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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

PROCESSO DE REVISÃO: 

 

 PLANO DIRETOR – Lei2007/2007  

 

 ÁREAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS 

 Etapa de Diagnóstico da área de 
estudos – ADE Vila da Serra , Vale do 
Sereno, Jardim Mangabeiras, Jardim da 
Torre, Jardinaves e entorno 

 

 LEIS COMPLEMENTARES 



Etapas Atual – Revisão ADE 

 

 

 

 

 

 Oficina Comunitária - ADE Vila da Serra 

 PRÓXIMAS ETAPAS: 

 Diagnóstico Consolidado 

 Propostas e Diretrizes Especiais e Urbanísticas 

 Audiência Pública – pactuação das propostas 

 Consolidação do Plano Urbanístico 

 Anteprojeto de Lei da ADE 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 

18:30 • ACOLHIDA 

19:00 • ABERTURA e APRESENTAÇÕES  

19:20 • FORMAÇÃO DE GRUPOS 

19:30 • DEBATE EMGRUPOS DE TRABALHO 

20:45 
• SINTESE DO DEBATE DOS GRUPOS 

21:00 • PLENÁRIA – SÍNTESE DOS GRUPOS 

21:30  • ENCERRAMENTO   



 
ADE VILA DA SERRA, VALE DO SERENO, 

JARDIM MANGABEIRAS, JARDIM DA TORRE, 

JARDINAVES E ENTORNO 

Localização 





Área: 5.023.130m² 



DESTAQUES 

POLÍTICA URBANA 



Planejamento 

  Concepção Tradicional –  

 Décadas 60 / 70 

 Visão tecnocrática; 

 Cidade como campo de atuação 

privilegiadamente técnica; 

 Estabelecer padrões de 

organização do espaço físico – 

zoneamento e parâmetros; 

 Cidade ideal versus cidade real – 

Visão modernista e 

funcionalista prevalecendo; 

 Planejamento e gestão 

dissociados dos conflitos, 

divergências político-sociais. 

 

  Concepção Atual –  

 Décadas 80 / 90 / 2000 ... 

 Multidisciplinaridade de abordagens 

e agentes que produzem a cidade; 

 Planejamento com intensão de 

estabelecer um processo político e 

participativo; 

 Reconhecimento legal da cidade real, 

responsabilidade social; 

 Democratizar o acesso ao solo 

urbano; 

 Plano Diretor como instrumento 

básico, conciso e objetivo – 

regulação urbanística como 

processo. 

 



Função Social da Propriedade e 

Estatuto da Cidade 

 O Estatuto da Cidade reforça que a propriedade precisa 
cumprir uma função social, a terra deve servir para o 
benefício coletivo e não apenas aos interesses de seu 
proprietário.  

 A função social deve ser assegurada no Plano Diretor. 
Definindo qual é a melhor forma de uso e ocupação do 
território, de forma a garantir: 
 os espaços de uso coletivo para todos, 

 locais de circulação,  

 os equipamentos públicos (como, por exemplo, escolas, creches, hospitais) e 

 as áreas de proteção ambiental,  

 garantir condições de acesso à terra às diversas atividades econômicas e 
classes sociais. Com especial atenção à população de baixa renda. (Resolução no 
34/2005). 

 Quando a propriedade não cumpri sua função social o Plano 
Diretor prevê mecanismos de pressão para que a função social 
se cumpra.  



Estatuto da Cidade e os Instrumentos 

da Política Urbana 

  Objetivos dos instrumentos: 

 coibir a retenção especulativa de terrenos e de 
instrumentos que consagram a separação entre o 
direito de propriedade e potencial construtivo dos 
terrenos atribuído pela legislação urbana; 

 regularização fundiária de áreas ocupadas e não 
tituladas da cidade; 

a participação direta dos cidadãos nos processos 
decisórios. Audiências públicas, plebiscitos, 
referendos, estudos de impacto de vizinhança, 
orçamentos participativos.  

 

 



 
BREVE HISTÓRICO 

Formação e Processos 



Processos 

 Implantação do Belvedere III em Belo Horizonte, a partir de 

1994, em grande parte consolidado nos anos de 2004, 2005 e 

2006 é um processo que está intimamente ligado ao 

parcelamento e ocupação que ocorreu no Vila da Serra e 

avança para o entorno; 

 

 Esse crescimento teve como característica fundamental a 

atuação combinada do mercado imobiliário e das companhias 

mineradoras, que agora utilizam seu estoque de terras para a 

participação eficiente no mercado imobiliário, voltada para os 

segmentos populacionais de alta renda; 

 

 



Processos 

 Com extraordinária rapidez, o Vetor Sul se adensou em torno 

dos eixos rodoviários, um crescimento não mais  induzido e 

sobre a chancela do governo estadual, mas sob a égide dos 

setores privados e da própria municipalidade de Nova Lima; 

 

 Ocupação em padrões com densidades elevadas foi possível 

graças à transferência de potencial construtivo- TDC- de outras 

áreas do município para o Vila da Serra, Vale do Sereno e  

entrono. O TDC, instrumento do Plano Diretor de Nova Lima não 

chegou a ser regulamentado e foi utilizado de forma arbitrária 

e indevida na região. 

 

 



Formação 

 Loteamentos, em sua maioria, anteriores à lei que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano – Lei 6766 de1979 

 

 

 

 

 

 

 Ocupação ocorre a partir da década de 80 ao longo da 

então Seis Pistas com MG 030 

 

Vale do Sereno - 1960 

Jardinaves - 1975 

Jardim Manganbeiras - 1975 

Jardim da Torre - 1975 

Vila da Serra - 1982 

Piemonte - 1994 

81% dos loteamentos 

anteriores a 1979 



Situação Fundiária e Projetos no entorno 

Loteamentos privados irregulares: 

Jardim da Torre, Jardim das 

Mangabeiras, Jardinaves 
 

Loteamentos em processo de aprovação 

Bellagio – Aprox. 30 lotes 

Montana Hills – Aprox. 100 lotes 





 
PLANO DIRETOR 

Diagnóstico 



Diagnóstico 

 O relatório foi estruturado de modo a investigar os 
seguintes temas: 

 Aspectos Históricos e Inserção Metropolitana; 

 Aspectos Ambientais – Ambientes Naturais; 

 Aspectos Socioeconômicos – Demografia, Estruturação 
Econômica,  

 Uso e Ocupação do Solo – Plano Diretor 2007, Direito 
Urbanístico, Parâmetros Urbanos 

 Potencialidades e Fragilidades 
 

 Técnicos em várias áreas do conhecimento elaboraram 
relatório que apontam um arranjo de questões centrais. 

 

 
 



Diagnóstico 

 Com o diagnóstico percebe-se que na área da 
ADE Vila da Serra temos grandes temas de 
interesse que integram questões prementes: 
 Adensamento versus capacidade de suporte (infraestrutura e 

meio ambiente), com destaque para as fragilidades relativas 
ao saneamento e  a drenagem; 

 Mobilidade, com destaque para circulação interna (pedestres 
e carros), relação metropolitana (competição entre sistemas); 
articulação entre o entorno e a sede (transporte coletivo); 

 Uso do Solo e Tipologias resultantes, com destaque para 
falta de espaços/equipamentos de uso público e setorização 
de usos. 

 Potencialidades e Fragilidades como um apontamento para 
Síntese e posterior Pactuação de temas e prioridades 

 

 



 
GRANDES TEMAS 

Debate das Potencialidades e Fragilidades 



Grandes Temas 

Os grandes temas integram questões 

setoriais intervenientes que possuem 

características locais próprias: 

 Infraestrutura; 

 Mobilidade Urbana; 

 Aspectos Socioculturais; 

 Uso e Ocupação do Solo. 

 

 

 



Infraestrutura 

Questões Integradas apontadas pelo diagnóstico:  

 Aspectos Demográficos;  

 Áreas de proteção ambiental, paisagens e 

relevo; 

 Abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana; 

 Adensamento construtivo; 

 

 

 

















Mobilidade Urbana 

Questões integradas apontadas pelo diagnóstico:  

 Aspectos demográficos; 

 Uso do Solo e características da ocupação ; 

 Características dos deslocamentos; 

 Características do Sistema Viário; 

 Disponibilidade do Transporte Público; 

 Aspectos Metropolitanos / Centralidade 

 

 

 







Dinâmica Demográfica 

 População aumentou em seis vezes e 

os Domicílios aumentaram em sete 

vezes no mesmo período (2000 – 2014); 

 Ao longo de uma década, a 

densidade domiciliar na região 

reduziu de 3,8 para 3,0 moradores 

por domicilio; 

 

 

 

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 

Estimativa da população residente - ADE Vila da Serra - 2010 a 2014 

 

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 

População residente por grupos etários segundo sexo, ADE Vila 
da Serra - 2010 

 Cerca de 77% da população 

residente em idade ativa 

 

 



Hierarquia Viária 

 Uma vez que não há 
no Plano Diretor de 
2007 a definição da 
hierarquização viária 
para a região, 
podemos considerar 
que atualmente a 
hierarquização 
funcional viária da 
região, se conforma 
como o exposto no 
mapa ao lado 

 

 



Propostas Plano Diretor 2007 

Contorno 

Norte 

Via Parque 

Via de 

ligação 



Aspectos Socioculturais 

Questões integradas apontadas pelo diagnóstico: 

  

 Aspectos demográficos 

 Atividades econômicas; 

 Equipamentos públicos e usos coletivos; 

 Segurança e convívio 

 Inserção local e metropolitana; 

 

 

 







 Ambiente construído e 

paisagem; 

 

 Percursos; 

 

 Uso indevido de Espaços 

Públicos; 

 

 Baixa oferta de áreas 

públicas de uso coletivo 

para residentes e 

trabalhadores 



Uso e Ocupação do Solo 

Questões integradas apontadas pelo diagnóstico:  

 Questão Metropolitana 

 Diversidade de Usos – Residencial, Comercial, 

Misto; 

 Tipologias de Ocupação; 

 Novos empreendimentos 

 Equipamentos públicos e usos coletivos; 

 Relação sede e entorno 

 

 





Patrimônio, Meio Ambiente e Infraestrutura 

 Artigo 210 do Plano Diretor 
 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) 

 

 



Patrimônio, Meio Ambiente e Infraestrutura 

 A aprovação da Lei nº 2049, de 05 de maio de 2008, e de seu 
Decreto regulamentar nº 2.945, de 10 de junho de 2008, 
permitiu a aplicação da transferência do direito de construir 
no Município, em síntese, para autorizar a geração de potencial 
construtivo de áreas localizadas no Bairro Vila Castela, com a finalidade de 
proteção do meio ambiente, e a recepção desse potencial em áreas 

localizadas na ZOR 2B, ZOCS 3 e ZERUR; 

 os imóveis que até o momento receberam potencial 
construtivo localizam-se nos Bairros Vila da Serra e Vale do 
Sereno; 

 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 
 

 

 

 



Patrimônio, Meio Ambiente e Infraestrutura 

 referida legislação instituidora da transferência do direito de 

construir apresenta diversas inadequações de natureza jurídica, 

que comprometem sobremaneira sua adequada aplicação no 

território do Município e desvirtua o sentido para o qual o 

instrumento foi criado; 

 Em razão dos impactos sobre a infraestrutura urbana, sobre o meio ambiente e 

sobre o patrimônio cultural provocados pelos empreendimentos verticalizados e 

de alta densidade implantados da região, em 13 de novembro de 2009, foi 

firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério 

Público, o Município de Nova Lima e a Secretária de Estado de Meio Ambiente 

(SEMAD), com a interveniência da Gerência da APA Sul; 

 o processo de expansão e adensamento verificado na área de estudo, 

especialmente nos loteamentos Vila da Serra e Vale do Sereno distanciou-se da 

caracterização e diretrizes propostas para a região no relatório do processo 

de elaboração do Plano Diretor de 2007. 

 



 







FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP 

EQUIPE TÉCNICA 



Equipe FIP 

 Coordenação Geral  

Arqta Yara Landre Marques 

 Gerente de Projetos FIP 

Péricles Mattar 

 Gestão Técnico operacional  

Aqto. Eduardo M. Memória 

Arta. Fernanda C.S Ferreira 

Geog. Diego Filipe C. Alves 

 

 

 

Geógrafa 

Cristiana Guimarães   

e Charles Ianne 

 Biólogo 

Leonardo Viana e 

Roberto Romualdo  

Sociólogo 

Cláudio Letro 

 Economista 

Luis Henrique Diniz 

 Demógrafo 

Glauco Umbelino 

Octávio Alcântara 

 

 Advogadas 

Vivian Barros Martins 

 Mobilidade Transporte 

e Estrutura Viária 

Heloant Abreu 

 Comunicação e 

Mobilização 

Maria Teresa Abdala 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

EXECUTIVO MUNICIPAL 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Consultores Externos de Apoio Técnico 

 Ana Maria Schmidt – Arquiteta e Urbanista 

 Débora Guy – Arquiteta e Urbanista 

 Sérgio Palhares – Arquiteto e Urbanista 

  

 

 

 

 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Equipe Interna de Revisão do Plano  

Renata Avelar Caetano Chaves – Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão  

Maura Neves Coutinho – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Mayra Duchine Gonçalves – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Ricardo Teixeira – Secretaria Municipal de Cultura 

Shirley Kátia Moreira Pinheiro Daziano – Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Prefeito 

 Cássio Magnani Júnior 

 Vice Prefeita 

 Fátima Aguiar 

 Secretario de Planejamento e Gestão 

   Geraldo Magela Alvernaz Alvim 

 

 



PMNL + FIP 

CONTATOS 



Site, E-mails, Telefones 

www.novalima.mg.gov.br/#plano-diretor 

 

planodiretor@pnl.mg.gov.br     PNL 

pdpnovalima@israelpinheiro.org.br      FIP 

 

31 . 3581 23 13      PNL/Planejamento e Gestão 

31 . 3282 81 01      FIP/Gestão de Projetos 

31 . 2526 74 75      Coordenação Técnica 


