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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 Sul do município de Nova Lima.  

Segundo o artigo 140 deste Plano Diretor, inciso 3º as 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. 

Conforme determina o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), as Áreas de Diretrizes 

Especiais são utilizadas como um instrumento de política urbana e devem ser apropriados 

como um sobrezoneamento do Plano Diretor Municipal. 

Constitui objeto de estudos destinados à regulamentação por lei complementar. A área em 

estudo abrange os loteamentos Solar da Lagoa, Estância Estoril, Balneário Água Limpa e Ville 

de Lacs, integrantes do parcelamento inicial Água Limpa, o Loteamento Alphaville Lagoa dos 

Ingleses, em suas duas etapas, e a área proposta para o empreendimento da CSUL. O entorno 

imediato da ADE, ou seja, áreas que possuem grande representatividade na área a ser estuda, 

serão objetivo de análise. 

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

entorno considera os demais loteamentos, conforme citados acima.  

O Mapa 1 e o Mapa 2 mostram a localização da ADE Alphaville e entorno na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e no município de Nova Lima. E o Mapa 3 apresenta a área a 

ser analisa em maior escala, identificando os setores censitários de 2010 do local. 

A delimitação da área de estudo se baseou no Relatório Final de Diagnóstico e Diretrizes da 

ADE Água Limpa e Alphaville, elaborado em 2012 através da ARQSOL Arquitetura e Tecnologia 

pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

A área de estudo para regulamentação da ADE Alphaville e entorno (Mapa 3) encontra-se na 

porção sul do município de Nova Lima, nas proximidades dos limites dos municípios de 

Itabirito e Brumadinho. A área se localiza de forma lindeira ao entroncamento das rodovias BR-

040 e BR-356.  
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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, 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.  

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. HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA E ASPECTOS TERRITORIAIS 

O crescimento do vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte tem na região aqui 

denominada ADE- Alphaville e entorno grande potencial de adensamento, não só residencial, 

como também de atividades econômicas, especialmente as ligadas ao setor terciário. Verifica-

se que o próprio mercado imobiliário tem apresentado grandes ganhos financeiros a partir da 

utilização dos estoques de terras de propriedades das empresas imobiliárias e do aporte de 

capital por parte de investidores estrangeiros, o que tem conferido à área grande dinâmica 

imobiliária. 

É importante ressaltar o papel das infraestruturas regionais presentes na região como 

indutoras da atividade urbana nesta. As infraestruturas rodoviárias, no caso, os eixos BR-040 e 

BR-356, implantadas ainda na década de 1960, bem como os corpos lacustres pertencentes á 

estrutura destinada a geração de energia elétrica de Rio de Peixe podem ser consideradas 

fatores indutores do desenvolvimento atual. Outro fator que poderá contribuir com o 

desenvolvimento da região é a via proposta, que fará a ligação de Honório Bicalho até a região 

do Alphaville, passando pela Bacia de Rio de Peixe, conforme proposto pelo Plano Diretor – Lei 

nº 2007/2007. 

Em 01 de fevereiro de 1957 foi inaugurada a pavimentação da então rodovia BR-03 pelo 

presidente Juscelino Kubitschek, a qual ligava Belo horizonte ao Rio de Janeiro e fazia o 

escoamento da produção mineira. Esta era a segunda grande rodovia asfaltada brasileira, 

realizada com modernas técnicas e que teve repercussão internacional. A denominação BR-03 

para o trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro foi utilizado até 1964.  

A abertura da rodovia foi permeada pelo ideário desenvolvimentista, que tinha em Juscelino 

Kubitschek um de seus atores mais destacados. “Governar é fazer estradas”, teria dito o 

presidente, sendo essa uma ideia de grande aceitação popular num país que iniciava naquele 

momento sua indústria automobilística. 

Durante o período em questão, o mercado imobiliário apropriava-se desse ideário, sendo 

oferecidos “terrenos esplendidamente situados às margens da rodovia que liga Belo Horizonte 

ao Rio de Janeiro” (PIRES, 2003, pg 192). 

Em 1953 foi aprovado, pela construtora Alfa, o Balneário Água Limpa, com a finalidade 

primeira de ajudar a financiar a campanha de JK, sendo a urbanização inexistente em quase a 

totalidade do balneário. Na região havia ainda um clube e um Hotel ligado à rede "Motel Clube 

do Brasil", o qual atualmente é utilizado como alojamento de operários que trabalham em 

obras próximas da região2. 

                                                           
2
 http://www.balnearioagualimpa.com.br/ 
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Foto 1: Loteamento Ville des Lacs. 

 
Fonte: www.imoveismitula.com.br 

O período de criação do Balneário Água Limpa foi marcado pela então recente situação 

trabalhista brasileira, com a criação do “fim de semana” e também das férias anuais, que agora 

faziam parte da nova realidade de uma parcela da população, que também iniciava a sua 

motorização. O clube, o hotel e um camping se destinavam a darem suporte ao loteamento 

Água Limpa, que se destinava à segunda moradia. O argumento da modernização e de um 

novo padrão de vida era forte na concepção do parcelamento e, mais tarde, veio a permear 

toda a expansão do vetor sul da RMBH. 

Na publicidade do parcelamento de Água Limpa, os folhetos de propaganda diziam: “a apenas 

20 minutos de Belo Horizonte, trânsito livre, em pista larga e sem cruzamentos. Tão perto e 

tão paradisíaco”, O parcelamento feito pela Construtora Alfa, continha 3.471 lotes. (PIRES, 

2003). Atualmente na região existem 13400 lotes distribuídos entre os municípios de Nova 

Lima (4400) e Itabirito (9000).  

O número de lotes disponibilizados era superior ao mercado existente, sendo que muitos 

destes foram comercializados a compradores do interior do estado. Embora outros 

parcelamentos vizinhos e com mesma finalidade tenham se consolidado ainda na época, o 

mesmo não aconteceu com o Balneário Água Limpa, que permaneceu em sua maior parte 

desocupado. Recentemente, com a ampliação do loteamento Alphaville e com a construção da 

fábrica da Coca Cola, o Balneário Água Limpa teve parte de seus terrenos ocupados (a partir 

2012), principalmente por população periférica, grande parte trabalhadora dos parcelamentos 

de renda alta da região e população na expectativa nos postos de emprego a serem gerados 

pela Coca Cola.  
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Foto 2: Região ocupada do Balneário e Água Limpa. 

 
Fonte: FIP 2014 

Uma parte do parcelamento original do Balneário de Água Limpa, sem aprovação legal 

individualizada, se constituiu no empreendimento Ville des Lacs sendo implantado no inicio de 

2000. Esta parcela do Balneário conseguiu resguardar seus terrenos em sua forma e função e 

dispõe de infraestrutura urbana implantada.  

Segundo informações do setor de cartografia da Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

atualmente, todo o loteamento do Balneário Água Limpa, incluindo o Ville des Lacs e a área 

ocupada, está passando por um processo de remodelamento, estando em fase de 

cadastramento da ocupação, com o intuito de promover a regularização fundiária do local.  

A lagoa de Água Lima é de grande beleza cênica e natural e se encontra em bom estado de 

conservação. Em suas proximidades, uma segunda lagoa (Foto 4) teve a barragem rompida no 

ano de 1998 , sendo parte de sua antiga área inundada ocupada por população de baixa renda 

que invadiu os terrenos, na área agora conhecida como Lagoa Seca. 
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Foto 3: Clube do Bairro Balneário Água Limpa, atualmente desativado. 

 

Fonte: FIP 2014 
Foto 4: Região da Barragem Rompida em 1998. 

 

Fonte: FIP 2014  
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Além destas, áreas públicas, como as praças Fulton e Benjamim Franklin foram invadidas na 

região. Entre outros conflitos de uso no local, existe inclusive uma mineração clandestina para 

a extração ferrífera na área. 

A região é atendida por duas linhas de ônibus, a linha 3910 da Viação Via do Ouro (a qual 

atende também à região mais interna do bairro conhecida como Lagoa Seca) e uma linha 

intramunicipal da Viação Sandra (trajeto Belo Horizonte / Água Limpa). 

Grandes disputas judiciais tem tido como objeto as áreas invadidas do parcelamento Água 

Limpa. O ministério Público tem exercido importante papel na região, resultando inclusive na 

proibição imposta pela Prefeitura Municipal (em cumprimento a liminar judicial impetrada na 

1ª Vara Cível da cidade, de outubro de 2011) no que tange a qualquer negociação de natureza 

comercial dos lotes ali situados, até que seja realizado um mapeamento da área e promovidas 

adequações de infraestrutura. 

A ação Civil Pública foi promovida devido as invasões recorrentes que ocorrem no lugar, 

somado à falta de infraestrutura urbana básica, à desobediência na implantação do 

loteamento quanto aos limites das Áreas de Preservação Ambiental e área públicas. Todos 

estes fatores se refletem em um loteamento implantado e ocupado irregularmente, que deve 

ser alvo de regularização fundiária. Destaca-se que a área possui aproximadamente 13 mil 

lotes entre o território de Nova Lima e Itabirito, onde residem quase 3.000 pessoas. A Ação 

Civil Pública é válida somente no território de Nova Lima. A Prefeitura Municipal de Nova Lima 

está realizando o levantamento da ocupação no sentido de promover sua regularização 

fundiária. 

No dia 07/08/2014, foi realizada nova audiência da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Construtora Alfa, NRG e o Município de Nova Lima. A ABBAL 

(Associação do bairro Balneário Água Limpa) tem tido grande atuação na condução dos temas 

ligados à ocupação informal e suas demandas. Esta organização ainda não está atuando em 

toda sua potencialidade, mas as condições muito precárias do local ensejam que a 

comunidade se organize no sentido de atuar nas condições de melhoria do local e 

consolidação, com objetivo principal voltado para melhoria na infraestrutura urbana oferecida. 

Em 04 de março de 2014 teve início na região o funcionamento, em caráter experimental, do 

"Ponto de apoio da saúde" da prefeitura de Nova Lima, o qual poderá desempenhar 

importante papel no suprimento de infraestruturas e serviços de saúde, tais como processos 

de vacinação, atendimento básico e preventivo e atendimento emergencial de baixa 

complexidade. 

Assim como o Balneário de Água Limpa, outras lagoas que se encontram no entorno imediato 

da ADE, e que foram utilizadas para a geração energética durante a extração do ouro, se 

tornaram elementos importantes para o futuro desenvolvimento da atividade urbana na 
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região. Soma-se a isto a concentração fundiária de grandes áreas vazias pertencentes às 

mineradoras. A beleza cênica das lagoas, atualmente, são utilizadas como marketing para 

venda dos empreendimentos instalados na região, empreendimentos estes possíveis, devido à 

concentração fundiária identificada anteriormente. 

Este complexo de lagoas, atualmente formadas pelas lagoas do Miguelão, das Codornas, 

Grande ou dos Ingleses, se formou a partir de 1904, com a inauguração do Complexo 

Hidroelétrico de Rio de Peixe, localizado ao sul da Sede Municipal e Nova Lima, em região 

acidentada banhada pelo Rio das Velhas e seus afluentes: Ribeirão dos Cristais, Ribeirão dos 

Macacos e Rio do Peixe. 

Em 1998, o vetor de expansão em direção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

estendeu-se ao longo da Rodovia Federal BR-356 e um dos grandes empreendimentos que 

veio a se instalar em Nova Lima, induzido por este desenvolvimento, foi a Lagoa dos Ingleses 

(Lagoa Grande) com a implantação do e denominado Alphaville.  

Foto 5: Lagoa da Água Limpa 

 

Fonte: FIP 2014 
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Foto 6: Bairro Água Limpa e ocupações no entorno da Lagoa 

 
Fonte: FIP 2014 

O empreendimento foi implantado em área de 4,3 milhões de metros quadrados, para os 

quais foram previstas 6 áreas residenciais unifamiliares (Inconfidentes, Real, Árvores, Minas, 

Flores e Península dos Pássaros), 1 área residencial multifamiliar (Lumière, Mirante do Sol e 

Town Houses), 1 área comercial (Alphaville Mall), 1 área empresarial, 1 área de comércio e uso 

múltiplo (Fundação Dom Cabral, Hotel Caesar Business, Colégio e Minas Tênis Náutico)3. 

O projeto urbanístico de parte inicial do projeto da área da Lagoa dos Ingleses foi submetido 

para aprovação na Prefeitura Municipal de Nova Lima em 1995. A primeira expansão do 

loteamento teve início no ano de 2006 com aprovação da SEDRU em 15 de março de 2006 e 

pela Prefeitura Municipal de Nova Lima em 17 de abril de 2006, seguido de sua execução. 

Posteriormente, em 2008, ele sofreu mais uma expansão, sendo lançado dois loteamentos: 

um loteamento com casas construídas pelo empreendedor denominado Quintas da Lagoa 

e um conjunto de torres, denominado Condomínio Morada do Sol. 

O site do empreendimento diz que: “O Alphaville Lagoa dos Ingleses está localizado entre a 

Região do Alto Paraopeba e a Região Metropolitana, e é formado por 7 residenciais 

independentes entre si, vinculados a Associação Geral do Alphaville”4.   

                                                           
3
 http://alphalagoadosingleses.wordpress.com/tag/ingleses/ 

 
4

 http://alphavillemg.blogspot.com.br/2011/06/desenvolvimento-economico-da-regiao.html, acessado em 
27/08/2014 

http://alphalagoadosingleses.wordpress.com/tag/ingleses/
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Foto 7: Bairro Alphaville 

 

Fonte: FIP 2014 

Esse registro mostra que os empreendedores estão atentos ao crescimento da Região do Alto 

Paraopeba. Desta forma, as atividades econômicas em curso na região do Consórcio de 

Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) ensejam um grande mercado para a 

centralidade sul, localizada na região da Lagoa dos Ingleses, como um desdobramento de sua 

urbanização e influência. Isto garante que o crescimento desta região da ADE Alphaville e 

entorno acontecerá independentemente do crescimento do vetor norte da RMBH, para onde 

têm sido aportados inúmeros investimentos do setor público, que apoiam a sua expansão. 

Em outro site oficial do Alphaville, temos a descrição dos padrões dessa ocupação, sendo 

abaixo citada para mostrar o tipo de imagem que os empreendedores buscam formar como 

ideal para os consumidores: 

Os empreendimentos Alphaville reúnem mais do que alto padrão 
construtivo, nova dinâmica de urbanismo e conceitos sustentáveis. 
Morar em um Alphaville é ter estilo próprio e foco na qualidade de 
vida. É a chance de aproveitar o melhor da vida em um espaço com a 
sua cara, sem abrir mão da convivência e da sintonia com a natureza. 
Mesmo personalizados conforme as exigências do público e as 
características da região, os empreendimentos Alphaville mantêm o 
estilo que tornou a empresa referência em urbanização. A 
preservação da natureza, a segurança e o acesso a conveniências 
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como escolas, comércio e serviços garantem o diferencial que faz 

sucesso há quase 40 anos: bem viver, com estilo
5. 

Ocorrida em São Paulo, em de maio de 2013, a negociação do controle acionário dos 

empreendimentos Alphaville dá uma ideia do tipo de empreendedores envolvidos: 

Alphaville foi avaliada no ano passado em R$ 1,8 bilhão, mas o valor 
de venda ficará um pouco acima de R$ 2 bilhões. Se a negociação for 
confirmada, Pátria e Blackstone deixarão para trás a dupla GP 
Investimentos e Equity International, do investidor americano Sam 
Zell, que já foi acionista da Gafisa e vendeu sua participação entre 
2010 e 2011. Assim como GP e Zell, a Hemisfério Sul Investimentos 
(HSI, antiga Prospéritas) também fez propostas firmes pela loteadora. 
Segundo fontes, a proposta da HSI foi de R$ 1,9 bilhão, enquanto GP 
e Equity não teriam alcançado a oferta de Pátria e Blackstone

6
.  

É inequívoca a participação do capital internacional na região, o que distingue os 

empreendimentos dessa região até mesmo daqueles iniciais na BR-356, nos quais se operava o 

capital nacional. 

Toda a região do entorno da Lagoa dos Ingleses e do Alphaville foi alvo da inclusão do 

empreendimento conhecido como CSul, que pretende urbanizar extensa região entre a lagoa e 

a Serra da Moeda. Este empreendimento será destinado a constituir um tecido urbano 

heterogêneo, que abrigue desde atividades econômicas de serviços, comércios e indústrias de 

base tecnológica, ao longo da Rodovia Federal BR-040, assim como de empreendimentos 

logísticos, até edificação de uso uni ou multifamiliar. 

Destaca-se que a letra C do nome CSul, segundo apresentação realizada pelos 

empreendedores, é uma menção ao termo Centralidade, apropriando-se das Propostas de 

Reestruturação Urbana indicadas pelo PDDI, que indicam potencial de parte da região Sul da 

RMBH se tornar uma Centralidade, assunto este que será, novamente, apresentado à frente. 

Este empreendimento está sendo realizado por um grupo de 6 empresas imobiliária associadas 

– o Grupo Asamar, da Alicerce Empreendimentos, a AGHC Participações, a MINDT e a BVEP, 

imobiliária do Grupo Votorantim – e conta, entre outros atrativos com o projeto arquitetônico 

do arquiteto Jaime Lerner, localizado em área de 37 ha, onde cerca de 30% da área será 

urbanizada. No momento o empreendimento em passando pelos primeiros trâmites de 

Licenciamento Ambiental Estadual na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, solicitando a Licença Prévia para o Marterplan da 

Centralidade Sul. Para que o Estado emita esta licença, a Secretaria Municipal de Cultura de 

Nova Lima precisa emitir um parecer técnico relativo à conformidade do empreendimento e a 

preservação cultural existente na área de influência do mesmo; além de um parecer técnico 

                                                           
5
 http://www.alphaville.com.br/portal/produtos/alphaville, acessado em 27/08/2014 

6
 http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/05/patria-deve-comprar-alphaville-da-gafisa.html 

http://www.alphaville.com.br/portal/produtos/alphaville
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/05/patria-deve-comprar-alphaville-da-gafisa.html
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relativo à conformidade com legislação municipal e à adequação da localização do 

empreendimento em relação à preservação da natureza material tombado, inventariado ou de 

interesse de preservação. 

O primeiro investimento confirmado é o Shopping Premium, do Iguatemi, que tem 

inauguração prevista para outubro de 20167. Além deste, está previsto a construção de uma 

fábrica da Biomm Technology, prevista para 2015, que produzirá insulina recombinante. Além 

deste produto a empresa também estará apta a desenvolver processos biotecnológicos para 

indústrias de biocombustíveis e alimentícia.8 A tecnologia utilizada pela empresa é considerada 

inovadora e foi patenteada em conjunto com a Universidade de Brasília (UNB) (EXAME, 2013). 

Estes dois empreendimentos são atividades indutoras de outros possíveis investidores do local 

e, segundo informações dos próprios empreenderes, possuem o perfil de atividade econômica 

que se deseja para o local. 

A consolidação da diversidade de atividades econômicas e da diversificação do perfil da 

população moradora e trabalhadora é fundamental para que esta região se consolide, de fato, 

nos termos propostos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano (PDDI) como uma 

Centralidade. É importante ressaltar que, atualmente, o desenvolvimento e ocupação da área, 

conforme está consolidado, não é passível de ser considerada uma centralidade, tanto de nível 

local, quanto de nível metropolitano. Qualquer atividade cotidiana ou que dependa de serviços 

um pouco mais elaborados devem ser realizados em outro local que não na região do 

Alphaville. Parte deste atendimento é realizado no Jardim Canadá, entretanto, a maior parte 

dos moradores utilizam de Belo Horizonte para atender suas necessidades. 

Em região próxima ao loteamento Água Limpa, já no município de Itabirito, está sendo 

construída uma nova planta industrial da Coca-Cola, cuja capacidade de produção estimada 

está dimensionada para 2,1 bilhões de litros de refrigerantes por ano.9 

Em se tratando dos sistemas de infraestrutura urbana básicos de toda esta região, destaca-se 

que, a empresa Samotracia – pertencente ao Grupo AGM – atua em toda a região da Lagoa 

dos Ingleses e Alphaville, como concessionária de serviço de saneamento, em uma área de 

4.000 ha regulada pela Lei Municipal nº 1651 de 13 de julho de 2001, onde está inserido o 

condomínio Alphaville. Ela realiza a captação, tratamento e distribuição de água, além da 

                                                           
7

http://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2014/06/03/interna_noticias,48101/lagoa-dos-
ingleses-recebe-empreendimento-milionario-com-novo-conceito.shtml 
8
 A empresa Biomm Technology possui licenciamento em tecnologia para produção de proteínas terapêuticas 

recombinantes especialmente insulina. 
9

 http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/10/07/internas_economia,321798/brasil-e-foco-de-atencao-
da-femsa.shtml 

http://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2014/06/03/interna_noticias,48101/lagoa-dos-ingleses-recebe-empreendimento-milionario-com-novo-conceito.shtml
http://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2014/06/03/interna_noticias,48101/lagoa-dos-ingleses-recebe-empreendimento-milionario-com-novo-conceito.shtml
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coleta e tratamento de esgoto10. A Samotracia utiliza para o abastecimento do Alphaville poços 

artesianos de água. 

Ela é também responsável pelo sistema de drenagem de água pluvial de todo o 

empreendimento, sendo possível identificar, a partir de trabalho de campo, a presença de 

bocas de lobo, poços de visita, assim como guias e sarjetas. 

Toda a região é atendida pelo sistema de iluminação pública e também possui pavimentação 

viária do tipo asfáltica. 

Segundo informações coletadas em campo, o loteamento Ville des Lacs não possui cobertura 

do sistema pública e saneamento básico, sendo utilizada como solução para o sistema de 

esgotamento sanitário a fossa séptica padrão Prefeitura Municipal e a captação de água por 

poço artesiano do próprio condomínio. Este poço é tratado e vistoriado pelos condôminos. 

Existe sistema de drenagem de águas pluviais implantado no loteamento, que também é 

facilitado pelo tipo de pavimentação, visto que, parte possui pavimentação asfáltica – as 

avenidas principais – e a maior parte é pavimentada com intertravado. Também podem ser 

vistas diversas áreas com canteiros e jardins permeáveis. 

A ocupação do Balneário de Água Limpa é completamente desprovida de qualquer tipo de 

infraestrutura urbana, não havendo pavimentação, tampouco saneamento básico. Os 

moradores fazem os poços artesianos e o sistema de esgotamento sanitário é realizado por 

fossa negra e, até mesmo, a céu aberto. 

  

                                                           
10

 Informação disponível em: <www.samotracia.com.br> Acessado em: 03 Nov. 2014. 
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4. MEIO BIÓTICO 

Assim como todo o município de Nova Lima, a região da ADE Alphaville insere-se no Bioma 

Mata Atlântica, com ocorrência de ambientes florestais característicos dessa província 

fitogeográfica e formações campestres e savânicas associadas, tendo este aspecto salientado 

pela proximidade com o Bioma Cerrado. 

Na escala do Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 1993) a região é coberta por transição 

entre a savana e floresta semidecidual, com ocorrência de floresta estacional 

semidecidual, savana gramíneo-lenhosa e área de contrato (tensão ecológica) entre 

savana e floresta estacional. 

Originalmente, a região em foco era coberta, predominantemente, por campos-cerrados sobre 

os relevos colinosos, tendendo ao cerrado em locais onde o solo assim o permitia. Ambientes 

florestais ocupam as grotas e bordas de cursos d’água, se entendendo pelas encostas em 

faixas variadas, enquanto os campos rupestres ferruginosos cobrem a porção mais elevada da 

Serra da Moeda (Foto 8 e Foto 9). 

Foto 8: Lagoa Grande (Lagoa dos Ingleses) e Alphaville no seu entorno. Em primeiro plano, 
vegetação ferruginosa. 

 

Fonte: FIP 2014 
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Atualmente, favorecido pelo relevo aplainado, grande parte dos campos-cerrados foi 

substituída pela ocupação urbana ou por florestas plantadas de eucaliptos ou pinus. As 

florestas naturais em parte sofreram pressões por estes usos, além de cortes pretéritos para 

madeira e lenha e frequentes queimadas, o que reduziu, e tem reduzido, suas extensões e 

induzido o estágio inicial predominante nos fragmentos remanescentes. Já os campos 

rupestres ferruginosos, apesar de pressionados por incêndios e pontuais interferências 

mineradoras, encontram-se em sua maior parte preservados (Foto 10 e Foto 11).  

Foto 9: Região da Lagoa Água Limpa, tendo em primeiro plano a vegetação campestre, no 
centro da foto o bairro Água Limpa e ao fundo a encosta da Serra da Moeda com destaque à 

ocorrência de incêndio  

  
Fonte: FIP 2014 

A intensa pressão pela ocupação urbana tem ocasionado, frequentemente, incêndios que 

representam outro fator de impacto sobre o meio biótico. O ambiente mais queimado na 

região são os campos-cerrados, os quais, a cada evento de fogo, têm sua estrutura arbustiva e 

arbórea reduzida e sua fisionomia campestre ampliada. Apesar da alta resiliência11 que os 

campos-cerrados possuem, a frequente queima reduz sua capacidade de regenerar e sua 

diversidade biológica. 

                                                           
11

 Capacidade da vegetação retornar a suas características anteriores a algum evento de pressão sobre ela,  
exemplo de incêndios e desmates. 
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Foto 10: Região da lagoa Água Limpa com campos ferruginosos em primeiro plano. 

 

Fonte: FIP 2014 

Foto 11: Área sem ocupação urbana entre a Lagoa Grande e Lagoa Água Limpa com 
predomínio de vegetação ferruginosa em primeiro plano e bosque de eucaliptos em segundo. 

 

Fonte: FIP 2014 
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Destaca-se também na paisagem o conjunto de lagoas formadas para abastecer o sistema de 

hidrelétricas na localidade de Rio de Peixe. Pela localização essas lagoas se formaram sobre 

ambientes de campos-cerrados e florestas, sendo suas margens atuais ocupadas por 

gramíneas e/ou solo exposto em decorrência da flutuação no nível de água.  

Em decorrência da variedade litológica e moldado pelas diversas intervenções antrópicas a 

paisagem local é constituída por um mosaico de formas vegetacionais, estruturas urbanas e 

lagoas, além das rodovias BR-040 e BR-356 que tem na região da ADE Alphaville seu encontro 

(Mapa 5). 

Observando esta imagem recortada do Mapa de paisagens na escala do Município, nota-se o 

predomínio da feição campestre, enquanto as florestais concentram-se na porção norte da 

bacia do rio do Peixe, especificamente na RPPN Capitão do Mato, e as montanhas ferruginosas 

bordejam a porção oeste e nordeste. 

Foto 12: Topo da Serra da Moeda. Em primeiro plano acesso ao Restaurante topo do Mundo e 
ao fundo campo rupestre ferruginoso, parte do qual se insere na RPPN Alto da Serra da 

Moeda. 

 

Fonte: FIP 2014  
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Descrevendo as estruturas fito-fisionômicas, o diagnóstico da cobertura vegetal elaborado por 

Arqsol (2012) para a Bacia de Rio de Peixe aponta as seguintes tipologias vegetais. 

Formações Campestres na Bacia do Rio do Peixe: a vegetação de 
campos, que ocorre nas áreas montanhosas da Bacia Rio do Peixe, é 
encontrada nas maiores altitudes (acima de 1.000 m), podendo ser 
dividida basicamente em quatro tipos: campos rupestres sobre 
afloramentos quartzíticos, campos sobre canga, campos graminosos 
e campos cerrados. 

Campos Graminosos ou Limpos: os campos graminosos ocorrem 
também em altitudes superiores a 1.000m sobre solos litolicos e 
cambissolos com ausência de carapaça ferruginosa. Possuem grande 
homogeneidade fisionômica, devido à predominância de gramíneas 
de diferentes espécies que chegam a cobrir mais de 90% do solo com 
as demais espécies herbáceas ocupando uma pequena área. Apesar 
desta uniformidade, uma analise mais minuciosa nestes campos 
demonstrando a ocorrência de um grande numero de espécies 
vegetais 

Campo Cerrado: o campo cerrado consiste em uma vegetação 
predominantemente campestre onde o estrato arbóreo apresenta-se 
extremamente aberto com ocorrência de elementos arbóreos 
esparsos. A vegetação arbórea não é suficientemente densa para 
produzir uma diminuição do tapete herbáceo, que permanece tão 
denso e alto quanto nos campos graminosos. Já no cerrado, o estrato 
arbóreo é mais denso e as árvores apresentam maior 
desenvolvimento em altura. Além disso, aparece um maior número 
de espécies arbóreas. 

Formações Florestais: de modo geral, estão constituídas por 
vegetação secundária chamadas genericamente de capoeiras. 

Matas – Florestas Ciliares: são aquelas formações que crescem junto 
a cursos d’água. Embora consideradas como áreas de preservação 
permanente, as florestas ciliares têm sido alvo de constantes 
agressões, tendo sido removida em vários cursos d’água na região 

Florestas Semideciduais: o corte de lenhas e as queimadas ainda 
constituem-se nos principais impactos sobre estas formações 
bastante fragmentadas e em pequenas manchas 

Vegetação Ruderal: dominando gramíneas exóticas como o capim 
meloso (Minuta minutiflora) e capim-braquiária (Brachiaria sp), 
macela, capim sapé, mata pasto, arbustos pioneiros como mamona, 
alecrim, jurubeba, lobeira, e assa peixe. 

Reflorestamento: áreas de reflorestamento com eucalipto ocorrem 
no entorno da Lagoa Grande (Lagoa dos Ingleses), e dentro do 
residencial Alphaville. 

O mapa de vegetação elaborado por Arqsol (2012) reforça este mosaico de formas 

vegetacionais existentes no território de estudo (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de vegetação da Bacia de Rio de Peixe. 
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Considerando o conjunto de áreas protegidas no município de Nova Lima, destacam-se na ADE 

Alphaville o Monumento Natural da Serra da Calçada na porção noroeste e a RPPN Capitão do 

Mato na nordeste (Mapa 6). Além disto, salienta-se a presença de uma pequena RPPN na 

divisa com Brumadinho e do Parque Estadual de Aredes no município de Itabirito, assim como 

outras áreas de preservação em municípios vizinhos, os quais serão detalhados no diagnóstico. 

Foto 13: Vista da Serra da Moeda a partir do loteamento Ville des Lacs 

 
Fonte: www.villedeslacs.com.br, 2014. 

Foto 14: Nascente contribuinte da lagoa Água Limpa. Detalhe para o sistema de bombeamento 
para as edificações da ocupação do Balneário. 

 

Fonte: FIP 2014 
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Foto 15: Borda da nascente alterada. A nascente está a aproximadamente 10m da cerca 

 

Fonte: FIP 2014 

Foto 16: Remanescente de vegetação campestre em meio ao loteamento Água Limpa. Apesar 
de alterado, guarda algumas amostras da vegetação natural. Em detalhe flores de Calea 

clausseniana 

 
Fonte: FIP 2014 
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Foto 17: Lagoa Água Limpa – Saída da lagoa, observando-se nível de água reduzido. 

 

Fonte: FIP 2014 

Foto 18: Ocupação recente sobre vegetação campos 

 

Fonte: FIP 2014 
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Foto 19: Saída de lagoa rompida à jusante da Lagoa Água Limpa. Nota-se em plena seca, 
elevada turbidez na água, que segundo moradores, provem da área de instalação da fábrica de 

refrigerantes da Coca-cola 

 

Fonte: FIP 2014  
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5. ANÁLISE DA CENTRALIDADE A PARTIR DE DADOS DA OD 

A região do Alphaville insere-se em um importante eixo de expansão da ocupação residencial 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o chamado eixo-sul, que se encontra ao sul da 

capital Belo Horizonte e à leste em relação a RMBH propriamente dita. Apesar disso, a 

ocupação da região ainda é bastante incipiente, representando ainda cerca de 2% das viagens 

com origem em Nova Lima (2.192 viagens/dia), e cerca de 3% das viagens com destino ao 

município (3.300 viagens/dia). 

Na origem, destacam-se moderadamente as viagens por motivo de trabalho e compras, que 

representam 2,2% e 2,5% respectivamente nas viagens com esse intuito no município. Já entre 

as viagens com destino na região, destacam-se também as por motivo de trabalho, e também 

aquelas motivadas por negócios particulares. 

Dentre as viagens por motivo de trabalho, a região é origem de 1.379 viagens/dia e destino de 

2.221 viagens/dia.  

Das viagens por motivo de trabalho com origem na região, cerca de 40% tem outros 

municípios da RMBH como destino e cerca de 57% permanecem na própria região, sobrando 

cerca de 3% de viagens destinadas a outras regiões do município de Nova Lima (não há viagens 

destinadas à sede do município). Dentre esses 40% de viagens com destino a outros 

municípios da RMBH, destaca-se o município de Belo Horizonte que é destino de 36% das 

viagens originadas na região. Observa-se a partir deste dado a falta de conexão desta região 

com a Sede Municipal, sendo maior o deslocamento para Belo Horizonte do que para a própria 

Sede de Nova Lima. 

Dentre as viagens por motivo de trabalho com destino à região, quase 45% tem origem em 

outros municípios, cerca de 35% provêm da própria região, de forma que outros cerca de 20% 

vêm de outras regiões do município de Nova Lima, cerca de 11% vêm de outras regiões que 

compõem o eixo da BR-040 (Jardim Canadá e Macacos) e outros 9% vêm da região da sede do 

município. Dentre esse 45% de viagens destinadas à região do Alphaville que têm origem em 

outros municípios destacam-se os municípios de Belo Horizonte (origem de 26% dessas 

viagens), Brumadinho (5%), Betim (5%) e Santa Luzia (4%). 

Além disso, cabe destacar a diferença em termos de perfil socioeconômico entre as viagens 

originadas e destinadas na região, decorrência do padrão de ocupação com condomínios de 

alto padrão, mas também com a influência das novas ocupações irregulares que também 

existem na região. 
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Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

                                                           
12

 Territórios Minerários tratam de regiões de predominância de uso da mineração, ou que representam áreas inutilizadas, sem ocupação residencial relevante e/ou regular (em grande 
medida de propriedade de mineradoras). 

Orig / Dest 
Outr 

Municíp 
 Jambreiro Vila da Serra Sede Hon. Bicalho Saída Raposos Macacos Jardim Canadá Alphaville 

Terr. 
Minerar

12
. 

Total 

Outr 
Municíp  

            892           9.525   6.100                  88           108  1.722                  1.709              983       1.605   22.732  

Jambreiro       1.075            735               233    582  
 

       107     54                  192  
  

 2.978  

Vila da 
Serra 

       2.473  
 

              267     50  
      

 2.790  

Sede        6.579            419          1.230   13.453            399  
 

   165             354        199                158   22.957  

Hon. 
Bicalho 

          560     41          102  574                  578  
 

   53  
   

  1.908  

Saída 
Raposos      

          181  
    

    181  

Macacos       341                20                52       46  
  

 313                       26        52  
 

850  

Jardim 
Canadá 

    1.182  
 

              194  
   

51            4.248            205  
 

  5.879  

Alphaville           549  
 

                 12  
   

       12                  24              783  
 

  1.379  

Total     12.758          2.108             11.614   20.805           1.065                    396   2.371            6.552         2.221             1.764   61.653  
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Assim enquanto as viagens com origem na região apresentam uma composição mais diversa, 

com faixa de renda variando entre 63% em 1 a 3 salário mínimo (sm) e outros 9% acima de 10 

sm, e faixas de escolaridade de 43% com fundamental incompleto e 34% com nível superior, as 

viagens com destino à região têm um padrão mais homogêneo com baixa renda, 76% com 1 a 

3 sm e apenas 3% acima de 10 sm, e baixa escolaridade, 55% com fundamental incompleto e 

apenas 4% com nível superior. 

Tabela 1: Viagens por motivos de destino, com origem ou destino na região do Alphaville/Água 
Limpa – 2011-2012 

Rótulos de Linha 
Origem Destino 

Viagens % Motivos % Total Viagens % Motivos % Total 

Trabalho                  1.379                   62,93                     2,24                 2.221                67,30                   3,60  

Escola                     569                   25,95                     1,92                    671                20,35                   2,27  

Lazer                        23                     1,05                     0,30                    157                   4,77                   2,03  

Neg. Particulares                        44                     2,01                     1,95                    103                   3,13                   4,58  

Compras                        85                     3,88                     2,50                       85                   2,58                   2,50  

Outros                        92                     4,18                     1,93                       62                   1,87                   1,30  

Total                  2.192                100,00                     1,91                 3.300              100,00                   2,87  

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

Figura 2: Gráfico da Participação dos motivos de destino da região do Alphaville / água Limpa 
no total do município de Nova Lima – 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

Origem Destino

Participação dos motivos de destino da região do 
Alphaville/Água Limpa no total do município de Nova 

Lima - 2011-2012 

Trabalho Escola Lazer

Negócios Particulares Compras Outros

Total



 

   
 
 

 

38 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Outr Municípios

 Jambreiro

Vila da Serra

Sede

Honório Bicalho

Saída Raposos

Macacos

Jardim Canadá

Alphaville

Total

Destinos 

O
ri

ge
n

s 

Participação dos destinos nas viagens por motivo de trabalho, por origens do município de Nova Lima - 2011-2012 

Outr Municípios  Jambreiro Vila da Serra Sede Honório Bicalho
Saída Raposos Macacos Jardim Canadá Alphaville Terr Minerar



 

   
 
 

 

39 
 

 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012
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Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 
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Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 
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Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da RMBH – 2012 
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6. 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 Mapa 7 sintetiza e espacializa as principais características da área, as quais seguem descritas: 

 Devido ao fato da área ainda não estar totalmente ocupada, é possível, ainda, preservar os recursos 

naturais ali presentes, principalmente os recursos hídricos e os campos ferruginosos, e proteger a 

permeabilidade do solo, garantindo sua importante função como área de recarga do aquífero Rio de 

Peixe; 

 A valorização do patrimônio paisagístico tanto das lagos quanto dos relevos montanhosos de forma 

a ampliar o seu papel de suporte à atividades turísticas, que já vem ocorrendo na reunião e são um 

importante atrativo; 

 Constituir-se na Centralidade Sul conforme indica o PDDI, desde que sejam implantadas atividades 

de abrangência regional e que se garanta a heterogeneidade da ocupação com serviços diversos, 

atividades econômicas e industrias e edificações residenciais uni e multifamiliares, que atendam as 

diversas classes de renda.  

 Consolidar a conexão com a Sede Municipal de Nova Lima, hoje comprometida devido à limitação de 

acesso, tanto através do transporte público, quanto por veículos particulares. A região está, 

atualmente, mais vinculada à Belo Horizonte devido, também, á acessibilidade; 

 A possibilidade de se constituir um sistema cicloviário ligando-se com o Vale do Sol e o Jardim 

Canadá. Ressalva-se que o transporte a partir da bicicleta, tanto para o lazer, como transporte é 

utilizado com frequência neste trecho da rodovia, sendo reivindicado sua consolidação pela 

comunidade da região; 

 A presença da Rodovia Federal BR-040 como importante eixo viário, que articula a RMBH e região 

minero siderúrgica do CODAP à área da ADE. A rodovia se apresenta como via de ligação da ADE ao 

Vale do Sol indo até São Sebastião de Águas Claras; de São Sebastião de Águas Claras até Rio de 

Peixe; e de São Sebastião de Águas Claras até MG-030. A rodovia também valoriza a região como 

local potencial para instalação de atividades de logística; 

 A possibilidade de articulação metropolitana através da via a ser implantada, que percorrerá o vale 

do Rio de Peixe, ligando-se com Honório Bicalho e em seguida com Ravena; 

 Potencial adensamento a partir de empreendimentos imobiliários na Rodovia Federal BR-356 no 

sentido Belo Horizonte para Ouro Preto. 

O Mapa 8 sintetiza e espacializa as principais fragilidades da área, as quais seguem descritas: 
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 A possibilidade de se consolidar uma ocupação, onde não sejam considerados o assoreamento e 

contaminação dos corpos lacustres da região, assim como a contaminação de lençol freático a partir 

da solução implantada para o esgotamento sanitário das edificações; 

 A possibilidade de supressão de cobertura vegetal a partir do adensamento construtivo promovido 

pelos empreendimentos a serem implantados, com altos índices de impermeabilidade do solo 

comprometendo, também o aquífero de Rio de Peixe; 

 Os altos níveis de especulação da terra providos pela concentração fundiária de grandes áreas vazias 

com relevo adequado à ocupação, e indicação de grandes projetos a serem implantados na região. 

Os apontamentos do PDDI indicando a região como uma centralidade de nível metropolitano 

também intensificam este processe de especulação; 

 A possibilidade de se constituir em um núcleo urbano isolado do restante do município, caso a 

proposta de ligação da região de Honório Bicalho ao Alphaville não se consolide; 

 As baixas de condições de habitabilidade na região de água limpa, que vai deste a falta infraestrutura 

urbana básica, especialmente relacionada ao saneamento, até a falta de equipamentos, serviços 

públicos e transporte público;  

 A possibilidade de ampliação da população de risco social, atualmente residente em Água Limpa, tais 

como idosos, adolescentes e crianças envolvidos com algum nível exclusão social, que tendem a 

aumentar na falta de programas de inclusão social, possibilidade de geração de trabalho e renda, 

além de lazer e estudos; 

 O aumento da densidade populacional, sem qualquer controle, gerados pelo início do 

funcionamento da fábrica da Coca Cola; 

 O constante conflito entre os pedestres e usuários do sistema de transporte coletivo com a Rodovia 

Federal, somados ao acesso de veículos comprometido do loteamento do Balneário de água Limpa, 

que tem sido causadores de acidentes envolvendo morte. Estes acidentes têm comovido à 

população, que tem se manifestado solicitando alguma medida que solucione o problema viário. 
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