 
Sereno

3
 

23/12/1966 

Residencial 
unifamiliar 

Completa 

Muitos Vazios. 
Tipologias 

horizontais de 
uso com./res.  

771.227 08/05/1979 e 
reaprovação e 

remodelamento 
em 2003 

Jardinaves 
16/04/1975 Residencial 

unifamiliar 

Ocupação 
disforme ao 
projeto de 

parcelamento 

Tipologias horiz. 
unifamiliares. 
Ocup. esparsa 

321.203 

s/modificação 

Jardim 
Mangabeiras 

16/04/1975 

Residencial 
unifamiliar 

Ocupação 
disforme ao 
projeto de 

parcelamento 

Tipologias horiz. 
unifamiliares. 
Ocup esparsa 

784.858 Expansão 
prevista e não 

aprovada 

Jardim da 
Torre (I e II) 

16/04/1975 

Residencial 
unifamiliar 

Incompleta, 
precária e 

parte leste não 
parcelada 

Tipologias horiz. 
Unifamiliares. 
Ocup esparsa 

1.587.908 Expansão 
prevista e não 

aprovada 

Vila da Serra 
11/12/1981 

Residencial 
multifamiliar 

Completa 

Tipologias 
verticais de uso 
comercial/resid. 

 Poucos vazios 

771.227 
 

27/09/1982 

Piemonte 
14/04/1994 

Sem projeto e 
finalidade 

Av. de Ligação 
define quadras 

lindeiras.  

Tipologias 
verticais de uso 

resid. e comercial 
Muitos vazios 

18.128,40 

30/07/1998 

Gleba 1 
-- 

Não parcelado Não parcelado 
Desocupado. 
Presença de 

cobertura vegetal 
1.861.754 

 

Gleba 2 
-- 

Não parcelado Não parcelado 
Desocupado. 
Presença de 

cobertura vegetal 
443.506 

 

Área Total  6.779.416 

Fonte: PNL, 2014. 

                                                             
2 Quadro elaborado a partir de informações preliminares, que será objeto de reestruturação e aprofundamento no momento da 
elaboração do Diagnóstico da ADE. 
3 Parcelamento passou por um TAC, no ano de 2003, segundo os técnicos da PNL. 
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O Vale do Sereno foi aprovado em 23/12/1966, tendo sofrido modificações em 08/05/79. Possui 947 lotes e 

uma área total de 771.227m². Foi aprovado na vigência do Decreto Federal 58/37, com uso destinado à 

ocupação residencial unifamiliar (PERNA, 2012). 

Os loteamentos Jardinaves, Jardim das Mangabeiras e Jardim da Torre foram aprovados em 16/04/1975 e 

não tiveram a totalidade de seus loteamentos e arruamentos implantados, situação que permanece ainda 

hoje. Estes caracterizam-se por uma ocupação esparsa e ainda incipiente, com a predominância de 

residências unifamiliares na paisagem. 

O Vila da Serra foi aprovado em 11/12/1981 e sofreu algumas modificações em 27/09/82. Sua aprovação é 

feita com base na Lei Federal n. 6766/79, com destinação residencial (PERNA, 2012). 

Os cartogramas 2 e 3, a seguir, complementam e ilustram o Quadro 1, ao sobrepor os vetores relativos aos 

projetos de parcelamentos sobre uma imagem orbital recente, permitindo a rápida visualização entre o 

projetado e o executado e ressaltando trechos de arruamentos abertos nas porções menos consolidadas. 

Cartograma 2 – Parcelamentos projetados e glebas sobre imagem orbital recente 

 

Fonte: PMNL/2012. Google Earth 2013.  Elaboração: FIP/Janeiro de 2014  
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Cartograma 3 – Arruamento não consolidado 

 

Fonte: Google Earth 2013.  Elaboração: FIP/Janeiro de 2014 

Entre as décadas de 1980 e 1990, os loteamentos Vila da Serra e Vale do Sereno foram conformados por 

edificações especializadas, como hospitais e prédios de salas comerciais e de serviços. Já o Jardim da Torre e 

Jardim das Mangabeiras sofreram ocupação esparsa e pontual de residências, com baixa densidade de 

ocupação dos lotes. 

O processo de ocupação da área de ADE se intensifica a partir de meados da década de 1990. Grandes 

empreendimentos imobiliários começam a explorar o Vila da Serra e borda norte do Vale do Sereno, 

modificando o perfil para o qual esses loteamentos foram concebidos.  

O processo de expansão urbana sobre esse território de Nova Lima representa a continuidade da expansão 

da região centro-sul de Belo Horizonte e corrobora para a franca expansão do chamado vetor sul da 

metrópole. O crescimento do vetor sul resultou no adensamento construtivo e populacional que ocorreram 

nos bairros Belvedere II e III, um modelo de crescimento pautado pelo mercado imobiliário e a se repetir no 

Vila da Serra e entorno. Os empreendimentos voltados a atender faixas de alto poder aquisitivo também se 

expandem ao longo do vetor da BR 040/356, de modo horizontal, com a abertura de grandes loteamentos 

irregularmente fechados financiados pelo capital internacional direcionado aos interesses imobiliários.  
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A influência gerada pela alteração do zoneamento do bairro Belvedere constituiu o vetor de indução para a 

mudança ocorrida no modelo de ocupação que fez com que o Vale do Sereno e o Vila da Serra se 

transformassem os bairros mais valorizados do sul da RMBH, juntamente com o próprio Belvedere, em Belo 

Horizonte. Outro fator determinante consistiu na adoção, pelo município de Nova Lima, de um sistema 

tributário em que o valor do ISS ficou no limite inferior, bem abaixo do de Belo Horizonte. 

Figura 1 – Vista da Vila da Serra, Vale do Sereno e Belvedere III 

 

Fonte: PERNA, 2012. 

Ressalta-se que o crescimento vertical do bairro Belvedere ocorreu em decorrência das mudanças da 

legislação municipal de Belo Horizonte ocorrida em 1988, o que permitiu a construção de grandes torres 

nesses bairros. Em 1991 ocorre a mudança na lei de Uso Ocupação do Solo de Nova Lima, permitindo assim 

o pleno trasbordamento das atividades dos Belvederes sobre o município de Nova Lima, em especial no Vila 

da Serra. A partir da aprovação do Plano Diretor de 2007, seguido da regulamentação do TDC de 2010 

começaram a se instalar na área unidades multifamiliares de alto luxo e de até 27 pavimentos, implantadas 

em grandes lotes, quase sempre dotadas de extensas áreas comuns voltadas ao lazer. A realização de tais 

tipologias verticais foi possível em decorrência dos processos de remembramento, os quais têm modificado 

as feições desses loteamentos.   

Os novos parâmetros urbanísticos aprovados, conforme descritos nas legislações acima destacadas e no TDC 

de 2010, permitem usos diversos, em detrimento da concepção original orientada ao uso residencial 

unifamiliar, flexibilizando o uso dos loteamentos Vila da Serra e Vale do Sereno para realização do 

residencial multifamiliar, comercial e serviços de uso coletivo de baixo impacto. As tipologias praticadas na 

área são ilustradas no conjunto de Figuras 2, 3, 4 e 5 a seguir. 

  

 

 

 

BELVEDERE III 

VILA DA SERRA 
VALE DO SERENO 
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Figura 2 – Alameda do Ingá próximo à esquina com a Rua do Campo. Tipologias de 6 e 8 pavimentos  

    

Fonte: FIP 2014. 

Figura 3 – Rua Jatobá próximo à esquina com a Rua das Acácias. Contraste entre tipologias residenciais 

multifamiliares em relação ao número e pavimentos. 

 

Fonte: FIP 2014. 
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Figura 4 – Residencial Terra – Perspectiva e Obras. Vale do Sereno, Nova Lima 

   

Fonte: Site Construtora EPO e FIP 2014. 

Figura 5 – Anúncio imobiliário a ressaltar área de lazer e conjunto de edifícios em construção  

    

Fonte: Site WebCasas e FIP 2014. 

O Cartograma 4 demonstra a evolução da ocupação ocorrida nos últimos dez anos e o ritmo acelerado da 

expansão urbana experimentado nessa porção de território, bem como o adensamento que avança no Vila 

do Serra e desponta no Vale do Sereno.   
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Cartograma 4 – Situação da Ocupação e Expansão de 2002 a 2013 

 

Fonte: Google Earth – Imagens Históricas. Elaboração: FIP/Janeiro de 2014  
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As dinâmicas urbanas recentes, passíveis de serem aferidas pelos relatórios das pesquisas OD 2002 e 2012, 

também expressas in loco e pelas abordagens do histórico da ocupação, demonstram a franca expansão do 

chamado vetor sul de crescimento metropolitano, sendo o município de Nova Lima um dos mais cortejados 

pelo mercado imobiliário voltado às classes mais abastadas.A tendência de adensamento construtivo e 

populacional desta ADE aponta para a continuidade de ambos os processos, vistos os novos 

empreendimentos em implantação e programados para a área.  

As figuras 6 e 7 foram retiradas de anúncios imobiliários recentes e ilustram as abordagens imobiliárias para 

a venda de imóveis destinados a usos diversos - moradia, comércio e serviços. A localização do Vila da Serra 

e entorno, associada à proximidade com Belo Horizonte e à paisagem natural do entorno, em especial à 

Mata do Jambreiro, são aspectos comumente destacados nos anúncios de venda de imóveis. O potencial de 

crescimento e atratividade da área também é posto nos anúncios como mais um dos atributos da qualidade 

locacional. Mesmo sendo justamente este crescimento um possível agente de corrosão nos bens do entorno 

e grave redutor das condições de mobilidade, a dinâmica imobiliária em curso dá sinais de que segue em 

crescimento.   

Figura 6 – Condomínio Residencial Spazio Dell’acqua – Construtora Even  

 

Fonte: Elisa Gontijo consultora imobiliária. Março/2014. 
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Figura 7 – Edifício Comercial na Alameda Oscar Niemeyer – Morus Imóveis 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/ Março/2014. 

CARACTERIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS  

Em relação ao traçado urbano da área em estudo, segundo M.R.G. Conzen (2004), ele é composto pelo 

sistema viário, quarteirões e lotes, e é mais resistente à transformação.  

Observa-se que os loteamentos Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardinaves, Jardim Mangabeiras e Jardim da 

Torre possuem um traçado urbano definido e aprovado, tendo os seus lotes sido vendidos segundo as 

plantas correspondentes, entretanto o Jardim da Torre ainda não implantou seu traçado viário por 

completo.  

Os loteamentos Jardim Mangabeiras e o Jardim da Torre passaram por um processo de expansão da área 

parcelada, incorporando as glebas a estes, mas esta expansão não foi aprovada até o momento. Destaca-se 

que o sistema viário aprovado do Jardim da Torre ainda não foi executado por completo. O Jardinaves possui 

implantação parcial do sistema viário aprovado. 

Em relação ao Vale do Sereno, este foi aprovado e posteriormente passou por um processo de 

remembramento, onde se manteve o traçado viário original completamente implantado.  

Os parcelamentos foram executados em uma região de alta declividade, variando de 30% a 50% e 

apresentam malha urbana orgânica, com quarteirões irregulares. Em geral, os lotes do Vale do Sereno e Vila 

da Serra possuem dimensões variáveis e foram executados regularmente ao longo das vias. Em alguns casos, 

os lotes foram remembrados.  

O Vila da Serra e Piemonte, loteamentos mais consolidados se comparado aos demais, possuem edificações 

de uso residencial, comercial, de serviços e institucional. O Vale do Sereno, nas imediações da Alameda da 

Serra, possui um programa de ocupação semelhante aos citados. Entretanto, a maior parte do loteamento 

ainda se encontra desocupado, sendo mais adensado nas imediações da Avenida Oscar Niemeyer.  

As edificações mais comuns nesta região são prédios de alto padrão construtivo, implantados em grandes 

glebas, com grandes afastamentos laterais e frontais, podendo estar sozinhos ou em conjuntos de até 

múltiplas torres. 
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As edificações comerciais e institucionais possuem um gabarito variado, mantendo os afastamentos frontais. 

A maior parte destas edificações se caracteriza por volume maior nos primeiros pavimentos, destinados a 

lojas e garagens, seguido de uma torre onde se encontram salas de escritórios. As edificações residenciais 

repetem esta tipologia. Também são encontradas edificações horizontais e de menor gabarito, que abrigam 

grandes lojas comerciais e de serviços, bem como prédios institucionais. Tal ocupação é mais proeminente 

no bairro Vila da Serra, nas imediações do trevo/trincheira da MG030, onde começa a Avenida Oscar 

Niemeyer. 

Figura 8 – Nova Lima: Loteamentos Vila da Serra e Vale do Sereno, Vista Aérea dos Gabaritos 

 

Fonte: Google Maps.  

Figura 9 – Nova Lima: Vila da Serra e Piemonte, Vista Aérea dos Gabaritos 

 

Fonte: Google Maps.  

As edificações institucionais, que aparecem com maior frequencia na região, são hospitais e instituições de 

ensino. Os hospitais implantados são: o Hospital Biocor, o Hospital Vila da Serra e o Hospital Ricardo 

Guimarães. Em relação às instituições de ensino, existem três escolas de ensino superior, que são: a 
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Faculdade Milton Campos, o Instituto Isabella Hendrix e a FUMEC; bem como escolas de ensino 

fundamental, Logosófico e Instituto Pólen, além do Red Baloon e outros. 

A ocupação atual dos loteamentos Jardinaves, Jardim das Mangabeiras e Jardim da Torre é bastante esparsa 

e pontual, sendo em sua maioria residências unifamiliares, restando a grande maioria dos lotes vazios, em 

decorrência inclusive de um arruamento incipiente (PERNA, 2012). 

O Jardinaves e Jardim das Mangabeiras possuem um elevado número de lotes de baixa metragem, 

destituídos de infraestrutura adequada de acesso. Assim sendo, a ocupação destes dois loteamentos é 

praticamente inexistente.  

As poucas casas existentes no Jardim das Mangabeiras são construções de alto padrão e alto custo, que 

tiram partido da declividade do terreno para criar patamares intermediários de ocupação, o que as torna 

edificações de grande porte, enquanto residências unifamiliares.  

Figura 10 – Nova Lima, Jardim das Mangabeiras, Residências Unifamiliares de Encosta do loteamento 

 

Fonte: Google Maps.  

O Jardim da Torre passa por um processo de reformulação, proposto por grupo empresarial, que se dispôs a 

promover o remembramento dos lotes, procedendo à junção de áreas na constituição de glebas, o que vai 

possibilitar a sua ocupação em modelo semelhante ao dos demais loteamentos limítrofes. Já há, na área 

central do loteamento, um enorme trabalho de terraplenagem que iniciou uma nova estruturação viária 

para este. 
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Figura 11 – Nova Lima, Ocupação Atual no Jardim da Torre 

 

Fonte: Google Maps.  

Figura 12 – Nova Lima: Jardim da Torre, Obra de Terraplanagem  

 

Fonte: FIP 2014. 

A porção mais antiga do loteamento, na sua cumeeira, no entanto, mantém a característica residencial 

unifamiliar, também com pouco uso dos lotes. São residências de até dois pavimentos, com padrão 

construtivo médio a baixo de acabamentos, que também fazem uso dos desníveis. A ocupação das 

residências no terreno é moderada, com afastamentos frontais e laterais adequados. 
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5. PLANO DIRETOR, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O Plano Diretor de Nova Lima, datado de 2007, tem como objetivos definir o crescimento da cidade para os 

próximos anos, visando ordenar o seu desenvolvimento econômico e social, de modo que integre todas as 

regiões do município, levando em consideração as características de cada lugar e a preservação do meio 

ambiente. 

Quanto ao zoneamento urbano, o Plano Diretor (2007) considera como zonas de uso predominante, as 

porções do território municipal destinadas a tipos específicos de uso, nomeadas: 

 

I. Zona de Uso Predominantemente Residencial – ZOR; 

II. Zona de Uso Predominante de Comércio e Serviços – ZOCS;  

III. Zona de Uso Predominantemente Industrial – ZIND. 

IV. Zona de Uso Predominantemente Rural – ZNRL (NOVA LIMA, 2007, Art. 183). 

 

Além disso, são consideradas como zonas especiais, as porções do território municipal com diferentes 

características ou com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, 

compreendendo: 

 

I. Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM; 

II. Zona Especial de Revitalização Urbana - ZERUR 

III. Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

IV. Zona Especial de Requalificação Urbana - ZERU; 

V. Zona Especial de Interesse Turístico e Habitação - ZETUR-HAB; 

VI – Zona Especial de Uso Sustentável - ZEUS; 

VII – Zona Especial de Expansão Urbana – ZEEU (NOVA LIMA, 2007, Art. 184). 

 

Na área em estudo são encontradas as zonas de uso predominante:  

1. Zona de Uso Predominantemente Residencial (ZOR2 A);  

2. Zona de Uso Predominante de Comércio e Serviços (ZOCS1, ZOCS2 e ZOCS3); e 

3.  Zonas especiais: Zona Especial de Revitalização Urbana (ZERUR), Zona Especial de Proteção 

Ambiental (ZEPAM) e Zona Especial de Uso Sustentável (ZEUS).  
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Figura 13 – Zoneamento da Área de Estudos 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Lima /20124 

O loteamento Vila da Serra, em sua maioria, é classificado como Zona de Comércio e Serviço 3 (ZOCS 3) 

definida como: 

Zonas que permitem o exercício de atividades não residenciais de comércio 

varejista e serviços de médio e grande porte, acima de 5 pavimentos e tem seus 

usos estabelecidos no ANEXO II - Parâmetros de Uso, Zonas Predominantes E, 

                                                             
4 O zoneamento da área de estudo apresentado na figura 7 poderá sofrer modificações em suas machas em virtude de 
georreferenciamento que está em fase de conclusão pelo Setor de Geoprocessamento da PMNL 
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Zonas Especiais, e conforme delimitação no Mapa 4 – Zoneamento Municipal. 

(NOVA LIMA, 2007, art. 192). 

Uma porção do loteamento Vila da Serra é classificada como Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), 

que estabelece: 

São as regiões que, por suas características e pela tipicidade da vegetação, destinam-se à 

preservação e à recuperação de ecossistemas, visando: 

I. garantir espaço para a manutenção da diversidade das espécies e propiciar refúgio à 

fauna; 

II. proteger as nascentes e as cabeceiras de cursos d'água; 

III. evitar riscos geológicos; 

IV. proteger espécies vegetais e biológicas endêmicas, áreas com remanescentes de 

vegetação natural significativos e áreas de alta fragilidade ambiental do ponto de vista 

físico ou biótico.  (NOVA LIMA, 2007, art. 196) 

O Plano Diretor (2007) ressalta que, após a caracterização técnica das Zonas Especiais de Proteção 

Ambiental – ZEPAM, será necessária a elaboração e cumprimento de Plano de Manejo adequado, 

fiscalização e programas de visitação pública, podendo ser utilizados recursos financeiros do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente para a realização de ações estratégicas nestas zonas especiais. Destaca-se, 

ainda, que a referida porção do loteamento Vila da Serra classificada como ZEPAM encontra-se atualmente 

densamente ocupada. No relatório que sucede este documento, sendo o Produto Diagnóstico da ADE Vila da 

Serra e entorno, faz-se necessário verificar se a ocupação desta área se deu antes ou após ser tornada 

ZEPAM, pois, ao observarmos as imagens aéreas disponíveis no Google Earth, no ano de 2007 esta região já 

se encontrava parcialmente ocupada, sendo que em 2011 a área estava consolidada por completo. 

Os loteamentos, Jardinaves, Jardim Mangabeiras e Jardim da Torre, além de porção significante do 

loteamento Vale do Sereno, são classificados como Zona Especial de Revitalização Urbana (ZERUR), que pelo 

PD: 

(...) caracteriza-se por áreas já parceladas e inseridas no perímetro urbano onde o Poder 

Público assegurou a ordenação dos espaços edificáveis através de incentivos urbanísticos 

buscando reconformar a vocação natural do loteamento implantado com a região lindeira e 

de influência, com ausência da necessidade de regularização fundiária. (NOVA LIMA, 2007, 

Art. 202) 

Observou-se em trabalhos de campo e dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Lima que, em 

relação à regularidade fundiária destes loteamentos, faz-se necessário uma pesquisa sistêmica no Produto 

Diagnóstico da ADE Vila da Serra e entorno, ao se considerar que estes apresentam irregularidades 

urbanísticas diferentemente do que dispõe o artigo 202 acima transcrito. 

Quanto às quadras do loteamento Vale do Sereno não classificadas como ZERUR, estas possuem a mesma 

classificação do Vila da Serra, Zona de Comércio e Serviço 3 (ZOCS 3), e possuem o mesmo tipo de ocupação. 

A área limítrofe à rodovia MG030 é classificada como Zona de Comércio e Serviço 1 (ZOCS 1), que consiste 

em: 
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(...) zonas que permitem o exercício de atividades não residenciais de comércio varejista e 

serviços de pequeno porte e tem seus usos estabelecidos no ANEXO II - Parâmetros de Uso, 

Zonas Predominantes e Zonas Especiais (...)(NOVA LIMA, 2007, art. 190). 

A área do Vila da Serra e entorno, conforme observado no diagnóstico elaborado para o Plano Diretor de 

2007, foi definida como ADE, entretanto não foi incluída na Lei Municipal nº 2007/2007. Por outro lado, a 

PMNL, em 2010/2011, considerando o intenso processo de ocupação e adensamento da região pela pressão 

da expansão urbana de BH nessa área de Nova Lima, propôs a criação desta Área de Diretrizes Especiais. 

Dessa forma, por suas características, ela se enquadra no conceito do PD definido em seu artigo 140, 

parágrafo 3º: 

§3° - Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs): são porções do território de especial interesse 

para o desenvolvimento urbano, a serem objeto de projetos urbanísticos específicos, em 

escala adequada, nas quais poderão ser aplicados instrumentos de intervenção, previstos 

nesta Lei Complementar e na legislação regulamentar municipal, para fins de regularização 

fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição 

de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas 

verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental;  

Considerada como ADE, a área de estudo exige revisão de zoneamento e construção de parâmetros e 

diretrizes de uso e ocupação do solo diferenciados, que são preponderantes sobre os atuais decorrentes das 

zonas em que se insere. Desta forma, os estudos previstos para a sua regulamentação compreendem o 

detalhamento destes parâmetros específicos, de forma a garantir que os mesmos reflitam as características 

da área, levando em consideração suas condicionantes e potencialidades. 

A parametrização é a forma através da qual se coloca em prática o que se propõe no Plano Diretor e no 

zoneamento no que diz respeito ao processo construtivo de edificações. Com relação ao uso e a ocupação 

urbana, o Plano Diretor, vigente no município de Nova Lima, estabelece parametrização que abrange os 

seguintes usos: 

I. Uso residencial: unifamiliar ou multifamiliar (UR); 

II. Uso comercial e de serviços (UCS); 

III. Uso industrial (UIND); 

IV. Uso institucional ou serviço de uso coletivo (UI); 

V. Uso minerário (UM); 

VI. Uso sustentável (US); 

VII. Uso ambiental (UA). 

Conforme o zoneamento proposto nas áreas dos loteamentos Vila da Serra, Vale do Sereno, Piemonte, 

Jardinaves, Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre e entorno, aplica-se a Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 – Nova Lima, Parâmetros de Uso, Zonas Predominantes e Zonas Especiais 

  ZERUR ZEPAM ZOR 1 ZOR 2 ZOR3 ZOCS 1 ZOCS 3 ZEUS 

USO PERMITIDO 

UR 1B   
USO RESIDENCIAL USO COMERCIAL  

UR 2C UA A B A B       US 

UCS 2B         UR 1B     UCS 2A UR 4 

    UR 1A     UR 2A     UCS 2B UT 

USO PERMITIDO 

COM 

CONDICIONANTES 

    UR 1B UR 1B UR 1B UR 2B UR4 UR 1B UR 2B  

    UR 2A   UR 2A UR 2C   UR 2A UR 2C  

        UR2 B UCS 1A   UCS 1A UCS 1B  

          UCS 1B   UI UI  

                UT
5

 UCS 1ª 

        UI UR 4       UCS 1B 

    UCS 1A UCS 1A UIND 1A UCS 2A     UR 4  

    

UIND 

1A UR 4 UCS 1A UCS 2B UI UIND 1A UR 2A 

 

      UI  UI  UR 1A UIND 1A UCS 1A UR 1A UIND 1A  

    UR 1A UT
5

   UR 4 UIND 1B   UR 4 UIND 1B  

  UR 1A UR 1B       UI        

USO PROIBIDO UR 2A UR 2A       UT
5

       
UR 1A 

  UR 2B UR 2B UR 2B UR 1A     UR 1A     UR 1B 

  UR 3 UR 2C UR 2C UR 2A     UR 1B UR 2B   UR 2A 

  UR 4 UR 3 UR 3 UR 2B UR 2C UR 1A UR 2A UR 2C UR 1A UR 2B 

  UCS 1A UR 4 UR 4 UR 2C UR 3 UR 3 UR 2B UR 3 UR 1B UR 2C 

  UCS 1B UCS 1A UCS 1B UR 3 UCS 1B UCS 1A UR 2C UCS 1B UR 3 UR 3 

  UCS 2A UCS 1B UCS 2A UCS 1B UCS 2A UCS 1B UR 3 UCS 2A UCS 1A UR 4 

  UT UCS 2A UCS 2B UCS 2A UCS 2B UIND 2 UCS 1B UCS 2B UIND 2 UCS 1A 

  UIND 1A UCS 2B 

UIND 

1B UCS 2B UT US UCS 2A UT US 

UCS 2B 

  UIND 1B 

UIND 

1A UIND 2 UT UIND 1B UA UCS 2B UIND 1B UA 

UIND 1A 

  UIND 2 

UIND 

1B US 

UIND 

1A UIND 2   UT UIND 2   

UIND 1B 

  UI UIND 2 UA 

UIND 

1B US   

UIND 

1A US   

UIND 2 

  US UT   UIND 2 UA   

UIND 

1B UA   

UI 

  UA UI   US     UIND 2      

    US   UA     US      

Fonte:Anexo II C,  Plano Diretor, Lei n. 2007/2007  

                                                             
5 A sigla UT é uma subdivisão do setor de comércio e serviços, sendo referente ao Uso Predominantemente de Turismo. 
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Os usos permitidos na área se restringem ao uso residencial, comercial e de serviços, usos institucional e 

ambiental. Outros tipos de uso poderão ser implementados a partir de parametrização específica, como o 

uso industrial de pequeno e médio porte, além de algumas variações dos já citados usos. Variações estas que 

devem ser discutidas no decorre dos estudos voltados à criação e regulamentação da ADE, bem como a 

pertinência da aplicação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade como a Transferência do Direito de 

Construir – UTDC. 

As condições do relevo local, grande fator limitante à ocupação, norteiam a parametrização construtiva 

definida para cada uso construtivo. Assim sendo, as definições são sempre estabelecidas a partir de 

condições de declividade das glebas, o que define a área mínima do terreno e, a partir daí, os demais 

parâmetros da ocupação. 

Tabela 2 – Nova Lima, Parametrização do Uso Residencial 

 

PARÂMETRO 
CARACTERISTICAS UNIFAMILIAR 

MULTIFAMILIAR 

UR 2A UR 2B UR 2C 

ATÉ 3 

PAVIMENTOS 

ATÉ 5 

PAVIMENTOS 

6 OU MAIS 

PAVIMENTOS 

LOTE MÍNIMO 

  

lotes declividade < ou = 

16,7° 
240 m² 360m² 360m² 600m² 1.600m² 

lotes declividade 16,7° 

< 25° 
360 m² 600m² 600m² 1.000m² 2.500m² 

lotes declividade acima 

de 25° 
Proibido Proibido 1200m² 2.000m² 5.350m² 

  

RECUOS MÍNIMOS 

  

  

FRENTE MÍNIMA 7m 12m 12m 12m 40m 

frente 3m 3m 3m 5m 7m 

lateral 0 m 1,5m 1,5m 0,5+(H/6)m 1+(H/6)m 

fundo 0 m 1,5m 3m 1,0+(H/6)m 1+(H/6)m 

TAXA DE OCUPAÇÃO 

TO 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO CA 
1,2 1,2 1,2 1,7 2 

TAXA DE 

PERMEABILIDADE TP 

  

lotes declividade < ou = 

16,7° 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

lotes declividade 16,7° 

< 25° 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

lotes declividade acima 

de 25° 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Fonte: Plano Diretor de Nova Lima – Anexo II. Prefeitura Municipal de Nova Lima, 2007 
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Tabela 3 – Nova Lima, Parametrização do Uso Comercial e de Serviços 

PARÂMETRO CARACTERISTICAS 

COMÉRCIO 

VAREJISTA, 

SERVIÇOS DE 

USO COLETIVO, 

SERV. DE 

PEQUENO 

PORTE ATÉ 3 

PAVIMENTOS 

COMÉRCIO VAREJISTA, E ATACADISTA E Gde PORTE, 

SERVIÇOS E SERVIÇOS DE USO COLETIVO, SERV. DE 

MÉDIO E Gde PORTE 

SERVIÇOS DE 

TURISMO 

(hoteis, 

pousadas, 

equipamentos 

de turismo,...) 

UCS 1A UCS 2A UCS 2B 

 
ATÉ 3 

PAVIMENTOS 

ATÉ 5 

PAVIMENTOS 

6 OU MAIS 

PAVIMENTOS 

LOTE MÍNIMO 

 

lotes declividade < ou = 
16,7° 

240 m² 360m² 600m² 1.600m² 1.000m² 

lotes declividade 16,7° 
< 25° 

360 m² 600m² 1.000m² 2.500m² 2.500m² 

lotes declividade acima 
de 25° 

Proibido 1200m² 2.000m² 5.350m² 3.350m² 

RECUOS MÍNIMOS 

  

  

FRENTE MÍNIMA 7m 12m 20m 40m 20m 

frente 3m 3,5m 4m 1+(H/6) 5m 

lateral 1,5m 1,5m H/6 1+(H/6) 2,5m 

fundo 1,5m 1,5m 1+(H/6) 1+(H/6) 10m 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
TO 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO CA 

1,2 1,2 1,7 2 1 

TAXA DE 
PERMEABILIDADE TP 

  

lotes declividade < ou = 
16,7° 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

lotes declividade 16,7° 
< 25° 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 

lotes declividade acima 
de 25° 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 

Fonte: Plano Diretor de Nova Lima – Anexo II. Prefeitura Municipal de Nova Lima, 2007 
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CONFRONTAÇÕES E INCIDÊNCIAS SOBRE A PAISAGEM NATURAL 

No caso da ADE Vila da Serra, muito próxima da Serra do Curral, é importante ressaltar o que preconiza o 

“CAPÍTULO III- DO CONTROLE DA PAISAGEM DO PARCELAMENTO DO SOLO E DO MEIO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO, Seção I, Da proteção da paisagem e da insolação” (NOVA LIMA, 2007). 

Destaca-se, em especial o Art. 210, como se segue: 

Art. 210 - A edificação de prédio com um ou mais pavimentos superpostos verticalmente 

será permitida desde que observada a relação entre os limites máximos de gabarito (altura) 

e mínimos de recuos entre edifícios conforme estabelecida nesta lei, com a finalidade de 

preservação da linha do horizonte, das perspectivas de observação e de paisagens visuais 

de beleza natural de modo que não fiquem escondidas pela multiplicação de edifícios altos 

e excessivamente próximos, que comprometem a vista da paisagem, assim como as 

condições de insolação tanto dos espaços de públicos, no nível da rua, quanto dos próprios 

edifícios. 

Parágrafo único – É permitido o acréscimo de 10% (dez por cento) no coeficiente de 

aproveitamento de edifícios destinados ao uso não residencial de comércio e de serviços 

desde que o pavimento térreo permaneça aberto para uso público e livre circulação de 

pedestres com espaços como praças, terraços e belvederes, apenas fechando, para uso 

privativo dos usuários do edifício, o espaço mínimo destinado à portaria e hall de 

elevadores e escada. (NOVA LIMA, 2007) 

Informações do setor de aprovação de projetos da PNL para construção de edificações atestam que vários 

projetos foram aprovados com aumento de coeficiente em consequência da Lei que regulamentou a 

Transferência do Direito de Construir, o que aumentou em 50% no coeficiente original que já é alto, 2,0 (CA 

2,0) vezes a área do lote no caso de edificações verticais residenciais multifamiliares, comerciais e de 

serviços ou uso misto. Tais acréscimos de área construída contrapõem ao pressuposto de usufruir da 

paisagem natural, além disso, as edificações muito altas têm interferido na percepção da Serra do Curral em 

Belo Horizonte e também em vários pontos a partir de Nova Lima. Destaca-se que a Serra do Curral 

encontra-se tombada pelo IPHAN como conjunto paisagístico, na porção pertencente à Belo Horizonte, pelo 

processo de nº 0591-T-58.6 

Ressalta-se, ainda, como referência, as diretrizes para a região, previstas para a ADE Águas Claras, no 

diagnóstico elaborado para o Plano Diretor de 2007, que apontam os seguintes pré-requisitos, dentre os 

pontos principais:  

 plano urbanístico com a definição dos usos e zoneamentos compatíveis com 

as características sociais, ambientais e atributos da área, na forma da Lei 

10.257/2001; 

 estudos para a definição de cotas máximas de ocupação e gabaritos 

máximos das edificações que garantam a preservação das linhas de 

cumeadas e alturas da Serra do Curral; 

                                                             
6 Informação disponível em: <http://www.iphan.gov.br/ans/>. Acessado e: 26 Jun. 2014. 
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 diretrizes que levem em conta a existência da bacia do Ribeirão do Cardoso 

e promovam a prevenção e o controle de cheias à jusante;   

 Plano de manejo para a Área de Proteção Ambiental da Mata do Jambreiro, 

prevendo visitação pública, com aprovação dos órgãos municipais 

competentes; 

 destinação de áreas para equipamentos públicos, incluindo áreas para o 

desenvolvimento de sistemas integrados de transporte coletivo de massa 

que envolvam os leitos ferroviários e rodoviários existentes, além de novas 

alternativas para acessibilidade regional, tais como trem, metrô de 

superfície e veículos leves sobre trilhos. (Estudos e Propostas para o PDNL, 

NOVA LIMA, 2006). 

Tais pontos, definidos como pressupostos para elaboração da referida ADE, cabem em essência como 

parâmetros a serem considerados nos estudos para a ADE Vila da Serra e entorno. 
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6. MEIO FÍSICO  

GEOLOGIA E GEOTECNIA 

O território de Nova Lima se localiza na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, que é definido como uma 

estrutura geológica de forma planimétrica semelhante a um polígono com quatro lados. O Quadrilátero 

ocupa uma área de aproximadamente 7000 km² e seus vértices NO e SE situam próximos às cidades de Belo 

Horizonte e Ouro Preto respectivamente. Frequentemente a referida estrutura tem sido interpretada como 

a continuação sul da Serra do Espinhaço, conformando parte do limite sul do Cráton São Francisco. 

Em seu território afloram rochas do complexo ortognáissico de sequência vulcanossedimentar, do tipo 

greenstone belt arqueana e o Supergrupo Rio das Velhas. Estudos indicam uma evolução policíclica, em pelo 

menos três eventos de deformação: Rio das Velhas, Transamazônico e Brasiliano. 

A base da subdivisão litoestratigráfica formal estabelecida por Dorr (1969) para as séries Rio das Velhas, 

Minas e Itacolomi foi mantida, com algumas modificações propostas por outros autores, e adotado no 

trabalho de Baltazar (CPRM, 2005) e utilizada nesta análise. 

A estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero consiste, na escala regional, de idade na ordem crescente, dos 

seguintes conjuntos maiores, Tabela a seguir: 

 terrenos granito-gnáissicos arqueanos; 

 sequências vulcanossedimentares arqueanas; 

 sequências sedimentares e vulcanossedimentares proterozóicas e; 

 coberturas sedimentares recentes. 

 

As áreas da ADE da Vila da Serra e seu entorno estão sob o substrato de rochas do Supergrupo Rio das 

Velhas, Grupos Nova Lima e Maquiné e do Supergrupo Minas, como quartzitos e calcáreos do Grupo Itabira 

e filitos do Grupo Piracicaba. A porção sudoeste do Vila da Serra está sobre as rochas básicas, que são 

pequenos corpos de caráter intrusivo. Sobrepondo estas litologias estão as coberturas sedimentares 

recentes, como as cangas e depósitos coluvionares.   

A litologia desempenha um importante papel na definição morfológica e também em relação aos aspectos 

geotécnicos. 

De acordo com CPRM (2005) as áreas de ocorrência de xistos apresentam relevos de baixa amplitude 

apresentando suscetibilidade de moderada a alta a escorregamentos e processos erosivos, governados 

principalmente pela foliação dessas rochas e por outras estruturas. Constituem o maior substrato da área da 

ADE Vila da Serra. Os filitos (encontrados em sopés de encostas, fundos de vale) e xistos (areas de baixa 

amplitude) são fortemente influenciados pela estrutura da rocha, sendo dependente das relações 

estruturais, da atitude das descontinuidades e da foliação metamórfica frente aos esforços. A sua 

capacidade de suporte é variável, baixa quando paralela à foliação e alta quando perpendicular. A 

escavabilidade é fácil a moderada quando paralela a foliação e moderada a difícil quando perpendicular a 
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foliação. É condicionada também pelo grau de intemperismo dos materiais. A suscetibilidade a movimentos 

de massa, de rupturas de taludes e à processos erosivos é muito alta, podendo gerar áreas de risco, caso 

sejam feitos cortes ou movimentos de terra no terreno sem a devida técnica. 

Os quartzitos formam relevos escarpados. São pouco suscetíveis a escorregamentos, podendo ocorrer 

processos de queda de blocos quando estas rochas encontram-se muito fraturadas. Quanto a esta litologia, 

caracteriza-se por ser muito resistente à erosão. Entretanto, quando se encontram friáveis são altamente 

suscetíveis à erosão. 

Os itabiritos encontram-se nas áreas mais elevadas da região, possuindo erodibilidade elevada, quando 

muito friáveis, e alta suscetibilidade a escorregamentos quando muito fraturados.  

As cangas que estão associadas aos itabiritos, ocorrem recobrindo platôs em áreas de relevo elevado, 

caracterizam-se por serem muito resistentes à erosão. São algumas vezes mobilizadas em escorregamentos 

devido ao descalçamento de sua base, provocado por erosão ou escorregamento do material subjacente 

com menor resistência. 

MORFOLOGIA 

Basicamente, o relevo do município de Nova Lima é predominantemente acidentado, as áreas mais planas 

referem-se as planícies de inundação e topos de colina, relevo movimentado entrecortado por vales 

encaixados. Especificamente a ADE Vila da Serra encontra-se numa área de transição entre o Supergrupo 

Minas e Rio das Velhas, com macro feições morfológicas observadas e representadas, de forma geral, por 

alinhamentos de cristas posicionadas entorno dos 1200 m de altitude e por depressões e fundos de vales 

situados no intervalo altimétrico de 800m a 900m aproximadamente.  

As serras limítrofes do município e de maiores elevações são: a Serra da Moeda, Serra da Calçada, Serra do 

Cachimbo, e a Serra do Curral (ADE Vila da Serra), há ainda outras que estão inseridas no município como: 

Serra do Taquaril, Serra Rola Moça, Morro do Chapéu, Morro do Elefante e o Morro do Campo do Pires.  Nos 

extremos norte (ADE Vila da Serra) e sul é que se encontram os terrenos mais íngremes e as feições mais 

preservadas encontram-se na área central do município.  

Na unidade morfoestrutural Crista Monoclinal da Serra do Curral, dentro da ADE Vila da Serra, encontram-se 

altitudes médias de 1.200 metros e pontos com 1470 metros no alinhamento principal das cristas, nota-se 

uma morfologia de topos aplainados alternados por escarpas numa extensa composição de relevo serrano. 

Conforme o padrão de distribuição e características de solos foram identificados dois grandes ambientes na 

ADE Vila da Serra: Serras Itabiriticas e Vale do Rio das Velhas, com variação de solos latossolicos ferrosos, 

neossolos, latossolos vermelho-amarelos e cambissolo.  

HIDROGEOLOGIA 

Toda a área do empreendimento encontra-se no Quadrilátero Ferrífero (QF), e sob o domínio hidrogeológico 

relacionado aos Metassedimentos/Metavulcânicas, que reúnem xistos, filitos, metarenitos, metasiltitos, 
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anfibolitos quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcânicas diversas, etc, e que estão relacionadas ao 

denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a 

ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e 

fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste 

contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água é na maior parte das vezes 

salinizada. 

Com exceção do itabirito, que é sem dúvida o principal sistema aqüífero do Quadrilátero Ferrífero. O 

elevado potencial proporciona uma fonte segura de abastecimento, como evidenciado pelos diversos 

mananciais e poços tubulares que por longos períodos vêm abastecendo várias comunidades da RMBH, 

Nova Lima e municípios vizinhos.  

Trata-se de um sistema bastante complexo e controverso pelas particularidades geológicas que vêm sendo 

progressivamente identificadas e quantificadas nos últimos anos com os estudos hidrogeológicos nas cavas 

das minas de ferro. Porém, na área, este aquífero não tem grande importância, pois as rochas destes grupos 

estão restritas à pequenas faixas. 

Outra categoria de aqüíferos particularmente importantes na região do Quadrilátero Ferrífero é composta 

pelos aqüíferos superficiais (Amorim & Alkimim, 1999). Esses aqüíferos são formados por materiais 

permeáveis de cobertura, de origem coluvionar, tais como solos, cangas, depósitos sedimentares detríticos e 

tálus, que sobrepõem o embasamento impermeável, em áreas mais baixas topograficamente. São sistemas 

que apresentam alta taxa de variação sazonal de vazões, pois sua recarga se dá exclusivamente pela 

infiltração direta de águas de chuvas e a descarga ocorre através de fluxos sub-superficiais convergentes 

para os cursos d’água, sem circulação profunda (Amorim, 2001). 

HIDROGRAFIA 

O rio das Velhas, bacia a qual a área está inserida, tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, 

município de Ouro Preto, numa altitude de aproximadamente 1.500 m. Toda a bacia compreende uma área 

de 27.857 Km2, onde estão localizados 51 municípios. O rio das Velhas deságua no rio São Francisco em 

barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma, após quase 800 Km, numa altitude de 478 m, com uma vazão 

média de 300 m3/s (IGAM, 2009). 

A bacia hidrográfica é dividida em trechos, segundo os cursos alto, médio e baixo. O município de Nova Lima 

está inserido no Alto Rio das Velhas, que compreende toda a região do Quadrilátero Ferrífero e sua área é de 

982 km2. 

No município existem 10 sub-bacias e com exceção de uma,  todas deságuam na margem esquerda do Rio 

das Velhas, drenando as encostas orientais das serras da Moeda, Calçada, Cachimbo e do Curral. Abrangem 

área total de 513,2 km2. 

A área da ADE Vila da Serra está na sub-bacia do Ribeirão Água Suja/Cardoso que possui área de drenagem 

de 89,32 km2. 
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O Ribeirão Água Suja, que drena a encosta oriental da Serra do Curral com nascentes acima de 1.400 m de 

altitude, é formado pelo encontro do Ribeirão dos Cristais, cujo principal afluente é o córrego da Mutuca, 

com o córrego Cardoso, que recebe as águas dos córregos Jambreiro e Carrapato, em plena área urbana do 

município de Nova Lima, sendo a sub-bacia com maior aporte de efluentes domésticos. 

Atravessando a área urbana de Nova Lima, desde o século 19 existe um canal de derivação de parte das 

águas do Ribeirão Cristais para uso em serviços de mineração na Mina Velha. Suas águas retornam pelo 

Córrego Cardoso, pouco a montante da sua confluência com o Ribeirão Cristais. Outra importante atividade 

historicamente, nesta bacia, foi a mineração e beneficiamento de minério aurífero, realizada em escala 

industrial desde a primeira metade do século 19. 

VEGETAÇÃO  

Inserida na porção oeste do Bioma Mata Atlântica, em sua vizinhança com os Cerrados, a região da ADE Vila 

da Serra possui vegetação florestal e savânicas típicas destas províncias ambientais, além das campestres 

associadas aos topos montanhosos, espacializadas em proporção a seus determinantes geográficos. 

Florestas predominam nos fundos de vale e encostas inferiores, sobre cotas altitudinais entre 980m a 1280 

m, essas últimas em ravinas escarpadas, enquanto formações savânicas bordejam por montante essas 

florestas e os campos ocorrem nos topos convexos a partir de 1.000 m de altitude. 

Praticamente toda a cobertura vegetal local já sofreu algum tipo de pressão antrópica, seja por desmates, 

seja por incêndios, além de pontos de escorregamento decorrentes dos diversos usos do solo a que a área 

esteve sujeita. As florestas encontram-se em estágio que variam entre o inicial e o médio de regeneração, 

enquanto os campos, por sua maior resiliência7,  podem ser encontrados entre inicial e avançado. 

Nesse mosaico de fisionomias, as formações vegetais nativas ocupam atualmente  cerca de 2/3 do território 

da ADE Vila da Serra, tendo o avanço de supressão se intensificado nos últimos dez anos de urbanização 

local. 

No contexto da paisagem regional, a ADE Vila da Serra insere-se em meio a um representativo conjunto de 

unidades de conservação (UC) da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Avizinha-se com os Parques 

Municipais Paredão da Serra do Curral e das Mangabeiras, em Belo Horizonte, e com as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s) Mata do Jambreiro e Vale dos Cristais em Nova Lima, além de se 

distanciar menos de 4km do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, da Estação Ecológica do Cercadinho,  

do Parque Municipal rego dos Carrapatos e das RPPN´s Mata do Tumbá, Samuel de Paula e  Quintas do Sol . 

Esta posição geográfica rodeada por territórios de preservação traz à ADE Vila da Serra relevância no 

contexto das conexões ecológicas que essas unidades de conservação devem se prover para sua estabilidade 

ambiental. 

Na área de estudo se observa sobreposição entre  áreas de loteamentos e a RPPN Mata do Jambreiro, de 

propriedade da empresa mineradora Vale, como indicado pelo Mapa 1. 

                                                             
7Resiliência refere-se à capacidade da vegetação se recuperar após alguma intervenção 
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Mapa 1 – Sobreposição de RPPN e área do loteamento Jardim da Torre 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Lima. Elaboração: FIP 2014 

Realça-se que esta área de sobreposição é coberta por vegetação campestre, sendo esta porção a única 

amostra deste ambiente abrangida pela RPPN , o que a valoriza em termos de representatividade da riqueza 

biológica preservada pela UC. 

Desenhar as espacialidades de modo a preservar amostras da vegetação nativa que promovam a 

permeabilidade ambiental do território no nível de sua relevância para as comunicações biológicas entre as 

UC’s se apresenta como um desafio ao planejamento urbano da ADE Vila da Serra e entorno. 
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7. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

Segundo os dados dos últimos censos demográficos, a região compreendida pela ADE Vila da Serra contava 

em 2000 com uma população total de cerca de 1.020 habitantes, que aumentou para 2.900 habitantes. Já o 

número de domicílios particulares permanentes passou de 266 para 964, no mesmo período, o que mostra o 

expressivo crescimento domiciliar ocorrido na região. Ao longo desta década, a densidade domiciliar na 

região reduziu de 3,8 para 3,0 moradores por domicilio. A partir destas informações e dos resultados 

apresentados por Umbelino (2012), estima-se que atualmente a população da ADE Vila da Serra seja de 

aproximadamente 6.300 pessoas8, o que demonstra que nos últimos quatro anos, devido à intensa ocupação 

do solo desta ADE, o crescimento populacional e domiciliar foi muito mais expressivo do que no período 

captado pelo censo. 

Tabela 4 – Estimativa da população residente - ADE Vila da Serra - 2010 a 2014 

Ano 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

População 1.020 2.900 3.955 5.009 5.897 6.314 

Domicílios 266  964   1.244   1.524   1.812   1.958  

 Fonte: Resultados da pesquisa. Elaboração: FIP 2014 

Um perfil mais detalhado do quadro populacional pode ser apresentado por intermédio da relação de 

pessoas residentes na região por sexo e grupos etários. Levando-se em conta a estimativa populacional da 

ADE Vila da Serra e o percentual da população por idades, o planejamento e o desenvolvimento de políticas 

públicas e orçamentárias tornam-se mais objetivos no que diz respeito aos serviços básicos necessários à 

população, especialmente nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura. 

A Tabela 5 apresenta o agrupamento da população da ADE Vila da Serra por idade e sexo no ano 2010. As 

faixas etárias são agrupadas de modo que facilite a utilização de outros índices de desenvolvimento e dados 

sociais e econômicos no planejamento estratégico de políticas públicas. Observa-se que a população infantil 

(0 a 6 anos de idade) representa aproximadamente 9,1% da população, ou cerca de 263 indivíduos. A 

população jovem (15 a 24 anos de idade) do município representa aproximadamente 12,8% da população. A 

demanda gerada por equipamentos públicos por educação, saúde e lazer é menor nas rendas mais altas, 

visto que esta população busca atendimento na rede particular. A população em idade ativa (15 a 64 anos) 

representa aproximadamente 76,9%, ou 2.219 indivíduos (IBGE, 2010). 

  

                                                             
8 Data de referência 01/08/2014 
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Tabela 5 – População residente por grupos etários segundo sexo, ADE Vila da Serra - 2010 

Faixa Etária Homens Mulheres Total % 

0 a 6 anos  132   131   263  9,1 

7 a 14 anos  148   120   268  9,3 

15 a 19 anos  90   85   175  6,1 

20 a 24 anos  95   99   194  6,7 

25 a 39 anos  371   467   838  29,1 

40 a 49 anos  284   265   549  19,0 

50 a 59 anos  180   174   354  12,3 

60 a 69 anos  99   68   167  5,8 

70 anos e mais  28   47   75  2,6 

Total  1.427   1.456   2.883  100,0 

Fonte dos dados básicos: IBGE, censo demográfico 2010. Elaboração: 
FIP 2014 

A Tabela 6 detalha as condições gerais dos domicílios particulares permanentes da ADE Vila da Serra. A 

importância desses dados reside principalmente na avaliação e no planejamento do acesso da população ao 

saneamento básico e, consequentemente, às políticas de saúde. 

Tabela 6 – Total de domicílios com acesso a serviços de saneamento básico - ADE Vila da Serra - 2010 

Domicílios particulares permanentes Frequência Absoluta % ADE % Brasil 

Com esgoto - banheiro ligado à rede geral 711 73,8 55,5 

Com água - abastecimento ligado à rede geral 885 91,8 82,9 

Com lixo coletado 955 99,1 87,4 

Total 964 100,0 100,0 

Fonte dos dados básicos: IBGE, Censo demográfico 2010. Elaboração: FIP 2014 

ESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA 

A Área de Diretrizes Especiais (ADE) do Vila da Serra localiza-se em uma região de Nova Lima contígua ao 

município de Belo Horizonte, tendo se desenvolvido na última década de forma conurbada à Capital mineira. 

O principal vetor de desenvolvimento da região se deu por meio de empreendimentos imobiliários 

residenciais, desde alguns mais antigos, como o Vila Del Rey, ou outros mais recentes como o Vale do 
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Sereno. No contexto da forte expansão imobiliária ocorrida nas duas últimas décadas, principalmente depois 

da implantação do Plano Diretor de 2007, essa ocupação ganhou bastante fôlego, consolidando uma região 

de densidade considerável, no chamado eixo-sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Dessa forma, com o desenvolvimento rápido, essa região se tornou uma centralidade, atraindo atividades 

econômicas e movimentando mercadorias e pessoas pela região. No entanto, como veremos, o comércio é 

voltado para o atendimento da população do local e do entorno, mas é considerável a presença de serviços 

de âmbito metropolitano notadamente na área de educação e saúde. 

Essa análise será desenvolvida por meio da base dados Pesquisa Origem Destino 2011-2012, o recorte 

geográfico identificado como a região do Vila da Serra, refere-se à Unidade de Macro Mobilidade (UMM) de 

código 411, que se mostrou bastante compatível com área proposta como ADE9.  

Trata-se de uma primeira aproximação da estrutura econômica da região e deve ser complementada com a 

análise da estrutura das empresas da região. 

ANÁLISE DA CENTRALIDADE A PARTIR DE DADOS DA PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO 

Como era de se esperar, por se tratar de uma região conurbada, a região do Vila da Serra é bastante 

integrada ao município de Belo Horizonte, de forma que cerca de 50% das viagens, sejam aquelas com 

destino, sejam aquelas com origem nessa região, tem como origem/destino a capital mineira.  

A ligação com outras regiões do município de Nova Lima é pequena, ainda que considerável, enquanto 

pouco mais de 20% das viagens originadas na região tem como destino outras regiões de Nova Lima,  pouco 

menos de 15% das viagens com destino à região do Vila da Serra tem como origem estas outras regiões. A 

região retém apenas 1/4 das viagens com origem em si mesma, e participa com pouco menos de 15% nas 

viagens com destino à ela. 

A relação com outros municípios da RMBH10 é bastante unidirecional, de forma que enquanto pouco mais de 

20% das viagens com destino à região do Vila da Serra originam-se destes outros municípios, menos de 1% 

das viagens originadas na região tem como destino estes outros municípios. 

  

                                                             
9 Para as análises elaboradas aqui restringiu-se as viagens à aquelas cujo motivo de origem é a residência, e cujo motivo de destino 
não é residência. Dessa forma evitamos o movimento pendular que tende a duplicar as viagens e focamos na relação entre o local de 
residência e os locais de trabalho, escola, outros serviços, etc.  
10 Municípios da RMBH com exceção de Nova Lima e Belo Horizonte. 
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Tabela 7 - Matriz Origem-Destino das viagens relacionadas ao município de Nova Lima, Belo Horizonte e 

Outros municípios da RMBH – 2012 
 

Tabela 8 - Matriz Origem-Destino dos percentuais com relação ao destino, relacionados ao município de 

Nova Lima, Belo Horizonte e Outros municípios da RMBH – 2012 

Origem / 
Destino 

Belo 
Horizonte 

Nova Lima - 
Jardim 
Canadá 

Nova Lima 
- Sede 

Nova Lima - 
Vila da Serra 

Outros 
RMBH 

Total 
Geral 

Belo Horizonte  -     18.50   5.46   48.81   -     14.70  

Nova Lima - 
Jardim Canadá 

 18.61   64.07   0.93   2.16   24.63   14.49  

Nova Lima - 
Sede 

 46.34   6.45   79.21   11.73   69.87   49.29  

Nova Lima - 
Vila da Serra 

 35.05   2.28   4.31   14.84   5.49   11.18  

Outros RMBH  -     8.70   10.08   22.46   -     10.34  

Total  100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00  
 

Tabela 9 - Matriz Origem-Destino dos percentuais com relação à origem, relacionados ao município de Nova 

Lima, Belo Horizonte e Outros municípios da RMBH – 2012 

Origem / 
Destino 

Belo 
Horizonte 

Nova Lima - 
Jardim Canadá 

Nova 
Lima - 
Sede 

Nova Lima - 
Vila da Serra 

Outros 
RMBH 

Total 
Geral 

Belo Horizonte  -     19.89   17.45   62.66   -     100.00  

Nova Lima - 
Jardim Canadá 

 21.68   69.89   3.03   2.81   2.60   100.00  

Nova Lima - 
Sede 

 15.86   2.07   75.41   4.49   2.17   100.00  

Nova Lima - Vila 
da Serra 

 52.89   3.22   18.08   25.06   0.75   100.00  

Outros RMBH  -     13.29   45.74   40.97   -     100.00  

Total  16.87   15.80   46.93   18.87   1.53   100.00  

  

Origem / 
Destino 

Belo 
Horizonte 

Nova Lima - 
Jardim 
Canadá 

Nova 
Lima - 
Sede 

Nova Lima - 
Vila da Serra 

Outros 
RMBH 

Total 
Geral 

Belo Horizonte   3,358   2,946   10,580    16,883  

Nova Lima - 
Jardim Canadá 

 3,607   11,631   504   468   432   16,642  

Nova Lima - 
Sede 

 8,981   1,171   42,698   2,543   1,226   56,620  

Nova Lima - 
Vila da Serra 

 6,792   413   2,322   3,217   96   12,842  

Outros RMBH   1,579   5,435   4,868    11,882  

Total  19,381   18,152   53,904   21,676   1,755   114,868  
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Destinos com origem na 
Região Vila da Serra 

Viagens 

Nº % 

Belo Horizonte 6,792 52.89 

Nova Lima - Vila da Serra 3,217 25.06 

Nova Lima - Sede 2,322 18.08 

Nova Lima - Jardim Canadá 413 3.22 

Outros RMBH 96 0.75 

Total 12,842 100.00 
 

Origens com destino na 
Região Vila da Serra 

Viagens 

Nº % 

Belo Horizonte 10,580 48.81 

Nova Lima - Vila da Serra 3,217 14.84 

Nova Lima - Sede 2,543 11.73 

Nova Lima - Jardim Canadá 468 2.16 

Outros RMBH 4,868 22.46 

Total 21,676 100.00 
 

 

Motivos Destino 
(Origem) 

Viagens 

Nº % 

Trabalho  5,481   42.68  

Escola  3,606   28.08  

Lazer  2,364   18.41  

Compras  253   1.97  

Negócios Particulares  194   1.51  

Saúde  173   1.35  

Outros  770   6.00  

Total Geral 12,842  100.00  
 

Motivos Destino (Destino) 
Viagens 

Nº % 

Trabalho  15,309   70.63  

Escola  4,031   18.59  

Saúde  554   2.56  

Lazer  440   2.03  

Compras  337   1.55  

Negócios Particulares  184   0.85  

Outros  822   3.79  

Total Geral  21,676   100.00  
 

 

A região origina por dia cerca de 13 mil viagens, pouco mais da metade delas por motivos relacionados à 

busca por serviços (escola, lazer, compras, saúde, negócios particulares), pouco mais de 40% por motivo de 

trabalho, e é destino de cerca de 21,5 mil viagens, pouco mais de 2/3 dos quais por motivo de trabalho, 1/4 

por motivo de serviços. 

Analisando agora as viagens por motivo de trabalho, o que se percebe é alta concentração de viagens com 

destino a Belo Horizonte, pouco mais de 60%. Apenas 20% das viagens por motivo de trabalho originárias da 

região do Vila da Serra permanecem na própria região, outros 15% destinam-se a outras regiões do 

município de Nova Lima. 

Por outro lado, 50% das viagens por motivo de trabalho com destino na região originaram-se do município 

de Belo Horizonte, outros pouco menos de 30% originaram-se de outros municípios da região metropolitana 

(destaque para Vespasiano com 10% das viagens). Apenas 7% das viagens tiveram origem na própria região, 

menos que os pouco menos de 15% originários de outras regiões de Nova Lima. 
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Destinos com origem na 
Região Vila da Serra 

Viagens 

Nº % 

Belo Horizonte 3,389   61.84  

Nova Lima - Vila da Serra 1,140   20.79  

Nova Lima - Sede  610   11.14  

Nova Lima - Jardim 
Canadá 

 245   4.47  

Outros RMBH  96   1.76  

Total 5,481  100.00  
 

 

Origens com destino na 
Região Vila da Serra 

Viagens 

Nº % 

Belo Horizonte  7,641   49.91  

Nova Lima - Vila da Serra  1,140   7.44  

Nova Lima - Sede  1,922   12.55  

Nova Lima - Jardim Canadá  278   1.81  

Outros RMBH  4,329   28.28  

Total 15,309  100.00  

 

Dessa forma, o que se observa é que, embora a região seja uma centralidade, atraindo cerca de 15 mil 

pessoas por motivo de trabalho, e outras 5,5 mil pessoas por motivo de serviços (especialmente aqueles 

relacionados às faculdades e Colégios da região que respondem pelo destino de cerca de 4 mil pessoas 

diariamente), articulando o município de Belo Horizonte, os loteamentos irregularmente fechados 

localizados no eixo da MG 030, e o município de Nova Lima, ela não é capaz de prover oferta de empregos 

atrativos às pessoas que residem na região, gerando grandes fluxos sejam de pessoas residentes em outras 

regiões da RMBH que trabalham na região, sejam de pessoas residentes na região e que trabalham em 

outras regiões da RMBH, sobrecarregando assim a infraestrutura de mobilidade da região. 

Paralelo a isso, observa-se que enquanto o perfil das viagens por motivo de trabalho com origem na região 

do Vila da Serra apresentam pouco mais de 70% de pessoas com qualificação superior, o perfil das viagens 

com destino à região por motivo de trabalho apresenta apenas 20% de pessoas com qualificação superior.   

O perfil terciário é quase absoluto em ambos os casos, variando entre 99% entre aquelas viagens que se 

originam na região do Vila da Serra, e 95% entre aquelas que se destinam à região, não havendo viagens 

relacionadas à atividades primárias na região. 

 

 

Grau de Instrução (Origem) Viagens 

Nº % 

Ensino fundamental incompleto  788   14.37  

Ensino fundamental  287   5.23  

Ensino médio  470   8.57  

Superior  3,567   65.07  

Pós graduação  370   6.76  

Total Geral  5,481   100.00  

 

Grau de Instrução (Destino) Viagens 

Nº % 

Ensino fundamental 
incompleto 

 2,084   13.62  

Ensino fundamental  4,326   28.26  

Ensino médio  5,787   37.80  

Superior  2,406   15.71  

Pós graduação  705   4.61  

Total Geral  
15,309  

 
100.00  

 

O perfil de renda das viagens, embora haja muitas subnotificações, aponta na mesma direção, na medida em 

que as viagens originárias na região do Vila da Serra apresentam pouco menos de 30% de pessoas com renda 

menor ou igual a 3 salários mínimos, enquanto no caso das viagens destinadas à região esse mesmo grupo 

representa 2/3 das viagens. 
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Faixas de Renda 
     (Origem) 

Viagens 

Nº % 

Até 1 SM  377   6.88  

De 1 a 3 SM  1,161   21.18  

De 3 a 5 SM  560   10.22  

De 5 a 10 SM  362   6.60  

Mais de 10 SM  369   6.72  

Não respondeu  2,653   48.40  

Total Geral  5,481   100.00  
 

 

Faixas de Renda 
     (Destino) 

Viagens 

Nº % 

Até 1 SM  1,149   7.50  

De 1 a 3 SM  9,044   59.08  

De 3 a 5 SM  1,312   8.57  

De 5 a 10 SM  459   3.00  

Mais de 10 SM  247   1.61  

Não respondeu  3,098   20.24  

Total Geral  15,309   100.00  

 

Assim, essa região que possui importantes potencialidades, à medida que faz a articulação entre Belo 

Horizonte, os loteamentos irregularmente fechados de padrão alto e médio alto da região, e o município de 

Nova Lima, além disso, localiza-se em uma região propícia ao transbordamento da centralidade do 

Belvedere, uma centralidade importante e de nível metropolitano. Por fim, o perfil da população mais 

qualificada residindo na região também representa um potencial importante para o seu desenvolvimento.  

Porém o que se observa é certa carência de atividades econômicas mais qualificadas, compatíveis com o 

perfil de mão de obra residente, para além das atividades de reprodução urbana, com atividades de maior 

grau técnico-científico, o que resulta na grande maioria das pessoas empregadas que residem na região 

trabalhem em outras regiões da RMBH. 

Essa indicação deve ser melhor investigada, analisando a estrutura das empresas instaladas na região, bem 

como características da população ocupada. 
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8. FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES 

O primeiro contato com a área de estudos permitiu elencar um conjunto de potencialidades e fragilidades da 

área em relação aos processos recentes de usos e ocupações e tendências que apontam para a continuidade 

do adensamento construtivo e populacional da área e entorno. 

O croqui 01 sintetiza e espacializa as principais características da área, as quais seguem descritas: 

 Oportunidade de desenvolvimento de uma centralidade de maior complexidade, capaz de atrair 

atividades que, tanto sirvam ao apoio às ocupações, quanto apresente diversidade de oportunidades 

de âmbito regional. Entretanto, investir em tal centralidade demanda, principalmente, o incremento 

de toda a infraestrutura urbana, melhorias de desenho urbano de modo a valorizar os percursos de 

pedestres e investir na mobilidade municipal e intermunicipal; 

 Acolher a atividade imobiliária frente a contrapartidas que permitam ao poder público avançar com 

projetos locais para uma melhor infraestrutura, desenho urbano, criação e manutenção de espaços 

abertos de uso público; 

 Promover um modelo de ocupação mais moderado aliada à preservação de encostas, cursos d’água, 

e matas ciliares, possibilitando ainda a conectividade entre massas vegetais e amortecendo os 

impactos das ocupações que recebem maior adensamento. 

 

 Croquis 01 – Potencialidades da Área de Estudo 

 

Elaboração: FIP 2014  
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O croqui 02 sintetiza e especializa as principais fragilidades da área, as quais seguem descritas: 

Forte tendência de expansão da atividade imobiliária sobre áreas frágeis, pelo ponto de vista ambiental – 

fragilidades geotécnicas, declividades acentuadas, cursos d’água e áreas verdes residuais importantes; e pelo 

ponto de vista urbano, pois o avanço dos empreendimentos não vem acompanhado de melhorias na 

infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos residentes na área e entorno; 

Drenagem comprometida ou inexistente em áreas de meia encosta e fundos de vale; 

Pressão sobre recursos naturais, em especial sobre a RPPN Mata do Jambreiro; 

Baixa condição de mobilidade e pressão crescente sobre o sistema viário devido aos fluxos intensos que 

cruzam a região ou têm a área como destino.  

Croquis 02 – Problemas da Área de Estudo 

 

Elaboração: FIP 2014 
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CONSIDERAÇÕES  

 Considerando a existência de projetos em elaboração11 para as áreas do entorno dos loteamentos 

integrantes da ADE – Vila da Serra, entende-se que esses pontos, acima explicitados, sejam 

fundamentais para uma avaliação para fornecer subsídios à analise e definição de diretrizes 

municipais caso ocorra protocolo de solicitação de diretrizes e não seja interrompido esse processo 

de licenciamento até o término da ADE; 

 

 O adensamento em curso na ADE resulta em grande geração de fluxo em direção à Belo Horizonte, 

em horários de pico, pela manhã e no retorno no fim do dia, pelo predomínio do uso de transporte 

individual, considerando que as unidades residenciais de alta renda tem o uso desse tipo de 

transporte particular como predominante.   

Por outro lado, grande número de trabalhadores dos hospitais e dos comércios e serviços existentes 

no Vale do Sereno e Vila da Serra, principalmente, geram uma grande demanda por transporte 

público, tanto das cidades vizinhas como de Belo Horizonte. 

Esse grande contingente em mobilidade tem agravado as condições de suporte do sistema viário, 

causando congestionamentos nas vias estruturais de acesso que ligam Nova Lima e região à Belo 

Horizonte; 

 

 Outra questão de grande relevância é que, o objetivo a qualquer custo no adensamento e 

verticalização das áreas parceladas e ainda não consolidadas, representa uma grande pressão e 

impacto sobre áreas de proteção ambiental, seja pela cobertura vegetal existente, pela presença de 

cursos d’água e pela fragilidade do solo agravada pelas altas declividades. Tais atributos e situações 

são hoje restritivas ao parcelamento do solo pela legislação em vigor, essas características ocorrem, 

também, nas áreas próximas e do entorno. Ressalta-se, ainda, o impacto sobre a drenagem urbana e 

natural à jusante. 

É importante destacar que, a região da ADE Vila da Serra e entorno apresenta projetos de 

parcelamento aprovado em terrenos cujos atributos ambientais são vistos pela legislação ambiental 

atual como restritivos ao parcelamento. Além disto, os parcelamentos dos bairros Jardim da Torre, 

Jardim Naves e Jardim da Mangabeira ocorrem em desconformidade urbanística, pois a porção 

implantada difere do projeto de parcelamento aprovado. Dito isto, existe uma demanda por 

regularização fundiária destes parcelamentos, o que difere do que dispõe o artigo 202 do Plano 

Diretor; 

 

 A infraestrutura urbana representa um sério gargalo na ADE: limitação da ETE existente junto ao 

Vale dos Cristais, no Córrego Sujo; abastecimento d’água teve recente alteração para suprir parte da 

demanda instalada com a construção de um reservatório da COPASA, na divisa com BH na Alameda 

da Paisagem. As ruas com dimensões incompatíveis com a densidade resultante. A capacidade de 

suporte deve ser analisada com critério considerando a demanda a ser implantada com novas 

construções já aprovadas ou em processo de aprovação; 
                                                             
11 Os projetos em curso serão identificados no Produto Diagnóstico da ADE Vila da Serra e entorno. 
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 Ressalta-se que o zoneamento inicial de ZCS3 teve como intenção o reforço e a criação de uma 

centralidade com multiplicidade de usos mais abrangente do que tem ocorrido com a implantação 

de prédios residenciais em sua maioria; 

 

 Observa-se em grande parte da ADE, as condições de deslocamento dos pedestres pelos passeios é 

bastante precária já que em muitos trechos estes se quer existem. Em outros a situação é agradava 

pela declividade de algumas vias, somado às interferências, buracos e desníveis das calçadas. As 

melhores condições de deslocamento são encontradas na Alameda Oscar Niemeyer,no trecho onde 

existem edificações; 

 

 Outro aspecto relevante diz respeito à apropriação de parte do sistema viário original da Alameda 

Oscar Niemeyer, no projeto inicial mais larga, sendo permitida a ocupação de parte dos terrenos 

destinados à via pública. 

 

 Em relação às conexões da ADE Vila da Serra e entorno com Belo Horizonte verifica-se uma forte 

vinculação, com destaque para a rotatória de MG 030, que deverá ser considerada no momento de 

tratamento do sistema viário como um todo. 

Apesar da criação da nova alça viária, que articula a BR 040 à MG 030, nos momentos de grande 

fluxo de veículos, observa-se o desvio de parte dos veículos por rotas alternativas, cortando regiões 

não ocupadas do Vale do Sereno (Alameda do Ingá, Rua Jatobá e Rua das Acácias). 

Estas lacunas visíveis na infraestrutura viária, que atingem tanto Belo Horizonte quanto Nova Lima, 

se dão, também, devido às dificuldades de se estabelecer as fronteiras entre estes municípios. As 

soluções para os problemas viários, portanto, deveriam ocorrer de forma articulada. 

Destaca-se dentro deste contexto, a proposta do Plano Diretor de Nova Lima n° 2007/2007, art. 84°, 

que indica como possibilidade de melhoria do escoamento/deslocamento do sistema viário, a 

projeção da via estruturante de ligação da região de Vila da Serra à Sede Municipal, chamado de 

arco norte; 

 

 Ainda dentro deste contexto de infraestrutura do sistema viário, observa-se que não existe uma 

hierarquização do sistema da área em estudo legalmente instituído. Entretanto é possível visualizar 

em trabalho de campo que, funcionalmente, ou seja, devido ao uso que se dá e à dimensão da caixa 

da via, que a Avenida Oscar Niemeyer distribui o trânsito nos respectivos loteamentos da ADE e 

região, comportando-se assim como uma via de cunho arterial.  

Atualmente, o contexto em que se dá a circulação viária, ou seja, a falta de um disciplinamento na 

circulação em toda a região e o excesso de veículos por unidade residencial, o trânsito torna-se 

precário nos horários de pico, com baixo fluxo de escoamento; 

 

 Por fim, destaca-se a infraestrutura básica, que não se encontra implantada ao longo dos 

loteamentos desta ADE, considerando a ausência de drenagem urbana adequada. 
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9. ANEXOS 

VISITA AO CAMPO 

As fotos que seguem foram feitas em visita à área de estudos e entorno imediato; realizada em 26 de 

fevereiro de 2014. 

Foto 1 – Alameda  Oscar Niemeyer e ocupações lindeiras 
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Foto 2 – Alameda Oscar Niemeyer, próximo à Alameda do Morro e conjunto de torres residenciais 

 

Foto 3 – Fundos das ocupações lindeiras à Rua da Paisagem
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Foto 4 – Linha férrea em trecho paralelo à rua da Paisagem.

 

 

Foto 5 – Faculdade Milton Campos, Vila da Serra e Belvedere ao fundo 
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Foto 6 – Torre Alta Vista e escritórios Fiat/Iveco. Rua Sen. Milton Campos 

 
 

Foto 7 – Entorno da Torre Alta Vista e loteamento irregularmente fechado Vila Castela, ao sul da área de 
estudo 
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Foto 8 – Edifícios residenciais do entorno da Torre Alta Vista. Rua Sen. Ozorimbo Nonato 

 
 

Foto 9 – Panorâmica: Belvedere à esquerda e fundo, Vila da Serra; MG 30 em baixo; vegetação do Vale do 
Sereno, em baixo à direita 
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Foto 10 – Panorâmica: Vila da Serra à esquerda e ao fundo; vegetação do Vale do Sereno ao centro e MG 30 
em baixo 

 
 

Foto 11 – Panorâmica: Belvedere a esquerda Vila da Serra ao centro, MG 030 e Vale do Sereno em baixo e 
Serra do Curral ao fundo. 

 
  



   
 
 

52 

 

Foto 12 – Vista a partir da Serra do Curral: Belvedere – ocupação horizontal em baixo, Belvederes ocupações 
verticais e Vila da Serra no plano central, ao fundo torre Alta Vista Serra do Rola Moça e serras de Nova Lima 

 

Foto 13 – Panorâmica: No plano central os fundos das ocupações relativas à rua da Mata, implantadas sobre 

encostas íngremes da divisa entre o Vila da Serra e Jardim da Torre 
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Foto 14 – Edifício em obras situado em lote entre Avenida Marco Paulo Simon Jardim e linha férrea; logo 
abaixo trecho do loteamento Jardim da Torre e serras do município de Nova Lima ao fundo. 

 
 

Foto 15 – Acesso à mina tal ao final da Via de Ligação 
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Foto 16 – Vista das serras do município e loteamentos irregularmente fechados às margens residenciais 
horizontais às margens da Rodovia Januário Carneiro – MG030. Tomada a partir da Avenida Marco Paulo 

Simon Jardim 
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Foto 17 – Rua da Vereda: Rua “cega” devido aos 
muros e modelo condominial de ocupação 

Foto 18 – Rua da Vereda: Problemas de drenagem e 
arruamento 

 

 

 

  



   
 
 

56 

 

   Foto 19 – Condomínios com face para a Rua da Vereda – limite sul do loteamento Vila da Serra, próximo à 
divisa com o loteamento Jardinaves 

 

Foto 20 – Bota-fora ilegal na conjunção entre ruas Cel. Gabriel Felipe Faria e Vereda, na divisa com o 
loteamento Jardinaves - não implantado. 
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Foto 21 – Arruamento precário e falta de passeios na conjunção entre ruas Cel. Gabriel Felipe Faria e Vereda, 
na divisa com o loteamento Jardinaves - não implantado. 

 

Foto 22 – Arruamento precário e falta de infraestrutura de drenagem na conjunção entre ruas Cel. Gabriel 
Felipe Faria e Vereda 
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Foto 23 – Edifícios em construção no Vale do Sereno inauguram a verticalização do loteamento 

 

Foto 24 – Encontro entre ruas Vinhático e Jatobá no Vale do Sereno, ao fundo torre Alta Vista e ocupações 
de seu entorno 
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Foto 25 – Rotula entre ruas Sibipiruna e Jacarandá. Vale do Sereno 

  

Foto 26 – Fundos dos edifícios situados na Alameda do Ingá na esquina com Rua do Campo e em primeiro 
plano a vegetação ainda abundante do Vale do Sereno 
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Foto 27 – Fundos dos edifícios situados na Rua das Estrelas e em primeiro plano a vegetação ainda 
abundante do Jardinaves 
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MAPAS TEMÁTICOS 

Os mapas temáticos a seguir foram elaborados em caráter preliminar usando de bases cartográficas cedidas 

pela Prefeitura Municipal de Nova Lima e informações censitárias de livre acesso on line disponibilizadas 

pelo IBGE. Ambos os conjuntos de informações forma acessados no decorrer dos meses de janeiro a março 

de 2014. Estes mapas serão analisados no momento da elaboração do diagnóstico da ADE Vila da Serra e 

entorno. 
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 Mapa 2 – Domicílios Particulares Permanentes na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 3 – Moradores em Domicílios Particulares Permanentes na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 4 – Média do Número de Moradores em Domicílios Particulares Permanentes na área ADE Vila da 

Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 5 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Abastecimento de Água da Rede Geral na 

área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 6 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes Alugados na área da ADE Vila da Serra e 

entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 7 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Banheiro de Uso Exclusivo dos Moradores 

ou Sanitário e Esgotamento Sanitário Via Rede Geral de Esgoto Pluvial na área da ADE Vila da Serra e 

entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 8 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes cm Lixo Coletado por Serviço de Limpeza na 

área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 9 – Percentual de Domicílios Particulares Permanentes Próprios ou e Quitados na área da ADE Vila da 

Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 10 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal de Até 3 a 5 Salários 

Mínimos na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 

  



   
 
 

71 

 

Mapa 11 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal de até 5 a 10 Salários 

Mínimos na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 

  



   
 
 

72 

 

Mapa 12 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal de até 10 a 15 Salários 

Mínimos na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 13 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal de até 15 a 20 Salários 

Mínimos na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 14 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal Acima de até 20 Salários 

Mínimos na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 15 – Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Nominal Mensal de até ½ Salário Mínimo 

na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 
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Mapa 16 – Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal das pessoas Responsáveis por Domicílios 

Particulares Permanentes na área da ADE Vila da Serra e entorno – 2010 

 

Fonte: Agregados dos Setores Censitários – Censo 2010. Elaboração FIP 2014. 


